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KRONIKA 2011
Na webu nedostupná.

SUDOP PRAHA a.s. a veřejné obchodní soutěže
SUDOP PRAHA a.s. podal v období březen – kvě-

ten 2011 celkem 95 nabídek do veřejných soutěží
o získání zakázek na domácím trhu v oborech, pro
které má naše společnost oprávnění k podnikání
podle obchodního rejstříku. 

V soutěžích vyhlašovaných SŽDC, s.o., Stavební
správou Praha, jsme získali tři zakázky na projekt „Re-
konstrukce rádiových sítí 150 MHz v obvodu RCP
Praha, v obvodu Ústí nad Labem a v obvodu Hradec
Králové“. V rámci úsporných opatření uplatňovaných
SŽDC na již zpracovaných dokumentacích staveb se
budou upravovat projekty „Rekonstrukce žst. Stará
Paka pro DOZ“ a „Průjezd železničním uzlem Ústí nad
Orlicí“. Získali jsme zakázku na aktualizaci ekonomic-
kého hodnocení stavby „ETCS 1. koridor Kolín – Břec-
lav – st. hr. Rakousko, Slovensko“ a na zpracování
projektové žádosti o spolufinancování z OPD záměru
„GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno“. 

Ve veřejných obchodních soutěžích vypsaných
SŽDC, s.o., Stavební správou Olomouc, jsme se uchá-
zeli o osm zakázek. Nespěšné nabídky se týkaly zaká-
zek „Rekonstrukce koleje č. 1 v km 30,65–38,616 trati
Brno hl. n. – Havl. Brod“ – žádost OPD, „Rekonstrukce
přístřešků a nástupišť na zastávkách Dobrotice, Poteč,
Bezměrov“, zpracování DUR „Dopravního terminálu
v Uherském Brodu – II.etapa“. Podařilo se však uspět
s nabídkami na zpracování žádostí OPD pro stavby
„DOZ Česká Třebová – Přerov“ a „DOZ Břeclav – Brno“.

U Stavební správy Plzeň jsme v předmětném ob-
dobí získali dvě koncepční zakázky. V úrovni studie
posoudit problematiku „Komplexního řešení spojení
Praha–Beroun jako součást III. TŽK“ a studii prove-
ditelnosti včetně finanční analýzy CBA úsek „Plzeň –
Domažlice – státní hranice Německo“. Neuspěli jsme
v soutěžích na zpracování přípravných dokumentací

staveb „Stabilizace nepravidelných horninových bloků
Okrouhlice – Světlá nad Sázavou“ a „Stabilizace skal-
ních struktur v úseku Křižanov – Sklené nad Osla-
vou“. Podali jsme nabídky na projekty „Rekonstrukce
přejezdu v km 176,260 trati Chomutov–Cheb“ a „Re-
konstrukce výhybek v žst. Křižanov – brodské zhlaví“.

Stavebním společnostem jsme nabídli v sektoru do-
pravních staveb zpracování dokumentací (RDS/DSPS)
staveb: „Rekonstrukce lanové dráhy Sněžka“, „Vý-
stavba PZZ v km 141,403 trati Plzeň – Česká Kubice“,
“Oprava SSZ a PZZ v úseku Čerčany – Praha Vršovice
– Rudná u Prahy – Beroun“, „Výstavba PZS v km 4,732
trati Krnov–Jindřichov“,“ Výstavba PZS v km 69,130
trati Lovosice – Česká Lípa (Blíževedly)“, „Rekon-
strukce mostu v km 38,514 trati M. Lázně – K. Vary“,
„Nuselský most X676 – výměna dilatace“. 

U Českých drah a.s. jsme podali nabídku na za-
kázku „Revitalizace výpravní budovy žst. Havířov“ ve
stupni studie, kde čekáme na vyhodnocení nabídek.

Na Ministerstvu dopravy ČR se ucházíme o důležité
zakázky. Ve sdružení s významnými firmami v oboru
dopravního inženýrství jsme jako lídr podali nabídku
na koncepční materiál „Dopravní sektorová strategie
2. fáze – střednědobý plán rozvoje dopravní infra-
struktury s výhledem 2014–2020“, samostatně se
ucházíme o „Rámcovou smlouvu na poskytování slu-
žeb v oblasti kontroly a monitorování staveb dopravní
infrastruktury spolufinancovaných z FS a ERDF
v rámci OP Doprava v období 2007–2013“, a zakázku
pod názvem „Externí kontrola projektových žádostí
programu Podpora revitalizace železničních vleček
v rámci OPD“. Na základě vysoutěžené a uzavřené
rámcové smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s.
zpracovává středisko 208 řadu zakázek z oboru ener-
getiky ve stupni DZS. Dokončení na str. 16

Dosavadní finanční ředitel společnosti SUDOP PRAHA a.s. Ing. Tomáš Sláma
předal svou funkci k 30. 4. 2011. Novou finanční ředitelkou firmy se od 
1. 5. 2011 stala Ing. Eva Kudynová-Klimtová.
Ing. Miroslav Váňa byl k 1. 5. 2011 jmenován vedoucím střediska 240 v Ústí n. L.
Dnem 30. 6. ukončil pracovní poměr vedoucí střediska 230 v Plzni Ing. Jakub
Štěrba. Vedením střediska byl od 1. 6. 2011 pověřen Ing. Ota Heller. 

proběhlo pod taktovkou
SŽDC, s.o., Stavební správy
Plzeň v železniční stanici

Mariánské Lázně v pátek 20. května v 11:00 hod na nástupišti a ve výpravní budově zrekon-
struované italskou firmou Grandi Stazzioni. Po projevech zástupců Ministerstva dopravy ČR,
investora, SFDI, krajů a města byla pěti významnými hosty, mezi nimiž nechyběl Ing. Luděk
Sosna (MD ČR – uprostřed ve světlém obleku), Ing. Václav Šťastný (ředitel SS Plzeň – zády a ve
výřezu) i Ing. Tomáš Slavíček (generální ředitel SUDOPU PRAHA – napravo zády a ve výře-
zu), slavnostně odhalena pamětní deska realizované stavby. O stavbě informovala SR 1/2011.

Slavnostní ukončení stavby Optimalizace trati 
Planá u Mariánských Lázní - Cheb 
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Česká dopravní stavba a technologie 2010

Optimalizace trati Planá 
u Mariánských Lázní - Cheb

Racionalizace trati 
Jaroměř - Stará Paka - Železný Brod - 2. část
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ČESKÁ 2010

Optimalizace trati Planá
u Mariánských Lázní - Cheb
Projekt: SUDOP PRAHA a.s., 
HIP Ing. Miloš Krameš
Zhotovitel: Sdružení “Planá SSV”,
(EUROVIA CS, a.s. - vedoucí, 
Skanska a.s. a VIAMONT a.s.), 
ŘS Radomír Barták
Investor: SŽDC, s.o., SS Plzeň 
a České dráhy a.s., 
HIS Ing. Petr Kolář a Ing. Martin Kraus
(viz SUDOP Revue 1/2011)

Racionalizace trati Jaroměř - Stará
Paka - Železný Brod - 2. část
Projekt: SUDOP PRAHA a.s., 
HIP Ing. Martin Raibr
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o., 
ŘS Ing. Pavel Beran
Investor: SŽDC, s.o., SS Praha, 
HIS Ing. Petr David
(viz SUDOP Revue 3/2010)

Betlémská kaple byla ve čtvrtek
9. června 2011 již tradičním
místem předávání cen vítězům
celostátní soutěže Česká
dopravní stavba & technologie
roku 2010.

Tituly z rukou náměstka ministra
dopravy Ivo Tomana a ředitele
SFDI Gustava Slamečky přebrali
autoři pěti staveb, dvou
technologií a jedné dopravní
inovace. Kromě titulů byly
předány též ceny vypisovatelů,
partnerů a odborných garantů,
cena poroty a cena veřejnosti.

SUDOP PRAHA a.s. projektoval
dvě z odměněných staveb, třetí
(viz strany 11-13) získala Cenu
primátora hl. m. Prahy.



SUDOP REVUE 2/11 4

1. Pane náměstku, jste na novém místě již měsíc.
Jaké jsou vaše první dojmy za tento čas?

Dojmy? V dobrém slova smyslu smíšené. Víte, já
jsem duší železničář.  Na dráze jsem začínal, jak se říká,
od základu. Nedříve jsem se vyučil a nastoupil na místo
sdělovacího a zabezpečovacího „obvodáře“. A jak šel
čas, tak jsem postupoval až na pozici přednosty Správy
sdělovací a zabezpečovací techniky u organizační jed-
notky státní organizace Správa železniční dopravní cesty
(SŽDC). Tuto funkci jsem vykonával celých 13 let. Poté
jsem dostal nabídku k práci u společnosti AŽD Praha
s.r.o. A nakonec zase zpět na SŽDC. Za uplynulý měsíc
jsem se musel zorientovat v novém organizačním uspo-
řádání SŽDC platném od 1. 4. tedy v době mého nástupu
do funkce. Jak se říká, spadnul jsem do toho rovnýma
nohama. Je mnoho věcí, které se musím doučit, získat
zkušenosti. Již po měsíci ve funkci vidím, že je okolo mě
řada výborných a pracovitých lidí, na které se budu moci
spolehnout. Víte, důvěra je to, čemu dávám přednost.
Bez dobrého a spolupracujícího týmu se neobejdu. Jsem
optimista a věřím, že náročné úkoly splníme. 

2. Jaké úkoly jste musel řešit v tomto období?
Dílčích úkolů hned od začátku mého působení byla

celá řada. Uvedu jen to nejdůležitější. Zpracování podkla-
dů pro aktualizaci usnesení vlády č. 885 o modernizaci III.
a IV. tranzitního železničního koridoru, kdy byl předpoklad
realizace všech staveb do konce roku 2015. Současný
stav přípravy a realizace je v souladu s tímto usnesením. 

U III. tranzitního železničního koridoru bylo rozhod-
nuto řešit v 1. fázi ve dvou stavbách úpravy na stávající
trati č. 171 Praha – Beroun na optimalizovaný stav z hle-
diska interoperability, vzhledem k nevyhovujícímu
technickému stavu stávající trati Praha Smíchov –
Beroun. Proto bude první stavba zaměřena na zabezpe-
čovací zařízení, trakční vedení a dálkové ovládání, druhá
stavba na stavební část. Víme, že úpravy stávající tratě
nezajistí budoucí výkony požadované pro III.TŽK a je
nutno stále počítat i s 2. fází řešení v úseku Praha –
Beroun obsahující výstavbu nové trasy. 

U IV. tranzitního železničního koridoru je situace také
komplikovaná, kdy novým problémem je dokončení
stavby Modernizace trati Nemanice I – Ševětín po roce
2018 s tím, že se její celkové náklady navyšují. Lze říci,
že bude Vládě ČR překládána celá řada dokumentů popi-
sujících časové finanční harmonogramy jednotlivých
částí III. a IV. tranzitního železničního koridoru, včetně
návrhu modelu financování (finanční zdroje ze SFDI,
fondů EU, bankovní úvěry). Dalším důležitým úkolem je
připravení plánu rozpočtu na rok 2012. 

3. Bude muset vedení SŽDC přijmout nějaká opatření,
aby zajistilo čerpání prostředků z prvního rozpočtového
období operačního programu Doprava?

Základním předpokladem pro využití spolufinancování
z OPD v tomto rozpočtovém období (2007 – 2013) je
dokončení staveb a jejich finanční vyrovnání do konce
roku 2015. To je pro nás ve všech fázích nyní určující
a limitující; dle současných předpokladů by měly všechny
projekty, pro které je plánováno čerpání  prostředků
z OPD, tuto podmínku splnit. V odpovědi na vaši otázku je
tedy možno konstatovat, že SŽDC z uvedených důvodů
v současné době žádná opatření v tomto směru přijímat
nemusí. V této souvislosti stojí zato uvést, že SŽDC se
úspěšně daří čerpat evropské finanční prostředky z Fondu
soudržnosti prostřednictvím OPD. Dokladem toho je již
šestý velký schválený projekt Evropskou komisí (jedná se
o projekt Elektrizace trati Šatov–Znojmo) s tím, že inves-
toři v silničním i vodním sektoru dopravy nemají dosud
Evropskou komisí v Bruselu schválený ani jediný projekt.  

4. Je podle vašeho názoru připraveno dostatek pro-
jektů k realizaci?

Podle schváleného plánu investiční výstavby je pro
rok 2011 nachystána řada investic. Tyto investice mají již
zajištěné finanční zdroje ve výši o něco více než 14
mld. Kč. To je hezké číslo, ale ti z vás, co se pohybují na
stavbách na dráze, jistě namítnou, že v minulosti bylo
investováno více. To je pravda, ale nemohu hodnotit
objem finančních zdrojů jen z pohledu absolutních čísel.
Žijeme v reálném světě, mohu tedy realizovat jen možné
prostředky, které nám byly přiděleny. Nemohu požado-
vat něco, co je nedosažitelné. Jsem rád, že máme na

a nemodernizovat. Problém v začátcích výstavby korido-
rů byl jednak finanční a jednak další překážkou byla
nezkušenost v zadání modernizace takového uzlu kom-
plexně, včetně technologií pro řízení železniční dopravy.
Dnes jsme mnohem dál. Zkušenosti již máme. Podařilo
se modernizovat žst. Kolín. To je ukázka, že se velký uzel
dá modernizovat i za provozu a v relativně krátkém čase.
Navíc je třeba si uvědomit, že pokud chceme dosáhnout
uceleného dálkového řízení i na koridorových tratích, je
dnes podmínkou nemodernizovaná místa modernizovat
a zapojit do systémů pro řízení železniční dopravy.  

9. Bude pokračovat nasazování dálkového ovládání na
hlavních tratích a racionalizace nekoridorových tratích? 

Částečně jsem již odpověděl v předcházející otázce.
Snad jen upřesním. Dálkové ovládání je jednou z cest,
jak zvýšit především bezpečnost na železnici. Dálkové
ovládání nám umožňuje snižovat množství práce
dopravních zaměstnanců. Při aplikaci takového vyspělé-
ho zařízení využíváme všech funkcí diagnostiky s cílem
snižování dopadů na provoz, ale také snižování nákladů.
Je to cesta k efektivitě za cenu zvýšených nároků na
dopravní zaměstnance zejména v oblasti jejich znalostí
ovládání moderních systémů a řešení dopravní situace
na dlouhých úsecích tratí. I zde přeci máme dobré zku-
šenosti s DOZ v úsecích Přerov–Břeclav
a Přerov–Polanka, kde centrum řízení uvedených tratí je
v CDP Přerov. 

10. Připravujete nějaká další opatření na zvýšení bez-
pečnosti železničního provozu?

Ano. Taková opatření s mým nástupem přišla. Jsem
profesí „zabezpečovák“ a vůbec se za to nestydím. Slože-
ní mého týmu je kombinací stavařů a technologů. Za
posledních mnoho let je to asi poprvé, kdy tzv. investičáci
mají ve svém středu někoho z technologického prostředí.
Ale zpět k dotazu. Připravujeme rozšíření programu fon-
du SFDI „Zvyšování bezpečnosti na železničních
přejezdech“. To je pole mnoha příležitostí. SŽDC provo-
zuje několik stovek přejezdových zabezpečovacích
zařízení z 60., 70. let, a několik stovek přejezdových zaří-
zení mechanických. To je potřeba změnit. Ale abych
nehovořil jen o přejezdech. V současné době ve zkušeb-
ním provozu testujeme zařízení s názvem Radioblok na
trati Číčenice–Volary. To je přesně to zařízení, které na
tratích s dispečerským řízením (tzv. D3) eliminuje chyby
zaměstnanců podílejících se na řízení a provozu dráhy.
Úsek pro modernizaci dráhy pod mým vedením již při-
pravuje další projekty pro uplatnění takové techniky. 

Dále se pro zvýšení bezpečnosti věnujeme úpravám
SW pro staniční zabezpečovací zařízení pro zamezení
ztráty šuntu. Také jsme již do vypsaných soutěží zařadili
přísnější podmínky pro staniční zabezpečovací zařízení,
kde vyžadujeme taková zařízení, která mimo standardní
funkce budou obsahovat upozornění na nedovolené pro-
jetí návěstidla s návazností na adresné či generální
zastavení vlaku. Obecně tedy platí, sledovat vývoj
v zabezpečovací technice a prostřednictvím zadání výbě-
rových řízení nutit dodavatele nabízet co nejdokonalejší
zařízení, kde poměr cena/ bezpečnost klesá. Není možné
v třetím tisíciletí postupovat jinak, než zajišťovat želez-
niční dopravu rychlou a zejména bezpečnou.

11. Jak při vaší práci využíváte zkušeností z vašich
minulých zaměstnání?

Jak jsem již uvedl, byl jsem v železničním provozu řadu
let a také jsem pracoval u dodavatelské firmy. To jsou
momenty, na které lze navazovat a využívat je. Vždy je
dobré, když víte, proč to či ono děláte, a máte s tím svoje
zkušenosti. Vyzkoušel jsem si pozici těch, co stojí na
počátku každé investice, těch, co přebírají již hotové dílo
a následně ho provozují, ale také jsem si vyzkoušel takové
dílo realizovat. V minulosti jsem se vždy přel s kolegy tra-
ťováky, co je důležitější. Oni vždy argumentovali tím, že
kde není kolej, vlak nejede. Souhlasím a dodávám, na pra-
hu třetího tisíciletí vlak nepojede ani tam, kde není
technologie pro řízení železničního provozu. Z pozice
náměstka pro modernizaci dráhy pro rozvoj železniční
infrastruktury České republiky udělám maximum. 

Pane náměstku, děkujeme za rozhovor a přejeme
vám mnoho úspěchů při modernizaci železniční sítě
SŽDC s.o. 

Ptal se Petr Lapáček

letošní rok již zmiňovaných 14 mld. Kč. Je to stále dost
vysoká částka na to, abychom pokračovali velice sluš-
ným tempem v plánovaných modernizacích. Pokud vaše
otázka směřuje na to, zda SŽDC zajistí čerpání celé plá-
nované částky, mohu potvrdit, že všichni zaměstnanci
SŽDC podílející se na investiční výstavbě učiní všechna
opatření a kroky k naplnění našich cílů.

5. Uvažujete pokračovat v projektové přípravě, aby
byl dostatek projektů připravených k realizaci?

Ano. Naší prioritou je mít dostatek projektů připrave-
ných k realizaci. Není to jen o tom, něco si přát, je to
o tom, navrhovat takové projekty, které jsou v souladu
s dlouhodobou potřebou a strategií SŽDC, získat sou-
hlas Ministerstva dopravy a mít zajištěné financování. To
jsou základní věci, na kterých naši zaměstnanci ať na
odboru investičním, tak i na stavebních správách, v sou-
časné době pracují. Tato aktivita by se dala shrnout do
jednoduchého hesla: příprava, příprava. 

6. Jaké další priority vidíte v investiční politice SŽDC
mimo dokončení realizace III. a IV. tranzitního koridoru?

V této otázce si dovolím trochu teoretizovat a hovořit
o delším časovém období než jen období jednoho nebo
dvou let. SŽDC musí investovat i do jiných tratí než jen
do koridorových. Proto připravujeme podklady pro
zahájení tzv. racionalizačních akcí. Jsme opět na začátku.
V tomto úkolu nám velice dobře napomáhá nově vypra-
covaná interaktivní mapa jednotlivých regionálních tratí.
Tato mapa napovídá, kde je třeba investovat do zařízení
pro dálkové řízení, jaká je investiční náročnost, návrat-
nost, kolik dopravních zaměstnanců uspoříme. S tímto
materiálem v současné době pracujeme s cílem realizo-
vat co nejvíce racionalizačních staveb. Je třeba si
uvědomit, že můžeme snižovat náklady na obsluhu drá-
hy jen takovýmto postupem. 

Dále probíhají diskuze o nákladních koridorech. Česká
republika je v centru dopravních tras, a není možné se
takové diskuzi bránit, ba co víc, je třeba diskuze rozvi-
nout a stát se jejich určujícím aktérem. Proto se snažíme
naše zástupce ukotvit ve vznikajících orgánech pro
nákladní koridory. To bude mít jistě pozitivní výsledek
v možnostech čerpání finančních zdrojů z EU. Tady bych
se pozastavil zejména na možnosti modernizovat pro
nákladní koridor trať Kolín – Havlíčkův Brod – Brno či
Praha–Liberec v rámci nákladních koridorů.

7. Bude pokračovat nasazování systémů GSM-R
a ETCS na tratích SŽDC ?

V letošním plánu investic jsou zahrnuty stavby: 
ETCS v úseku Kolín–Břeclav, GSM-R Břeclav–Přerov,

GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno, GSM-R
Děčín – Prostřední Žleb – Děčín východ – Ústí nad Labem
Střekov – Mělník – Všetaty - Lysá nad Labem, GSM-R
Ostrava – st hranice SR a Přerov – Česká Třebová.

V kapitole příprava se již nyní vyskytují připravované
investiční akce: 

GSM-R uzel Praha (Beroun–Praha–Benešov), GSM-R
Beroun–Plzeň–Cheb, GSM-R Benešov – České Budějo-
vice – Horní Dvořiště, ETCS st. hranice D – Dolní Žleb –
Praha – Libeň - Kolín 

Z uvedeného výčtu je vidět, že se SŽDC drží vytýčené-
ho dlouhodobého plánu, kterým je na rozhodující tratě
(koridory) nasazovat technologie GSM-R s tím, že GSM-
R bude předcházet stavbám ETCS.

8. Uvažujete o modernizaci železničních uzlů na kori-
dorových tratích například: Lovosice, Kralupy n/Vl.,
Pardubice, Česká Třebová, Olomouc a další?

Ano. Není možné rozhodující železniční uzly přeskočit

Jedenáct otázek Ing. Jiřímu Martínkovi, náměstkovi generálního ředitele SŽDC,
státní organizace, pro modernizaci
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Popis stavby
V úseku Votice – Benešov u Prahy proběhne

kompletní rekonstrukce kolejiště, železničního
svršku i spodku, nástupišť, umělých staveb a mo-
dernizace zabezpečovacího, sdělovacího a silno-
proudého zařízení v návaznosti na optimalizaci
traťového úseku Benešov u Prahy – Strančice.
Podstatou modernizace je zdvojkolejnění stávají-
cího jednokolejného úseku trati s vybudováním
směrových přeložek (výstavba tunelů), čímž dojde
k podstatnému zkrácení délky trati a navýšení
rychlosti projíždějících souprav.

V rámci stavby budou přestavěny železniční sta-
nice Votice a Olbramovice, kde budou upraveny
výpravní budovy a vybudovány technologické ob-
jekty. Vzniknou zde nová nástupiště s mimoúrov-
ňovým přístupem a s přístřešky pro cestující. Ve
stanicích bude také zřízen moderní informační
systém. Současná výhybna Tomice a železniční
stanice Bystřice budou přestavěny na zastávky
s novými nástupišti. V rámci přeložek trati vzniknou
také dvojkolejné tunely: Votický (délky 590 m), Ol-
bramovický (481 m), Zahradnický (1 044 m), To-
mický (323 m) a Tomický II (251 m).

V celém úseku bude vybudováno nové trakční
vedení. Pro umožnění funkce nových technologic-
kých zařízení budou zřízeny mnohakilometrové
silnoproudé i slaboproudé kabelové trasy. Stavba
si vyžádá rovněž rozsáhlé přeložky inženýrských
sítí. Pro snížení hlukového zatížení obytných částí
v okolí železnice budou vybudovány protihlukové
stěny a valy, v některých objektech se uskuteční
výměna oken s vyšší neprůzvučností.

Vlastní realizace stavby proběhne jen s nejnut-
nějšími výlukami železniční dopravy. V železnič-
ních stanicích budou vyloučeny koleje vždy
v jedné skupině (liché nebo sudé), tak, aby želez-
niční provoz byl omezován co nejméně.

Před zahájením nepřetržitých výluk, z důvodu
napojení stávající trati na nové přeložky, případně
do nového směrového uspořádání trati v železnič-
ních stanicích, budou provedeny přípravné práce,
při kterých dojde k založení základů stožárů trakč-
ního vedení a jejich následnému osazení. Dále
budou založeny protihlukové stěny, budou prová-
děny úpravy odvodnění drážního tělesa a inženýr-
ských sítí, které křižují železniční trať. Provedením
všech přípravných prací před zahájením nepřetrži-
tých výluk je možné tyto výluky zkrátit na dobu nez-
bytně nutnou pro vlastní práce ve vyloučené koleji. 

Technické údaje
Délka modernizovaného úseku: 18,405 km
Sanace železničního spodku: 39,813 km
Zřízení nové koleje UIC 60: 36,830 km
Zřízení užité koleje S 49: 5,687 km
Zřízení výhybek UIC 60: 37 ks
Zřízení výhybek S 49: 16 ks
Obestavěný prostor pozemních objektů: 3 126 m3

Přestavba a sanace železničních mostů: 17 ks
Nové železniční mosty: 3 ks
Železniční propustky: 19 ks
Zrušení železničních mostů: 3 ks

Přestavba a sanace silničních mostů: 6 ks
Nové silniční mosty: 2 ks
Nové silniční propustky: 5 ks
Zrušení silničních mostů: 1 ks
Celková délka dvojkolejných tunelů: 2, 689 km
Kubatura zemních prací: 2 310 618 m3

Úpravy trakčního vedení: 18,344 km

Základní informace
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.,
Stavební správa Praha
Generální projektant: SUDOP PRAHA a.s., HIP
Ing. Miloš Krameš
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. – vedoucí účastník
sdružení, Subterra a.s. a Viamont DSP a.s. 
Termín zahájení: 08/2009
Termín dokončení: 12/2013
Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní
infrastruktury. Současně bylo zažádáno o spolufi-
nancování tohoto projektu Evropskou unií v rámci
Operačního programu Doprava. 
Celkové investiční náklady: 6 756 893 000 Kč
Z toho příspěvek z Fondu soudržnosti:
4 085 845 894 Kč
Národní zdroje: 2 671 047 106 Kč

Průběh realizace v letech 2009 a 2010
Stavební práce započaly na přelomu měsíce

srpna a září 2009 nultou etapou, v níž byla jako
na všech koridorových stavbách zahájena výstavba
základů TV. Tato činnost byla prováděna na úseku
88: Bystřice u Benešova – Benešov a v úseku 81:
začátek stavby (Heřmaničky) – Votice (včetně),
tedy v úsecích, kde se následně odvíjela hlavní
část stavebních prací v letech 2009/2010.

Z důvodu opouštění původní trasy železnice
v místech budování železničních tunelů bylo do
konce roku 2009 hlavní náplní vybudování přístu-
pových komunikací, zařízení stavenišť tunelů Za-
hradnice, Olbramovice a Votice, kácení lesní
a mimolesní zeleně v místech portálů tunelů
a vlastní výkopové práce hloubených částí tunelů. 

Mimo tuto činnost proběhly také demolice ně-
kterých objektů v žel. stanicích, které by kolidovaly
v dalších stavebních postupech s následnou vý-
stavbou.

Na úseku Bystřice u Benešova – Benešov byla
v obvodu žel. stanice Bystřice vložena výhybka 
10 Xa, která zabezpečí vjezd do stanice po vybu-
dování nové 2. TK.

Do konce roku byly také zahájeny práce na
mostních objektech a zárubní zdi v místech zdvoj-
kolejnění trati v témže traťovém úseku.

Nejnáročnější práce roku 2010 čekaly na zho-
tovitele v oblasti žel. stanice Votice, kde dochází
v rámci modernizace k velkým stavebním úpra-
vám, hlavně směrovým přeložkám a posunům
trati. Ty jsou navíc velmi ovlivněny lokalitou lomu
firmy ZAPA a jeho vlečkové koleje, jejíž rekon-
strukce je zahrnuta do objektové skladby moder-
nizace. Součástí těchto úprav byla také demolice
starého silničního mostu a vybudování nového
silničního mostu v oblasti táborského zhlaví žst.
Votice.

Nové směrové řešení železniční trasy od počátku
stavby po táborské zhlaví dnešní stanice Votice
s cílem dosažení maximální traťové rychlosti 150
km/hod., respektive 160 km/hod. délky cca 1 000 m
si vyžádalo na této přeložce, která se přibližuje
osadě Střelítov vybudovat významný objekt – opěr-
nou zeď tvořenou výztužným tělesem nové trati
s obkladem povrchu délky 300 m a výšky cca 9 m.

Neméně náročné úkoly byly splněny při zdvoj-
kolejnění celého mezistaničního úseku Bystřice
u Benešova – Benešov. Nepřetržitá výluka byla
ukončena v listopadu letošního roku. Práce obsa-
hovaly kromě rekonstrukce a výstavby železnič-
ního spodku a svršku také rekonstrukci mostních
objektů, trakčního vedení, sdělovacího a zabezpe-
čovacího zařízení.

Samostatnou lokalitou stavby je prostor deponie-
terénních úprav v Heřmaničkách. Jedná se o řešení
využití vhodného materiálu z přebytku výkopového
materiálu pro budování budoucího náspového tě-
lesa dráhy na přeložce trati v lokalitě Heřmaničky
s návazností na připravovanou sousední stavbu
„Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice“.
Celkově dle projektové dokumentace je kapacita
této deponie 450 000 m3 materiálu.

Velmi složité geologické poměry v místě celé
stavby mají za následek složité zakládání objektů
při zdvojkolejňování trati. Také výstavba Votického
dvojkolejného tunelu (délky 590 m), který je reali-
zován v otevřené výkopové jámě na přeložce trati,
je těmito složitými poměry velmi ovlivněna.

Průběh stavby je sledován dle zpracovaného har-
monogramu stavby a prozatímní stavební objekty
jsou budovány dle něho bez větších problémů.

Výstavba ražených tunelů Zahradnického a Ol-
bramovického pokročila do fáze prorážky tunelů
(Olbramovický tunel 18. 5. 2010 a Zahradnický
tunel 30. 9. 2010). O výstavbě tunelů pojednává
materiál na stranách 6–10.

O náročnosti modernizace úseku trati Votice -
Benešov u Prahy svědčí také celková délka pěti
přeložek trati – 8 772 m.

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází
v cenné lokalitě pro ochránce životního prostředí,
byly navázány úzké kontakty se stanicí ochrany ži-
votního prostředí a před zahájením prací na ob-
jektech jsou vždy technologické postupy
konzultovány s poradcem této organizace.

V neposlední řadě byly také navázány dobré
vztahy se zastupiteli obcí, na jejichž území se
stavba pohybuje, neboť při enormních přepravách
materiálu, ke kterým dochází, se jeví tato spolu-
práce jako nezbytná pro hodnocení ze strany ob-
čanů přilehlých obcí.

Příspěvek na konferenci Železnice 2010

Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy v poločase
Ing. Michal Žák, EUROVIA CS, a.s., Ing. Miroslav Kadlec, Subterra a.s., Ing. Michal Mokrý, Viamont DSP a.s.

Stavba „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“ je součástí transevropské že-
lezniční sítě a IV. národního železničního koridoru Děčín státní hranice – Praha – Be-
nešov – Tábor – Veselí n. Lužnicí – České Budějovice – Horní Dvořiště státní hranice.
Díky modernizaci tohoto úseku železniční trati bude možné, aby vlakové soupravy
v podstatné části projížděly rychlostí až 160 km/hod. Zlepší se rovněž prostorová prů-
chodnost pro ložnou míru UIC GS a minimální třída zatížení trati UIC D4.



Další úsek IV. tranzitního železničního koridoru ve stavbě

Nové železniční tunely na trati Votice - Benešov u Prahy
Michal Gramblička

Na modernizovaném traťovém úseku Votice – Benešov u Prahy délky 18 km vzniklo pět
nových dvoukolejných železničních tunelů. Předmětem článku je popis technického

řešení tunelových objektů, z nichž jeden je navržen jako hloubený v otevřené stavební
jámě, zbývající čtyři byly raženy pomocí Nové rakouské tunelovací metody (NRTM). 

Foto: Vladimír Fišar

O realizační projekty se
rozdělily tři projekční kanceláře:

generálním projektantem a
zpracovatelem projektu tunelu Tomický II je

SUDOP PRAHA, zpracovatelem nejdelšího
raženého Zahradnického tunelu je METROPROJEKT

Praha a projekty dalších tří tunelů Votický, Tomický a
Olbramovický zpracovala firma IKP Consulting Engineers. 
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ÚVOD
Z hlediska konstrukčního typu lze všechny navrhované tunely rozdělit
na konstrukce prováděné v hloubené stavební jámě a konstrukce pro-
váděné hornickým způsobem, tj. ražené konvenčně pomocí NRTM.
Charakteristickým rysem hloubených úseků tunelů je tuhé napojení
(vetknutí) konstrukce horní klenby do patek, resp. do konstrukce
spodní klenby tunelu. V ražených úsecích tunelů je napojení definitiv-
ního ostění provedeno pouze kontaktním uložením horní klenby na
patkách nebo spodní klenbě bez propojení výztuže obou konstrukcí.
Zatímco tloušťka primárního ostění odpovídá předpokládaným geo-
technickým parametrům a chování horninového masivu v jednotlivých
úsecích ražby, tloušťka definitivního ostění se po délce tunelu nemění. 
Geometrii vnitřního líce ostění určuje v celém rozsahu horní klenby
kružnice o poloměru 5 700 mm se středem v ose tunelu
v úrovni 1 900 mm nad temenem kolejnice (TK). Tloušťka definitiv-
ního ostění ražených tunelů se pohybuje od 350 mm do 450 mm. Mi-
nimální tloušťka hloubených úseků tunelů je 600 mm a směrem
k bokům tunelu narůstá. Na rozdíl od ražených tunelů, jejichž rub os-
tění je i v bocích kruhového tvaru, jsou boky hloubených tunelů svislé. 
Systém odvodnění a drenáží tunelů se skládá z kombinace deštní-
kové fóliové izolace v ražených úsecích tunelů a vodonepropustného
ostění hloubených úseků tunelů. V celé délce je navržena podélná
boční a střední tunelová drenáž, která vodu stékající po izolaci nebo
ostění sbírá a gravitačně odvádí směrem k výjezdovým portálům. 
Složitost technologického vybavení železničních tunelů zdaleka ne-
dosahuje úrovně technologického vybavení silničních tunelů. Přesto
vyžaduje bezpečný provoz i bezproblémová údržba železničního tu-
nelu instalaci řady prvků vybavení tunelu. U novostaveb tunelů platí
zásada o umisťování kabelů a trubních vedení do kabelovodů pod
pochozí stezkou, nebo do chrániček v ostění. Poloha šachet kore-
sponduje s polohou záchranných výklenků a jejich vzdálenost nepře-
kračuje 25 m. Použití multikanálu spolu s kabelovými šachtami
umožňuje snadnou revizi stávajících vedení, nebo případné doplnění
dalších sítí při provozování tunelu.
Záchranné výklenky situované v závislosti na délce bloku betonáže ve
vzdálenosti 20 m nebo 24 m nabízejí dostatek prostoru pro umístění
šachet na čištění boční tunelové drenáže nebo výtokových ventilů po-
žárního suchovodu, nezavodněného potrubí, které v případě požáru
v tunelu slouží k vedení vody co nejblíže k ohnisku požáru. Lokalizaci
případných poruch usnadňuje číslování tunelových pásů, které odpo-
vídá blokům betonáže tunelového ostění. Do ostění tunelu jsou osa-
zeny měřické body pro měření prostorové průchodnosti trati.

TUNEL TOMICKÝ II
Nejmladším tunelem mezi Voticemi a Benešovem, je tunel Tomický II. Trasa železniční trati v tomto
úseku vyrovnává oblouk, který ve stávající stopě znemožňoval využití vyšších traťových rychlostí.
Proto se ve společnosti SUDOP PRAHA a.s. dodatečně přistoupilo k projektové přípravě i tohoto tu-
nelu. V dnešní době je již kompletně vyražen v dočasném ostění, po reprofilaci a položení podklad-
ních betonů se postaví základové patky a upevní se hydroizolační fólie. Tunel Tomický II byl vyražen
v obdobných geotechnických podmínkách, jako jeho bezprostřední sousedé a s celkově nejmenším
nadložím. Celková délka tunelu je 252 m, z toho 204 m bylo vyraženo za použití trhacích prací nebo
tunelbagrem metodou NRTM; oba portály se realizují v hloubených stavebních jámách délek 24 m.
Začátek tunelu je situován do km 125,372, konec tunelu pak do km 125,624. Železniční trať v celé
délce tunelu prochází v oblouku R = 1 471,805 m s převýšením p=108 mm, osa tunelu je od osy ko-
lejí odsazena o 195 mm. Podélný sklon měřený v ose tunelu je 10,0 ‰. Svahy stavebních jam hlou-
bených úseků jsou v dolních partiích zajištěny stříkaným betonem se sítí a horninovými kotvami.
Vyšší partie jsou zajištěny proti opadávání úlomků horniny sítěmi. První etáž, hloubená ve vrstvách
pokryvů a silně zvětralých granitoidech je bez dalšího zajištění líce svahu pouze vysvahována. Mini-
malizace portálových úseků je ve shodě s přírodním prostředím, kde bude stavba probíhat. Zajíma-
vostí obou portálů jsou ochranné valy proti přívalovým srážkám.
Vzhledem k poměrně malé délce dvoukolejného tunelu není navrhováno žádné mimořádné zabezpe-
čení železniční dopravy. Před portál bude přivedena komunikace a společně s nástupní a záchrannou
plochou, bezpečnostním značením a dalšími prvky technologického vybavení dvoukolejný tunel vy-
hoví všem požadavkům pro zajištění požární ochrany a bezpečnosti provozu.
Staví SUBTERRA a.s.

TOMICKÝ TUNEL 
Trasu tunelu tvoří dva portálové úseky délky 48 m a 60 m navržené ve svahované stavební
jámě a úsek délky 216 m ražený pomocí NRTM. Celková délka v ose tunelu je 324 m. Po-
délný sklon tunelu 10,00 ‰� klesá směrem od vjezdového portálu směrem k výjezdovému.
Osa tunelu je od osy kolejí odsazena o 170 mm směrem ke koleji č. 1 a má poloměr směro-
vého oblouku 1 281,830 m. Sdružený tunelový průjezdný průřez je konstruován pro převý-
šení 108 mm. Díky obdobným geotechnickým poměrům se tunel konstrukčně přibližuje
tunelu Olbramovickému. I když tunely v úseku Votice–Benešov patří obecně k tunelům
s nízkým nadložím, pro Tomický tunel to platí zvláště. Při výšce výrubu 10 m dosahuje
výška nadloží jen max. 15 m. Vzhledem k malé délce raženého úseku definují způsob zajiš-
tění stability výrubu a technologický postup výstavby jen 4 technologické třídy výrubu. In-
stalaci požárního suchovodu vyžaduje norma na železniční tunely ČSN 737508 až od 500 m
délky. V případě Tomického tunelu vyžadoval objednatel umístit do tunelu požární sucho-
vod i při délce tunelu jen 324 m. Pro příjezd vozidel v případě havárie v tunelu slouží
v rámci stavby nově zřízená přístupová komunikace, která navazuje na upravenou stávající
polní cestu a dále na silnici I/3 spojující Prahu a Tábor. Staví SUBTERRA a.s.

Zatímco Tomický tunel působil v květnu 2011 již kultivovaným
dojmem (vlevo severní portál), vnitřek tunelu Tomický II
připomínal ještě jeskyni.
Na spodní fotografii je pohled z jižního portálu tunelu Tomický II
na severní portál Tomického tunelu. Vlevo lze před stromy
vytušit současnou trať.
Snímek na straně 6 představuje interiér Tomického tunelu.
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ZAHRADNICKÝ TUNEL
Třetí tunel u obce Zahradnice dosahuje celkové délky 1 044 m a je navržen jako ražený
s hloubenými portálovými úseky. Směrové vedení trasy v tunelu přechází z přímé do
přechodnice a následně kruhového oblouku o poloměru 1 404 m. Tunel v celé délce
klesá ve směru staničení ve sklonu 9,00 ‰. Osa tunelu v přímé je totožná s osou dráhy,
v přechodnici a v oblouku je odsazena od osy dráhy směrem dovnitř oblouku. 
Konstrukce hloubených úseků tunelu je prováděna ve svahované stavební jámě, která je
s ohledem na svou hloubku vertikálně členěna převážně na 3 etáže. Jednotlivé etáže
jsou odděleny horizontálními lavicemi šířky 1,0 m. Stěny stavební jámy jsou zajištěny
stříkaným betonem vyztuženým ocelovou sítí a kotveny hřebíky. Délka hloubeného vjez-
dového úseku je 48,0 m, délka výjezdového úseku je 60,0 m. Na výjezdovém portálo-
vém úseku jsou provedeny po obou stranách gabionové zdi stabilizující strmé svahy
zářezu. Definitivní ostění hloubené části je navrženo z vyztuženého betonu C30/37, se
základovými patkami, resp. se spodní klenbou. 
Délka části tunelu raženého pomocí NRTM je 936 m. Vzhledem k délce tunelu
přes 1 km a s ohledem na požárně bezpečnostní řešení je na pravé straně navržena úni-
ková cesta. Tato úniková cesta je vedena štolou podkovovitého tvaru délky 58,35 m
a následně šachtou kruhového profilu hloubky 26,1 m. Ostění únikové štoly a šachty je
dvouplášťové s mezilehlou foliovou hydroizolací tl. 2 mm.
V blízkosti obou portálů a u výstupu z únikové šachty je navržena přístupová komuni-
kace s nástupní plochou. V tunelu je po levé straně situováno nezavodněné požární po-
trubí, tzv. suchovod. Přípojné místo suchovodu se nachází v šachtě před portálem na
vjezdovém i výjezdovém portále tunelu.
Ražba tunelu se v podzemí realizovala v lepších podmínkách než na všech ostatních
podzemních objektech úseku, co potvrzuje i rozsah nevyztužených kleneb definitivního
ostění na celkem 28 pasech, tj. v délce 336 m.
Staví SUBTERRA a.s.

Zahradnický tunel:
nahoře vnitřek tunelu
v květnu 2011, dole
stavba severního
portálu, lemovaného po
obou stranách
gabionovými zdmi.

Nejdelší tunel
v uvedeném úseku je
vybaven únikovou
cestou (tři malé
fotografie s popiskem
vlevo).

Zahradnický tunel: nahoře hrubá stavba vyústění
únikové šachty (vlevo od ní objekt trafostanice).
Uprostřed ocelová konstrukce schodiště v únikové
šachtě, tak, jak ji uvidí cestující při cestě na povrch.
Dole spojovací tunel - úniková cesta ke schodišti.
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OLBRAMOVICKÝ TUNEL
Tunel nese jméno nedaleké obce Olbramovice a nachází se v bezprostřední blízkosti Votického
tunelu. Trať vedenou v tunelu tvoří 60 m dlouhé hloubené úseky u obou portálů prováděné
v otevřené svahované stavební jámě a úsek délky 360 m ražený pomocí NRTM. Celková délka
v ose tunelu dosahuje 480 m. Podélný sklon tunelu 10,50 ‰ klesá ve směru staničení tratě od
vjezdového k výjezdovému portálu. Směrový oblouk v koleji č. 1 o poloměru R = 1 204 m umo-
žňuje dosáhnout požadované přepravní rychlosti. Osa tunelu je při převýšení 122 mm odsazena
od osy kolejí o 200 mm směrem ke koleji č. 2. Svahy stavební jámy hloubených úseků zajišťuje
proti povrchové erozi stříkaný beton se sítí. Celkovou stabilitu svahu zvyšují kotvy typu SN osa-
zované do cementové zálivky. Trvale obnažené svahy portálového zářezu, které nebudou zpětně
zasypány, zajišťují proti opadávání uvolněných kamenů plastové sítě. Stříkaný beton v této části
svahů není použit, aby byl minimálně narušen ráz krajiny i chemická rovnováha vod prosakují-
cích vrstvami pokryvů. 
O řešení výše uváděné nestability svahů otevřené stavební jámy hloubeného tunelu se píše
u Votického tunelu, u všech ražených tunelů (mimo části Zahradnického tunelu) se raziči střetli
s nestabilními částmi čeleb a mimo členění kaloty (horní část výrubu cca od nejširší části ve
středu půlkruhu až po jeho vrchol) na dílčí výruby musely vždy přistoupit k úpravě plánovaného
postupu.
Zpracovatel RD připravil vzorové příčné řezy hloubených i ražených úseků tunelu se spodní
klenbou a s uložením horní klenby na patkách. I když na základě prognózy bylo určeno rozdělení
na úseky prováděné se spodní klenbou nebo patkami, definitivní rozhodnutí padlo až během
realizace na základě skutečně zastižených geotechnických podmínek. Po ukončení ražeb a ana-
lýze skutečně zastižených geotechnických podmínek v masivu bylo rozhodnuto, že 20 tunelo-
vých pasů dl. po 12 m, tj. celkem 240 m, nemá vyztuženou horní klenbu.
Přístupová komunikace pro příjezd záchranných jednotek v případě havárie v tunelu je situována
do prostoru zářezu mezi tunely Votickým a Olbramovickým. Díky vzdálenosti portálů 100 m ko-
munikace obsluhuje současně oba tunely. Dodatečně bude v tomto úseku vybudována nádrž
požární vody s objemem přes 100 m3, kterou využijí zasahující jednotky HZS.
Staví SUBTERRA a.s.

Olbramovický tunel: nahoře stavba jižního portálu, dole vnitřek v květnu 2011.  
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VOTICKÝ TUNEL
Tunel délky 588 m pojmenovaný podle nedalekého města Votice je jako jediný navržen a realizo-
ván v celém rozsahu jako hloubený v otevřené stavební jámě. Vznikl v průběhu zpracování jed-
notlivých stupňů projektové dokumentace v místě původně navrhovaného hlubokého skalního
zářezu jako důsledek postupného zahlubování nivelety tratě. Z důvodů konstrukčních, provoz-
ních i ekologických vedlo technické řešení k nahrazení hlubokého zářezu tunelem. Tunelové ře-
šení výrazně snižuje přebytky výkopů zestrmením dočasných svahů stavební jámy a provedením
zpětných zásypů - když objem výkopů dosahuje bezmála 150 000 m3, tak zpětný zásyp o ob-
jemu 85 000 m3 sníží přebytek materiálu o více než polovinu. Toto řešení zjednodušuje dlouho-
dobou obtížnou údržbu vysokých skalních svahů. Předpokládal se proto pozitivní dopad jak do
investičních, tak i provozních nákladů. Nezanedbatelným, i když obtížně finančně vyčíslitelným
hlediskem, je i pozitivní dopad na ráz území. Zohledňování ekologických aspektů hraje stále
větší roli a patří ke znakům vyspělé společnosti.
Jednoplášťové ostění tunelu tvoří železobetonová monolitická konstrukce z betonu C 25/30 od-
olného proti průsakům a jedná se o první použití tohoto způsobu zajištění vodotěsnosti ostění
v České republice u tak rozsáhlého objektu. Zvláštní požadavky na vodonepropustnost ostění
stanovují TKP 20 – Tunely. Betonáž sekundárního ostění probíhá do bednícího vozu po blocích
betonáže délky 10 m. Tloušťka ostění hloubené části tunelu je min. 500 mm, v patě základů
800 mm. Délka bloku betonáže 10 m je volena s ohledem na požadavek vodotěsnosti kon-
strukce a typizaci bloků betonáže při vzdálenosti záchranných výklenků 20 m. 
Účelem zajištění vodotěsnosti tunelu bez použití fóliové izolace je snaha vyloučit riziko jejího
poškození při provádění zpětných zásypů velkého rozsahu. V případě průsaků lze sanaci na
rozdíl od fóliové izolace provést cíleně v místě lokálního porušení celistvosti betonu, což vý-
razně zvyšuje šance na úspěšnost provedení sanace. Spáry mezi bloky betonáže jsou těsněny
pomocí vnitřních těsnicích pásů. Pojistný systém tvoří hadičky umožňující dodatečné doinjek-
tování spár v místě těsnících pásů. Další opatření, snižující riziko průsaku vody ostěním, je
noppová fólie instalovaná ve vrchlíku horní klenby tunelu. Vodu volně stékající po ostění tu-
nelu, resp. noppové fólii, jímají podélné tunelové drenáže, které vodu gravitačně odvádějí
k portálu tunelu. Propustnost zásypového materiálu i drenážní systém vylučují tlakové půso-
bení vody a minimalizují nebezpečí průsaků vody ostěním. V každém druhém záchranném vý-
klenku je po 40 m umístěna šachta na čištění boční tunelové drenáže DN 200. Zpětný zásyp
zářezu stavební jámy je odvodněn po obou stranách tunelu další podélnou drenáží DN
250 mm. Tuto drenáž nelze po provedení zpětného zásypu čistit. Proto je navržen větší prů-
měr drenáže, proveden obsyp filtračním materiálem a od vrstev zpětného zásypu je filtrační
materiál oddělen geotextilií. 

Vytváření strmých stěn dočasného výkopu bylo výrazně ztíženo nestabilitou
skalních bloků, které se při prohlubování uvolňovaly především ze západní
stěny a vypadávaly do prostoru pracoviště. Proto se přistoupilo k úpravě
sklonu a rozsahu prokotvení, zvýšily se délky kotev a svah se zabezpečil
pomocí vysokopevnostních sítí. Proběhl neúspěšný pokus o nedestruktivní
rozpojování horniny pomocí skalní frézy. Výsledkem všech opatření bylo
zabezpečení všech pracovišť tunelu dle požadavků BOZP. Nepříjemným
a neočekávaným výsledkem realizace jsou také nedostatky v kvalitě tunelo-
vého ostění, především na jeho rubové straně.
V době přípravy článku je dokončeno přibližně 75% celkové délky, o čemž
je možné se přesvědčit na přiložených fotografiích, pokračuje betonáž dal-
ších tunelových pasů a dodavatel sanuje porušená místa železobetonové
konstrukce předtím, než začne její zásyp.
Staví HOCHTIEF CZ a.s.

ZÁVĚR
Modernizací trati Votice – Benešov u Prahy dojde k výraznému zkrácení stávající
délky tratě. Zdvoukolejnění trati, modernizace zabezpečovacího zařízení a další
navrhované úpravy povedou ke zkrácení doby jízdy a k celkovému zkvalitnění že-
lezniční dopravy. V rámci zpracování projektové dokumentace tunelových objektů
navrhl projekční tým celou řadu moderních technických řešení, která buď nejsou
v České republice dosud obvyklá, nebo nebyla použita vůbec. Jedná se např.
o provádění definitivního ostění bez výztuže, které bylo ještě donedávna nemysli-
telné; postupným získáváním zkušeností s aplikací NRTM a pozitivním přístupem
všech účastníků výstavby se ekonomický návrh dimenzí definitivního ostění po-
malu zabydluje i u nás, když do dnešní doby bylo nevyztužené definitivní ostění
železničních tunelů použito pouze na  Vítkovských tunelech Nového spojení
v Praze. Poprvé je navrženo a realizováno v takovém rozsahu vodotěsné ostění
tunelů aplikací betonů odolných proti průsakům s těsněním spár mezi tunelovými
pásy. Na dodavatelských firmách a kvalitě provedení navržených technických ře-
šení nyní záleží, zda se nové technologie stanou běžnou součástí českého tunelo-
vého stavitelství, nebo zapadnou jako nespolehlivé a obtížně realizovatelné. 

Votický tunel: nahoře část tubusu před zasypáním, v pozadí jižní portál
Olbramovického tunelu. Na spodním snímku malý mužíček s hrací kon-
zolou v rukou řídí betonáž na jižním úseku.

Fotografoval Vladimír Fišar



Silniční okruh kolem Prahy:
Stavba 514 Lahovice–Slivenec



Jedná se o tři stavby:
512 D1–Vestec, v délce 8,750 km
513 Vestec–Lahovice, v délce 8,337 km
514 Lahovice–Slivenec, v délce 6,030 km
SUDOP PRAHA a.s. se na projektové přípravě zprovozněných staveb

významně podílel, a to na poslední jmenované, na stavbě 514 Lahovice–
Slivenec. Stavba je sice nejkratší, ale rozhodně velmi náročná. Třetina trasy
je vedena na estakádě (2059 m), takřka třetina v tunelu (1620 m dvoupru-
hový a 1661 m třípruhový) a dále je zde významný mostní objekt přes Lo-
chkovské údolí v délce 461 m a výšce až 65 m nad zemí. Takže hned dva
unikáty – nejdelší most v ČR a nejvyšší most v Praze, o 20 m převyšující
Nuselský most. Na stavbě je 14 mostních objektů v celkové délce 3 400 m,
na dvou mimoúrovňových křižovatkách je dohromady 6 248 m větví.

Zprovoznění stavby 
„Silniční okruh kolem Prahy, 

stavba 514 Lahovice–Slivenec“
Hana Staňková

V září 2010 byl uveden do provozu 23,117 km dlouhý úsek okruhu kolem Prahy, tedy velká část
z celkově plánované délky 83 km. Zprovozněný úsek umožní propojení silnic R7, R6 a hlavně dálnic
D5 s D1, tedy vzájemnou návaznost velmi důležitých dopravních tepen. Estakáda přes údolí Berounky,
společně s novým mostem přes Vltavu navíc propojí pravý a levý břeh Vltavy při velkých povodních.

Slavnostního uvedení do provozu tří staveb se
zúčastnil prezident republiky Václav Klaus, který
se šarmemsobě vlastním prohlásil, že „tyto stavby
měly štěstí, když je zde přítomný ministr dopravy
Vít Bárta (na snímku vpravo) nestačil zarazit jako
jiné dopravní stavby“. Vlevo pražský primátor
Pavel Bém. 

Mapa a fotografie ŘSD ČR a Pragoprojekt,
snímek ze zahájení autorka



Včetně výrubu z tunelu se vytěžilo 1 260 000 m3 zemin a hornin, cel-
kově se nasypalo 550 000 m3 těchto zemin a hornin. 

Historie projektové dokumentace byla složitá. V letech 1998–
2001 zpracovalo Sdružení A.D.O. dokumentaci pro územní řízení.
Od března 2002 již zahájilo práce na dokumentaci pro stavební
povolení Sdružení 514 pod vedením SUDOPU PRAHA – ve slo-
žení SUDOP PRAHA a.s., METROPROJEKT Praha a.s. a VPÚ
DECO PRAHA a.s. Na dokumentaci se pracovalo do roku 2003.

V lednu 2005 jsme odevzdali dokumentaci pro výběr zhotovitele
a do roka byl vybrán zhotovitel stavby – Sdružení stavebních spo-
lečností STRABAG a.s., HOCHTIEF Construction AG a MAX
BÖGL & JOSEF KRÝSL kom. spol. Když se Ředitelství silnic
a dálnic ČR podařilo v dubnu 2006 přes všechna odvolání vybojo-
vat stavební povolení na většinu hlavních stavebních objektů, byla
v květnu 2006 stavba zahájena.

Zhotovitel stavby si bohužel pro zpracování realizační doku-
mentace (RDS) sudopského úseku vybral Valbek spol. s r.o. –
projektanta, který ho přesvědčil, že mu v RDS ušetří na celé
stavbě, ale hlavně na MÚK Lahovice v místě křížení se Strakonic-
kou R4. Že mu vyprojektuje křižovatku jednodušší, bezpečnější
a hlavně levnější, bez ohledu na platné stavební povolení. Výsled-
kem je sice moderní mimoúrovňová okružní křižovatka, která ale
není jednodušší, v zadané „Studii bezpečnosti a analýzy rizik“
obou variant křižovatek dopadly obě křižovatky podobně: obě mají
problémová místa, kde může docházet ve výhledu k omezení ply-
nulosti dopravy, takže ta nová není nijak bezpečnější. Křižovatka

je umístěna v záplavové oblasti Vltavy a Berounky, tím pádem
v maximální míře na mostních objektech. Takže o slibované
úspoře nového návrhu křižovatky se dá úspěšně pochybovat.

Cenu stavby jsme v ASPE napočítali na 11,5 mld. Kč bez DPH
a bez rezervy. Vysoutěžena byla za 6,8 mld. bez DPH a bez rezervy,
skutečná cena se stále ještě sčítá, ale bude asi o 1 mld. vyšší. 

Sdružení zhotovitelů přihlásilo tyto tři stavby společně do soutěže
o Českou dopravní stavbu roku 2010. Čestný titul získala pouze
stavba 513 Vestec–Lahovice, všechny tři stavby obdržely dohro-
mady Cenu primátora hlavního města Prahy. Je to ocenění i kolek-
tivu projektantů SUDOP PRAHA a.s., protože mimo zmiňovanou
křižovatku stále zůstáváme autory dokumentace stavby 514.

Mimoúrovňová křižovatka Lochkov (nahoře) * Portály a vnitřek tunelů (uprostřed) * Most přes Lochkovské údolí (dole) * Na straně 12 estakáda přes Berounku
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Diagnostický průzkum silničního mostu přes Čertovku v Praze
Petr Vitásek, Jakub Hruška

Silniční most ev. č. V-019 se nalézá v Praze 1 – Malá Strana
a slouží k přemostění Čertovky (rameno Vltavy) z ulice
U Lužického semináře směrem na Kampu (foto 01). Článek
popisuje rozsah diagnostických - průzkumných prací, které
měly za cíl ověřit skutečný stav mostní konstrukce.

Most přes Čertovku je tvořen jedním polem, kde nos-
nou konstrukci tvoří železobetonový monolitický trá-
mový rošt. V příčném řezu je 5 hlavních trámů a 2
chodníkové. Ztužení konstrukce je zajištěno 5 ks
mezipodporových příčníků. Masivní spodní stavba je
tvořena kamennými opěrami, které jsou součástí na-
vigačních zdí Čertovky. Spodní část opěr je obložena
pohledovým kamenem. Vnější část chodníkových
trámů je zdobena; most je vybaven litinovým, zřejmě
původním zábradlím.

Most vybudovaný v roce 1906 vykazuje značné poruchy nosné konstrukce ve formě plošných výluhů, krápníčků (foto 02), degradace be-
tonu a obnažení výztuže (foto 03-05). Z těchto důvodů se správce objektu Technická správa komunikací Praha rozhodl přikročit k celkové
opravě mostu. Pro zajištění projekčních podkladů bylo nutné uskutečnit podrobný diagnostický průzkum, který za pomocí jednotlivých
průzkumných metod ověřil stávající stav spodní stavby, nosné konstrukce a vozovky. Poslední mimořádná prohlídka mostu je datována
do roku 2005, kdy byl stavební stav nosné konstrukce ohodnocen stupněm V. – špatný, a spodní stavby stupněm IV. – uspokojivý. 

Rozsah a typ průzkumných (diagnostických) prací reagoval na potřeby projektanta rekonstrukce a zahrnoval stanovení pevnosti betonu
nosných trámů, mostovky a římsy, určení obsahu chloridů, míry karbonatace, ověření polohy výztuže a stanovení tloušťky krycí vrstvy
výztuže, dále ověření skrytých rozměrů opěr, určení pevnosti betonu, resp. pojiva kamenných prvků, ověření charakteru podložních
vrstev pod opěrami a ověření skladby vozovky a stavu izolace na mostovce.

Pro možnost stanovení pevnosti betonu a dalších vlastností byly do nosných trámů provedeny jádrové vývrty přenosnou vrtačkou CE-
DIMA EM-T2 (foto 06). Vrtání probíhalo pomocí tenkostěnných korunek osazených diamantovými břity. Těmito řeznými nástroji bylo
možné odvrtat nejenom betonovou, resp. kamennou konstrukci, ale i výztužné prvky umístěné v betonu. Vzhledem k intenzivnímu za-
hřívání v průběhu vrtání bylo nutné korunku chladit pomocí vodního výplachu. Celkem bylo provedeno 9 ks vývrtů, ze kterých byly ode-

brány vzorky betonu (foto 07). Na vzorcích byly v akreditované laboratoři
provedeny požadované zkoušky pevnosti v prostém tlaku, byl určen obsah
chloridových iontů a určena hloubka karbonatované vrstvy. Pro ověření pev-
nosti dalších částí nosné konstrukce (mostovka, římsa) byl použit Schmidtův
tvrdoměr, který nedestruktivním způsobem ověřuje pevnost povrchové vrstvy
betonu.
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Pro lokalizaci
prvků nosné vý-
ztuže a určení
tloušťky krycí
vrstvy byl použit
příruční přístroj
Profometer 5+/S
švýcarské firmy
PROCEQ SA
(foto 08). Tento
přístroj využívá
principu vířivého
proudu s pulzní
indukcí. Tento
princip umo-

žňuje v betonových konstrukcích vyhledat vodivé výztužné prvky a při
dodržení minimálního odstupu jednotlivých prutů zároveň určit jejich
průměr a hloubku jejich uložení a tedy i tloušťku krycí vrstvy. Zkouška
indikátorem výztuže byla provedena celkem na 4 zkušebních místech
nosných trámů, a to vždy na spodním líci a boku trámu, tzn. 8 měření
(obr. 09). Technické práce na nosné konstrukci byly realizovány pomocí
zdvižné plošiny. Plošina umožňuje svou pracovní lávku umístit až do
hloubky 3 metrů pod mostovku a zároveň ji vysunout do délky 
až 6 metrů za hranu mostu.
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Vzhledem k půvabu Čertovky a blízkosti Karlova mostu jsou v kanále celoročně provozovány plavby malých člunů, přičemž zimní ob-
dobí a Vánoce patří do hlavní sezony. S provozovatelem proto byl dohodnut termín průzkumných prací na měsíc leden letošního roku,
počasí však mělo na náš záměr jiný názor. Nebývale vysoké teploty a slunečné počasí způsobily značné tání bohaté sněhové pokrývky
a následné lokální povodně. Zvýšený průtok se nevyhnul ani Vltavě v Praze, a protože byl překročen I. stupeň povodňové aktivity, přikro-
čilo Povodí Vltavy k uzavření protipovodňových vrat na Čertovce. Průzkumné práce tak sice nekolidovaly s provozem vyhlídkových
člunů, nebylo však možné do kanálu přemístit potřebný ponton, na kterém byla umístěna vrtná souprava pro vrtání obou opěr. Byly
proto provedeny alespoň práce ze zdvižné plošiny a po dohodě s provozovatelem člunů a dotčených správních orgánů byly práce
z pontonu posunuty na období s normálním stavem. Ani to však nezajistilo další bezproblémový průběh.

Vrtná souprava musí být během vrtání pevně ukotvena ke stěně opěr, aby byla zajištěna stálá orientace vrtné korunky a zajištěn přímý
průběh vrtání. Malé výkyvy pontonu nepředstavují vážný problém, výrazné kolísání hladiny a pontonu však již mohou způsobit posunutí
vrtné korunky a vrtání musí být přerušeno. Prvotní předpoklad, že hladina vody v kanále bude relativně stabilní, se nepotvrdil. I přes re-
lativně velkou vzdálenost štvanického jezu se při jeho manipulaci projevilo vzdutí téměř okamžitě i na Čertovce, která je od něj vzdá-
lena bezmála 2 kilometry. Rychlý vzestup hladiny, který místy dosahoval i několik centimetrů za minutu, hrozil utržením a poškozením
vrtné soupravy. Naštěstí ve správný okamžik došlo k opětovnému poklesu hladiny a na její následné pohyby už byla vrtná osádka při-
pravena.

Přes všechny rozmary přírody se podařilo stavebnětechnický a diagnostický průzkum včas dokončit a předat pro-
jektantovi ucelenou zprávu, která hodnotila stávající stav mostu. Věříme, že naše práce, následované projekčními,
budou završeny citlivou rekonstrukci mostu, který neodmyslitelně patří ke koloritu Malé Strany a Kampy.

Součástí diagnostického průzkumu bylo též ověření neviditelných rozměrů spodní stavby, způsobu založení, charakteru podložních hor-
nin a kvality zdiva (zdících prvků a pojiva). Za tímto účelem byly do obou opěr provedeny vždy dva diagnostické vrty, jeden vodorovný
a jeden ukloněný do základů. Vrtání probíhalo s využitím přenosné vrtné soupravy CEDIMA 3/7 umístěné na pontonu (foto 10). Tato
souprava funguje na stejném principu jako vrtná souprava použitá pro vývrty, je však celkově výkonnější a umožňuje provádět několika-
metrové vývrty pomocí nastavitelného vrtného soutyčí. Vrtné jádro bylo makroskopicky a fotograficky zdokumentováno (foto 11) a ná-
sledně byly odebrány vzorky kameniva a pojiva pro stanovení jejich pevnosti. Jedním z ukloněných vrtů bylo bezprostředně pod opěrou
zastiženo dřevo základového roštu, který spočívá na dřevěných beraněných pilotách.

Reliéf podloží mostu je ovlivněn skutečností, že se zde nalézalo původní ko-
ryto Vltavy datované do erozních období mladšího pleistocénu. Vytvořená
údolní brázda byla následně vyplněna písčitými štěrky tvořícími v současnosti
údolní terasové stupně. V místě dnešního mostu je zastoupena terasa Manín-
ská, která byla při klimatických změnách znovu přehloubena a došlo k opě-
tovné sedimentaci jejího přemístěného materiálu Nebovidskou terasou.
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SUDOP PRAHA a.s. se prostřednictvím střediska technických
dozorů (stř. 210) podílel na této stavbě jako pověřený zástupce
technického dozoru investora Středočeského kraje.  Stavba za 
22 mil. Kč byla realizována na pozemku školního areálu v pro-
storu objektu garáží. Přístavbou, nástavbou a stavebními úpra-
vami vznikl dvoupodlažní objekt s valbovou střechou, obsahující
čtyři klasické učebny, dvě učebny praktické výuky (cvičná kuchyň
a restaurace), šatny a sociální zařízení a zázemí pro žáky a za-
městnance školy, kabinet, sborovnu, kotelnu, úklidové komory
a tři garáže pro osobní automobily. V objektu byl proveden rozvod
vzduchotechniky, rozvod tepla ze dvou závěsných plynových kotlů
a ohřev vody byl proveden ze zásobníkového ohřívače. Napojení
na inženýrské sítě bylo ze stávající budovy, elektro a slaboproud
samostatnými rozvody.  Fasáda zateplená. Venkovní plocha ze
zámkové dlažby.

Generálním projektantem této stavby byla projekční firma
„Houda-Jirák s.r.o.“ ze Slaného a zhotovitelem stavby firma
„V. P. Procházka s.r.o.“ z Kolína.

Staveniště jsme předali dne 4. 6. 2010 zhotoviteli s tím, že ter-
mín dokončení prací dle smlouvy o dílo byl 15. 12. 2010 tzn., že
na stavbu bylo cca 6 měsíců. Musíme konstatovat, že zhotovitel
se zhostil svého úkolu velmi dobře a dne 13. 12. 2010 byla usku-
tečněna přejímka.

K slavnostnímu otevření a uvedení do oficiálního provozu došlo

ve středu 13. 4. 2010 za účasti
představitelů okresu a kraje. Ředitel
školy Ing. J. Stříbrský v krátkém
projevu poděkoval všem účastní-
kům výstavby za skvěle odvedenou

práci, ocenil příkladnou spolupráci s vedením školy a zvládnutí
výstavby v tak napjatém termínu.  Za Středočeský kraj se mimo
ostatních zástupců školství, dopravy a investic zúčastnil také ná-
městek hejtmana Ing. Marcel Hrabě. 

Za SUDOP PRAHA se slavnostního předání zúčastnil generální
ředitel Ing. Tomáš Slavíček – na snímku přebírá poděkování od
ředitele školy Ing. Stříbrského. Na závěr této akce proběhla dis-
kuse s náměstkem hejtmana Středočeského kraje o dalších plá-
novaných a připravovaných projektech, na kterých bychom se,
vzhledem k velmi dobré spolupráci, měli podílet.

SUDOP PRAHA a.s. se prostřednictvím
střediska technických dozorů (stř. 210)
podílel na této stavbě jako pověřený
zástupce technického dozoru investora
Středočeského kraje.
Stavba za 22 mil. Kč byla realizována 
na pozemku školního areálu v prostoru
objektu garáží.

SUDOP PRAHA a.s. a veřejné obchodní soutěže (dokončení ze str. 2)

Soutěžilo se i o nabídky v gesci jednotlivých kraj-
ských úřadů v rámci celé republiky. Z těchto obchod-
ních aktivit se k úspěchu dovedly zakázky: TDI na
silniční stavbu „II/109 Poříčí – Čerčany“, „Diagnos-
tický průzkum stávajícího stavu dvou mostních ob-
jektů“ v Karlovarském kraji, a zpracování studie
„Změny intenzity zatížení R6 tranzitní dopravou přes
území Karlovarského kraje v tranzitní ose SRN – Cheb
– KV – Praha“. Podali jsme nabídky do dalších sou-
těží, jejichž výsledek zatím není znám: studie „Opti-
malizace silniční sítě Pardubického kraje“, DSP, ZDS,
IČ, AD „Silnice III. třídy – napojení Sportovně-rekre-
ačního areálu Vrchbělá a multimodálního turistického
centra“, TDI na stavbu „II/117 Průtah Blovice, Husova
ulice“.

Na trhu silničních dopravních staveb jsme se
účastnili soutěží vypsaných složkami ŘSD. Pro
ŘSD, závod Praha budeme zpracovávat studii
„SOKP, stavba 511 Běchovice – dálnice D1 – do-
pravní řešení křižovatky Běchovice“, dále expertízy

dokumentací „SOKP, stavba 511 – DUR“ a „SOKP,
stavba 518 Ruzyně–Suchdol, MÚK Aviatická“. Pro
ŘSD Praha jsme připravili nabídku na zhotovení
EIA pro záměr „Zklidnění S-J magistrály u Národ-
ního muzea v Praze“. U ŘSD Plzeň jsme získali za-
kázku na studii „I/27 v úseku „Třemošná – Vysoká
Libyně a Kokšín“, DSP, ZDS a AD na stavbu „I/27
Průtah Plasy“. Ekonomické hodnocení stavby „I/20
D5 – Seč“, AD „R6 Lubenec-Bošov“ a expertizu
„R6 Nové Strašecí - hr. kraje, stavby 1 a 3“ zpra-
cujeme pro ŘSD Karlovy vary. U jihlavského ŘSD
jsme získali zakázku na doplnění studie a zpraco-
vání ekonomického hodnocení „I/37 hranice Par-
dubického kraje – Ždírec n. D.“. U Zlínského ŘSD
jsme podali nabídku na DSP, RDS „Silnice II/490
Holešov – jihovýchodní obchvat“.  

Čilé jsou naše obchodní aktivity i v zahraničí.
V Polsku jsme společně s firmou SUDOP POLSKA
podali nabídku na projekt modernizace železniční
trati „274 Wroclaw - Zgorzelec (Swibodzice- Wal-

brzych)“ pro firmu EUROVIA v režimu (Design &
Built). Na Slovensku jsme uspěli v konsorciu s RE-
MING CONSULT a.s. v soutěži na zpracování RDS
„Modernizace trati Púchov – Žilina“. Neuspěli jsme
ve dvou velkých silničních soutěžích na rychlostní
komunikaci „R2 v úseku Zvolen východ – Pstruša
a v úseku Pstruša – Kriváň“. V Bulharsku připra-
vujeme s OHL ŽS nabídku na projekt „Rehabilitace
železniční trati Dimitrovgrad – Svilengrad – LOT 2
Harmanli – Svilengrad“ a nabídku na supervizi
projektu „Rehabilitace trati Septemvri – Plovdiv“
v konsorciu s další zahraniční a jednou místní fir-
mou. Výběrová řízení jsou v běhu. Po delší době
se angažujeme v Turecku nabídkou na zpracování
studie proveditelnosti projektu tramvajové trati ve
městě Ödemis. Do Běloruska připravujeme s fir-
mou REMING CONSULT a.s. nabídku na zpraco-
vání projektu depa a myčky kolejových vozidel
v Minsku.

Roman Smida

Integrovaná střední škola ve Slaném 
Přístavba, nástavba a stavební úpravy garáží v areálu – zřízení učeben a dílen

Jan Sedláček



Letošní výjezdní zasedání netradičně začínalo a končilo. Začínali
jsme ve čtvrtek krátce po poledni příjezdem do motelu Kryštofův
dvůr nedaleko Tupadel.  Protože bylo nádherné počasí, poobě-
dvali jsme v přírodě před motelem.  Během oběda se nám
představili lektoři odpoledního programu paní Alice Hamplová
a pan Štěpán Tichý ze společnosti Centrum pohody s.r.o.
Tématem odpoledního workshopu  byla  „Motivace a práce se
zaměstnanci, kariérní a osobnostní růst“. Během posezení se lek-
torům podařilo rozproudit diskusi na zajímavá témata:  měření
úspěchu firmy, potřeby jednotlivce a firmy, zdroje motivace
a spokojenosti pracovníka ve firmě, čím je naše společnost atrak-
tivní jako zaměstnavatel, pohled na pracovní kolektiv, co by mělo
ve firmě fungovat, rozvojové programy a další otázky k diskusi.
Ani jsme si neuvědomili, jak čas utekl a odpolední program skon-
čil. Věřím, že každý si odnesl nějaké téma k zamyšlení.
Protože byl krásný vlahý večer, opět jsme povečeřeli na čerstvém
vzduchu. Na gremiální poradu jsme se rozumně přesunuli do
společenské místnosti. Nevím, čím to bylo způsobeno, zřejmě
změnou prostředí, ale gremiálka se nám protáhla na dvě a půl
hodiny. Mezitím se přihnala bouřka a na noc se pěkně rozpršelo.
S ohledem na program dalšího dne nám to na náladě nepřidalo.
Chvíli jsme poseděli, ale do půlnoci byli všichni v posteli, aby
nabrali sil na páteční výlet v krásné přírodě Kokořínska.
V pátek jsme začínali snídaní v osm hodin. Naštěstí nepršelo, a tak
jsme mohli pokračovat podle původního programu. V 9,10 hod.
jsme byli nastoupeni a následovalo společné foto.  Krátce na to
vyrazil celý peloton cyklistů směr hrad Houska. Kolegové Tikman
a Lapáček vytvořili pěší skupinu, která měla jasný cíl: postupovat
tak, abychom stihli společný oběd. Cyklisté si prohlédli hrad
Houska, my zase hrad Kokořín. Po obědě jsme se zvedli a vyrazili
na zpáteční cestu. Kolegové cyklisté zvolili různé cesty zpět podle
únavy a fyzické zdatnosti. My pěší jsme zvolili nejkratší cestu zpět
do motelu. Že nejkratší není vždy nejlehčí, jsme se přesvědčili
záhy. Dopoledne jsme přešli pouze jeden pískovcový hřeben a to
po pohodlné silnici. Odpoledne jsme přešli tři po úzkých pěšin-
kách.  
Na večer a na noc byl naplánován v rámci „ přežití“ bivak pod skal-
ním převisem.  Celodenní únava a déšť�, který se pomalu začal
snášet okolo šesté večer, vykonaly své, a tak se bivakovat vydalo
11 statečných: Hanka Staňková, Tomáš Slavíček, Ivan Pomyká-
ček, Tomáš Sláma,  Michal Gramblička, Petr Vitásek, Pavel Türk,
Jakub Štěrba, Jirka Syrový, Ondra Kafka a Jirka Šmíd. Počasí se
naštěstí umoudřilo a v noci nepršelo, dokonce se objevila hvězdná
obloha. Přesto si všichni zaslouží náš společný obdiv.
Petr Lapáček, foto Ondřej Kafka a 3x Hana Staňková (HS)

VÝJEZDNÍ GREMIÁLKA NA KOKOŘÍNSKU: BUŘTY A BIVAK

HS

HS

HS
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Jiří Stříbrný

Jako příloha k SUDOP  Revue v roce 2003, k 50. výročí založení 
SUDOPu, vyšel v pěti dílech po sudopských desetiletích sborník –
výčet, dá se říci všech významnějších projektů a staveb, vzniklých na
SUDOPu, nebo na kterých se SUDOP alespoň podílel.

Rád bych tento výčet poněkud doplnil, jednak o projekty z let „před
SUDOPem“, jednak o koncepční práce již z let SUDOPu, které myslím
stojí za zaznamenání a uvedený sborník se o nich nezmiňuje.

Takže čas „před SUDOPem“:
V minulém čísle SUDOP Revue jsem se zmínil o přípravě stavby Ha-

vlíčkův Brod – Plzeň, která byla zastavena válečnickou atmosférou pa-
desátých let. Nevyužitý tým stavební správy byl využit k zaměření
a projektování železničního okruhu kolem Brna, který měl vzniknout
pospojováním tratí vycházejících z Brna. Prvý rok mezi Sokolnicí na
trati Brno–Přerov a Rajhradem na trati Brno–Břeclav. Příští rok se po-
kračovalo k trati Brno – Hrušovany nad Jevišovkou a pokračovat se
mělo dále k trati Brno–Jihlava a tak dál, až by byl dokončen celý okruh.

Účel? Okruh kolem Brna měl zajistit železniční dopravu, pochopi-
telně vojenskou, když bude uzel Brno vyřazen z provozu při válečném
konfliktu atomovou bombou. Myslím, že lze s úspěchem pochybovat
o zdravém rozumu vojenské, či jaké hlavy, která to vymyslela. Jestli si
někdo spočítal, jak dlouho by se ta stavba stavěla, když v těch hlavách
strašil konflikt bezprostředně, o tom, co by to stálo, nemluvě. No, po
těch dvou letech práce to někomu došlo, vše se zrušilo, na vše se zapom-
nělo, zůstalo to u rozpracovaných projektů.

Další válečnickou fází bylo projektování výkladišť tanků na tratích
podél západní hranice, Tábor/Veselí nad Lužnicí – Horní Cerekev – Ji-
hlava, Horažďovice–Sušice–Klatovy. To znamenalo prodloužit stanici
nebo zřídit výhybnu na užitečnou délku 700 m, postavit zde čelní nebo
bočněčelní rampu a vytvořit vykládací plochu zpevněnou dlažbou a na-
pojenou na veřejnou komunikaci. Tyto stavby byly z podstatné části
i realizovány a dodnes na těch tratích nevyužity straší.

I toto období pominulo a začalo se projektovat to, co je v uvedeném
sborníku zaznamenáno: přeložky tratí v důsledku postupující těžby
uhlí na Ostravsku i v severočeském hnědouhelném prostoru, přeložky
tratí vyvolaných stavbou přehrad. Do této kapitoly patří i přeložka trati
Plzeň – České Budějovice, jejíž zaústění do Českých Budějovic bránilo
rozvoji města na sever, kde později vznikalo sídliště Vltava. Přeložka
mezi Hlubokou nad Vltavou na plzeňské trati a Hrdějovicemi na trati
České Budějovice – Praha zaúsťovala do pražské trati trianglem do
obou směrů (na České Budějovice i Veselí nad Lužnicí), což umožňo-
valo tehdy požadované přímé jízdy nákladních vlaků ve směru západ –
východ, bez úvrati v Č. Budějovicích (1960–63). Dnes se toto zaústění
stalo výchozím bodem pro současnou koridorovou stavbu Nemanice–

Ševětín. Přeložka byla následně doplněna o druhou kolej z Hrdějovic
do Č. Budějovic (stavba Zaústění do Č. Budějovic) s mostem přes sil-
nici I/3 u Budvaru. Součástí spojky byl ocelový most přes Vltavu a za-
hloubení koryta Vltavy, aby byl dosažen průtok stoleté vody ve vltavské
nivě, přehrazené železničním tělesem spojky. Při veřejnoprávním pro-
jednávání projektu vznesl zástupce CO (civilní obrany) dotaz, uvažuje-
li projekt s možností protržení lipenské přehrady při leteckém
bombovém útoku nebo diverzní akci. Tahle myšlenka nám na chvíli
vzala dech, až sudopský vodař a všeobecně respektovaný odborník
Ing. Karel Pirner (st.) se se svou ledovou ironií zeptal „CO páni z CO
namítali při stavbě lipenské přehrady z hlediska bezpečnosti Českých
Budějovic“ a dodal poněkud s nadsázkou, že pokud se neuvažuje pro
tento případ s vyklizením Národního muzea v Praze, není třeba ani uva-
žovat s opatřením na této trati. A byl klid.

V letech 1968–1969 se začalo hovořit i u nás o kontejnerovém do-
pravním systému (KDS), který již fungoval několik let v západní Ev-
ropě. Navazoval logicky na námořní kontejnerovou dopravu, takže
terminály se začaly logicky budovat v námořních přístavech. U nás šlo
ale o jiný princip. KDS měl navazovat na východoslovenská překladiště
na široký rozchod. V roce 1969 začala jednání vládních expertů o zřízení
kontejnerového překladiště mezi ČSSR a SSSR. Současně začala o jeho
realizaci jednat Ústřední správa železnic se SUDOPem. My jsme v té
době měli již určité povědomí o KDS  v západní Evropě a také v NDR
z dostupné zahraniční odborné literatury. I z těchto důvodů se SUDOP
stal minimálně rovnocenným partnerem při řešení koncepce KDS při
rozhodování o typech jednotlivých kontejnerových překladišť a jejich
rozmístění v železniční síti, v technických otázkách výstavby, uspořá-
dání, vybavení, organizaci překladišť a jejich vnitřní technologii pro-
vozu. Pro potřeby  Ústřední správy železnic jsme vypracovali v letech
1970–72 „Všeobecné zásady KDS“ a „Vnitřní technologii terminálů“.
Úloha SUDOPu při zavádění KDS byla oceněna i pozváním k účasti na
mezinárodním semináři o KDS, který se uskutečnil v Praze v roce 1971.
Vystoupili jsme zde s přednáškou o projekci terminálů.

Podobně koncepční byla spoluúčast SUDOPu při rozhodování o roz-
místění tepelných elektráren. Generální projektant úkolu, Energopro-
jekt, navrhoval umístění elektráren z hlediska potřeb energetické sítě
a zvažoval trasy linek vvn do rozvoden. Naše řešení počínalo posouze-
ním kapacity současných tratí po požadovaném zvýšení o další uhelné
vlaky pro uvažovanou elektrárnu, v trase většinou ze severočeského pro-
storu, pokračovalo posouzením nutných úprav pro zkapacitnění tratí, od-
hadem nákladů a času potřebného na realizaci. Takto jsme
spolupracovali při umístění elektráren s pracovními názvy EMU I, EMU
II, ECHO a následně jsme zpracovávali dopravně technické studie pro
přepravu uhlí do elektráren Mělník, Dětmarovice, Chvaletice, Žihle. Ně-
které lokality byly na základě výsledků studií posléze opuštěny.

Poté následovala éra jaderných elektráren. SUDOP dělal vlečky do
elektrárny v Mochovcích, Dukovanech (ta v dopravní studii v 7 varian-
tách s napojením na různá místa na tratích Brno–Jihlava a Brno – Hrušo-
vany nad Jevišovkou) a konečně úpravy tratí pro dopravu materiálu na
stavbu elektrárny Temelín. V 70. letech se projektovaly současně pře-
ložky tratí v severočeském hnědouhelném  prostoru, kde zejména
stavby přeložek Chodov–Sokolov, Ústí nad Labem – Teplice a Třebu-
šice–Chomutov byly stavby zcela mimořádné svým rozsahem i technic-
kou náročností, To vše byly ale již normální projekční práce, které se
mému dnešnímu tématu vymykají, ale ta poslední zasluhuje pro svou
mimořádnost samostatnou zmínku, bude-li zájem, tak snad příště.

Významným způsobem zasáhl SUDOP do koncepčních prací v za-
čátku příprav a později projekčních prací koridorových tratí. To je ka-
pitola již nedávné minulosti, která si přesto zaslouží osvěžit
vzpomínkou, neboť i zde se SUDOP velmi výrazně zasloužil o charakter
a technickou úroveň těchto tratí.

Most na vleč�ce z Hrušovan do jaderné�  elektrárny Dukovany

Začátky sudopského projektování II
aneb

Co se také projektovalo...



...a naši předchůdci, kteří ty projekty tvořili
Vlevo: měření v Pacově roku 1949: zleva Ing. Rákosník, Ing. Hejda, Tomášek, Hessová,
Zdena X, Machová, Zástěrová, Volavka - řidič, Ing. Hájek

Vpravo: zde se rodila
celoživotní láska mladého Jiřího
Pietsche k vysokým ženám 
(2. družstvo basketbalu 1952).

Vlevo dole: páni inženýři
Pavel Mach (skloněný),
Oldřich Steklý a Jiří Stříbrný
na okresních orientačních
závodech tříčlenných hlídek
v Loděnicích 28. 4. 1957.

Fotografie z archivu
Ireny Machové

Čtyři fotografie dokumentují první díl komiksu z minu-
lého čísla: přednosta Matoušek s řidičem, část jeho
„panen“ (Machová, Zemanová,?) a měření na Želivce
roku 1951 (Pavel Mach).
Vpravo: tehdejší odbor 2 na exkurzi na východoslovenské
Trati družby v září 1955.

Vpravo dole: fotbalové družstvo z počátku 50. let: 3. zleva Hájek, dále Kadlec, Mach
Pavel, Tůma, předposlední Mach Jaromír a zcela vpravo Cyril Suk st. V postoji „A hrdý
buď“ Oldřich Steklý, pod ním leží Jiří Stříbrný.
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JARNÍ BOWLINGOVÝ TURNAJ 2011
Ve středu 25. 5. 2011 se již potřetí v prostorách žižkovského Relax Centra uskutečnil
sudopský bowlingový turnaj. Klání se celkem zúčastnilo osm týmů z pražských stře-
disek 201, 204, 205 a 206. Celkový počet účastníků i týmů narostl, i když na turnaji
chybělo největší sudopské středisko 208.

První tři příčky obsadily jako „přes kopírák“ týmy z loňského prosincového turnaje:
201-1 (Bartoš, Lastovecký, Mečl, Pohořelý)
205-1 (Jeřábek, Kánský, Košan, Walla)
201 (Dáňa, Gottwald, Syrový, Špála)

Nejvyšší nához dosáhl Pavol Bartoš – 198 b., následován Alexandrem Kánským –
191 b. a Michalem Mečlem – 178 b. Mezi ženami zazářily Jana Kudrnová – 151 b., 
Katarína Bodnárová – 143 b. a Adéla Krenková – 136 b. -pl-

Stolní tenis – ženy 
1. Gabriela Kotúčová – REMING Consult Bratislava 
2. Radka Šritterová – SUDOP PRAHA    
3. Markéta Vavřinová – SUDOP PRAHA 

Stolní tenis – muži 
1. Roman Čítek – SUDOP PRAHA 
2. Lubor Novotný – DOPRAVOPROJEKT Brno
3. Jaroslav Čambula – VPÚ DECO  

Plavání – ženy 
1. Lenka Sojková – VPÚ DECO   
2. Jarmila Rydlová – SUDOP PRAHA
3. Petra Koldovská – SUDOP PRAHA 

Plavání – muži  
1. Vojtěch Pěník – METROPROJEKT
2. Pavel Utinek – SUDOP PRAHA 
3. Radek Novotný – DOPRAVOPROJEKT Brno  

Penalty – ženy
1. Jarmila Rydlová – SUDOP PRAHA   
2. Milena Medřická – METROPROJEKT 
3. Gabriela Kotúčová – REMING Consult Bratislava    

Penalty – muži
1. Václav Marvan – SUDOP PRAHA
2. Ivan Pomykáček – SUDOP PRAHA
3. Tomáš Slavíček – SUDOP PRAHA 

Malá kopaná 
1. REMING Consult Bratislava 
2. SUDOP PRAHA – (výběr světa)

Volejbal 
1. METROPROJEKT „A“
2. SUDOP GROUP 
3. SUDOP PRAHA – stř. 240   

Nohejbal 
1. METROPROJEKT „A“    
2. SUDOP PRAHA „CREDIT“ 
3. DOPRAVOPROJEKT Brno   

Bowling – ženy
1. Petra Koldovská – SUDOP PRAHA
2. Olga Platilová – SUDOP PRAHA
3. Markéta Vavřinová – SUDOP PRAHA                 

Bowling – muži
1. Michal Vinduška – VPÚ DECO
2. Pavol Bartoš – SUDOP PRAHA
3. Jiří Syrový – SUDOP PRAHA

Osmnácté obnovené letní sportovní hry SUDOPU PRAHA
proběhly ve Sporthotelu Kácov v Tichonicích ve dnech 
17. – 19. června 2011. Letošních her se zúčastnilo celkem
117 sportovců ze SUDOPU i z příbuzných firem: domácích
bylo 44, hostů 73 v tomto rozložení: METROPROJEKT
Praha 22, VPÚ DECO Praha 16, MORAVIA CONSULT 
Olomouc 5, DOPRAVOPROJEKT Brno 11, REMING 
Consult  Bratislava 11 a SUDOP POLSKA 8. 

Foto Stanislav Meissner

LETNÍ SPORTOVNÍ HRY 2011

Výsledky

Petanque    
1. Jiří Syrový, Eva Syrová, Miloš Krameš – SUDOP PRAHA  
2. Martina Pomykáčková, Pavel Hladík, Zbyněk Smáha – SUDOP PRAHA 
3. Milena Medřická, Jiří Prokop, Jiří Vítek, Jiří Hrnčíř – METROPROJEKT

Tenis   
1.–3.  Vladimír Holič + Jan Křiva – DOPRAVOPROJEKT Brno
1.–3.  Petr Nosek + Roman Smida – VPÚ DECO
1.–3.  Jiří Prokop + Václav Zázvorka – METROPROJEKT
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KLUB DŮCHODCŮ
Ve středu 19. ledna 2011 jsme za velké účasti
členů zajeli do Středočeského muzea v zámku
v Roztokách u Prahy. Po hodinové zdravotní pro-
cházce Tichým údolím, celí promrzlí, jsme prošli
v zámeckém areálu výstavou „Skleněné Vánoce“
a „Oděvní a jiná tvorba“. V zámku, jenž byl pů-
vodně v 13. století gotickou vodní tvrzí a na pře-
lomu 16. a 17. stol. přestavěn na zámek rene-
sanční, jsme se informovali o jeho historii
a stavebním vývoji, prohlédli výstavku „Brána do
říše mrtvých“, biedermeierský salón a renesanční
síň (dnes sloužící jako svatební). Zámecký park
a ateliér Zdenky Braunerové, který je v zimě ne-
přístupný, jsme viděli pouze zvenku.       

Únorovou vycházku jsme věnovali kultuře. V Jíz-
dárně Pražského hradu navštívilo cca 40 % našich
členů výstavu „Doba a dílo“ zakladatele novo-
dobé malířské tradice v Čechách Karla Škréty
Šotnovského ze Zádvořic, včetně prací jeho sou-
časníků a syna. Druhou část výstavy, ještě zají-
mavější, ve Valdštejnské jízdárně jsme si pro-
hlédli individuálně.  
V březnu jsme navštívili Horažďovice. Cestou
z nádraží jsme viděli zavřený klášterní kostel
Panny Marie a na náměstí také zavřený raně go-
tický kostel sv. Petra a Pavla a Červenou bránu
z 13. stol. V cíli naší cesty, renesančním barokně
upraveném zámku na místě gotické tvrze a hradu

s renesančními arkádami, zazděnými, jsme si pro-
hlédli velký sál s freskovou výzdobou, malý sál se
štukovým stropem, zámecký pokoj a kapli. Prošli
jsme muzejní expozicí archeologie, mineralogie,
lidového umění, otavské perlorodky, cechů, třiceti-
leté války, rozvoje průmyslu v 19. stol. a zaniklé
židovské komunity. Průvodcem nám byla předve-
dena tradiční řemesla od zpracování ovčí vlny,
tkalcovství, paličkování až po výrobu dřevěných
předmětů. Zdatní senioři pak navštívili na druhém
břehu Otavy Rosenauerův mlýn (od 1834), který
původně (od 1670) sloužil jako papírna.    

František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
75 let Teodora Nikolu,  24. 4.

tiskařka střediska reprodukční
techniky
Ing. Josef Nováček, 1. 6.
vedoucí projektant závodu Plzeň  
Zdeňka Vorlíčková,  9. 6.
projektantka střediska mostů
a tunelů

SE ZÁRMUTKEM VZPOMÍNÁME
na Ing. Vlastimila Vedrala, hlavního projek-
tanta střediska zabezpečovací techniky, který
zemřel 6. 2. 2011 ve věku 84 let. V SUDOPU
pracoval 38 let. 

O první dubnové sobotě se sudopský kvartet ve
složení Ing. Ota Heller (stř. 230), Ing. Jarmila Rýdlová (stř.
208), Ing. Martin Vaněk (stř. 205) a Ing. Ladislav Walla (stř.
205) opět zúčastnil týmové soutěže v rámci pražského
Hervis půlmaratonu, kdy každý z běžců absolvoval celou
trať o délce 21,0975 km. Celkové pořadí týmů se pak
stanovilo na základě součtu všech čtyř dosažených časů.
Tým SUDOPU PRAHA se ve startovním poli zase vůbec
neztratil, neboť se v soutěži umístil na vynikajícím 16.
místě z celkového počtu 98 doběhnuvších týmů.

Opravdu vysokou sportovní úroveň dosažených
výsledků našich borců podtrhuje fakt, že výsledný čas se jim
i přes nesmírně teplé počasí a opětovnou rekordní závodní

účast podařilo stlačit dolů o těžko uvěřitelných 12 min oproti loňskému výsledku a v celkovém
pořadí se s přehledem posunuli do první čtvrtiny ze všech zúčastněných týmů. Že bychom
v příštím roce zapracovali na posunu do nejlepší týmové desítky ze všech? Martin Vaněk

Celkové pořadí
(7274 doběhnuvších běžců) 

Jméno a příjmení Oficiální čas Reálně dosažený čas 

137. Martin Vaněk 1hod 25min 01s 1hod 24min 51s  

1385. Ota Heller 1hod 46min 25s 1hod 42min 40s  

2357. Ladislav Walla 1hod 54min 56s 1hod 50min 16s  

2847. (296. žena) Jarmila Rýdlová 1hod 59min 07s 1hod 56min 36s  

16. SUDOP PRAHA 7hod 05min 30s 6hod 53min 23s  

Celkové foto Martin Kozák, foto Martina Vaňka (č. 516) na trati Martin Symon.

Rozdíl mezi oficiálním a reálně dosaženým časem v tabulce je dán vzdáleností, kterou po výstřelu star-
téra musí ještě závodník urazit, než se dostane na startovací čáru. 

HERVIS 1/2 MARATON 2011 A SUDOPÁCI
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Zmizelé koleje – zmizelá nádraží (8) Petr Lapáček

22c (222) Trhový Štěpánov – Dolní Kralovice
Zahájení provozu 11. 10. 1902, ukončení 31. 05. 1975, délka 14 km
Trať Benešov – Vlašim – Dolní Kralovice v malebné české krajině

pod Blaníkem postavila společnost zdejší místní dráhy ve dvou etapách.
První část trati Benešov–Vlašim  byla uvedena do provozu 15. 12. 1895.
Za klíčové pro druhý úsek můžeme označit datum 27. listopadu 1899,
kdy podle říšského zákona pro místní trati  byla vydána koncesní listina
pro akciovou společnost „Místní dráha Benešov–Vlašim“ na stavbu
úseku trati Vlašim – Dolní Kralovice. Mimo běžných podmínek stano-
vila tato koncese i ukončení stavby a uvedení dráhy do provozu do dvou
let ode dne vydání. Pro stavbu byla vybráno podnikatelství staveb
Ing. B. Bořkovec a Arch. O. Dvořák. Dozorčím orgánem bylo c. k. mi-
nisterstvo železnic. Stavba byla započata sice až v červnu roku 1901, ale
tempo stavby bylo neobvykle rychlé a stavba sama pokračovala bez vel-
kých komplikací. 

Výjimečnou byla koncová stanice v Dolních Kralovicích, která měla
poměrně rozsáhlé kolejiště a dvoupatrovou staniční budovu s krytým
peronem, kancelářemi a čekárnou. V patrech budovy byly mimo noc-
ležny též služební byty.  

Firmě Bořkovec & Dvořák se podařilo, i přes počáteční zpoždění,
stavbu dokončit v termínu a v dobré kvalitě. Technicko-policejní
zkouška na úseku Vlašim – Dolní Kralovice proběhla 10. října 1902
a slavnostní zahajovací jízda se konala ještě týž den. Pravidelný provoz
podle jízdního řádu pak o den později, 11. října 1902.

Trasa dráhy procházela velice členitým terénem, což znamenalo, že
zde byla dlouhá stoupání a spády, místy až 26 promile. Poloměr oblouků
neklesl pod 180 metrů, ale počet těchto oblouků s minimálním polomě-
rem zde byl daleko vyšší než na úseku z Benešova do Vlašimi. Na trase
bylo nutno vybudovat značné množství malých mostních staveb, pře-
vážně propustků různé velikosti, od jednoduchých s kamennými pře-
klady až po poměrně velké s valenou klenbou a opěrnými zídkami.
Nejhodnotnější mostní stavbou je rozhodně kamenný viadukt v údolí
Sedlického potoka v km 41,6. Tato stavba, která se dodnes zachovala,
leží v uzavřeném vodárenském pásmu I. stupně vodní nádrže Želivka. 

Zrušené české lokální tratě – vodní díla

Koncový úsek trati v délce 14 km musel v polovině sedmdesátých let
dvacátého století ustoupit výstavbě vodního díla Želivka, které je největší
vodárenskou nádrží v České republice. Voda z nádrže zásobuje nejen
Prahu, ale i část okresů Benešov, Beroun, Praha - východ a Praha - západ.
Přehradní jezero má délku vzdutí 38 km, zatopena byla plocha 1432 ha.

Dne 23. července 1974 odjel z Dolních Kralovic poslední osobní vlak,
vedený parní lokomotivou. Do konce srpna 1974 došlo k zastavení
osobní dopravy a dále byla provozována jen nákladní doprava. Ke dni
31. 05. 1975 byla trať v úseku Trhový Štěpánov – Dolní Kralovice zru-
šena. Spodek trati je však téměř v celé trase dobře zachován a procházka
po něm je příjemná.

Jako v životě lidském, platí stejná pravidla pro železniční
trať; zde Trhový Štěpánov – Dolní Kralovice: zrod,
několik desítek let provozu (včetně malérů) a zánik.

Železniční viadukt přes Sedlický potok u Keblova z let 1901–2 (nahoře).
Silniční most na silnici č. 150 mezi Bezděkovem a Brzoticemi byl postaven před
napuštěním nádrže v letech 1965 až 1969 (vlevo).
Pokud klesne hladina vody jako v srpnu 2003, objeví se těleso dráhy (dole).

Foto Jan Kulík



30a (324) Ostravice–Bílá
Zahájení provozu 16. 8. 1908, ukončení 10. 1. 1965, délka 13 km
Místní železniční trať o normálním rozchodu údolím řeky

Ostravice ze stanice Frýdlant nad Ostravicí do Bílé posta-
vila a provozovala společnost Místní dráha Frýdlant – Bílá
(FBD). Trať o délce 19,7 kilometru byla v jejím majetku od
zahájení provozu v srpnu 1908 do roku 1945, kdy byla trať
zestátněna. V celé délce provozovaly ČSD potom trať ještě
20 let, přesně do 10. ledna 1965. Ten den byl ukončen pro-
voz na úseku Ostravice–Bílá o délce 13,3 kilometru, pro-
tože nad Ostravicí začala růst sypaná hráz vodní nádrže
Šance.

Vodní nádrž Šance byla na horním toku řeky Ostravice
v Moravskoslezských Beskydech vybudována v letech
1964 až 1969. Název je odvozen od vrchu Šance (576 m)
na levém břehu poblíž hráze. Při stavbě přehrady byla mj.
zatopena centrální část obce Staré Hamry a zrušena želez-
niční trať v úseku Ostravice–Bílá; silnice do Bílé musela
být přeložena na estakádu ve svahu nad levým břehem.
Hlavním účelem přehrady, situované pod řídce zalidněnou
oblastí uprostřed Beskyd, je shromažďování zásob pro vý-
robu pitné vody v úpravně Nová Ves ve Frýdlantu nad Os-
travicí. Nádrž proto podléhá hygienické ochraně a koupání
i jiné rekreační aktivity jsou v ní zakázány. Důležitým
vedlejším využitím je regulace průtoku a ochrana před po-
vodněmi.

Na rozdíl od tratí, kde podnětem ke
zrušení byl malý provoz, byla na dráze
do Bílé situace úplně jiná. V posledním
roce provozu bylo na trati zavedeno 14
párů vlaků a provoz byl celotýdenní
a hlavně opravdu celodenní – z Frýd-
lantu odjížděl večer vlak ve 23.37 (křižo-
val ještě v Ostravici s vlakem z Bílé)
a další z Frýdlantu jel v 0.55. Z Bílé od-
jížděl poslední vlak ve 23.25 a první
ranní už ve 3.28.

Na opuštěné části trati zanikla za-
stávka Ostravice-Mazák, pod hladinou
přehrady zmizely zastávky a nákladiště
Řečica, Růžanec, Staré Hamry za-
stávka a železniční stanice Staré
Hamry. Vysoko nad nádrží potom zůs-
tala opuštěna koncová stanice Bílá (do
ní ještě od počátku provozu až do roku
1947 vedla přes 7 km dlouhá lesní že-
leznice o rozchodu 700 mm). Mezi Os-
travicí a přehradní nádrží je těleso
dráhy dobře zachováno a částečně
změněno v cestu.  

Poslední připomínkou
zaniklé trati v Bílé
jsou objekty nádražní
budovy a bývalé vý-
topny. 
Foto J. Čermák

Šance – panorama masívu hory Smrk z Masarykova údolí. Foto Martin Kovář 

Mapy Jan Šťastný 
http://zrus-zan-zel.blog.cz
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