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IV. TŽK:
Modernizace trati Votice-Benešov u Prahy
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Ing. Miroslav Váňa – 50 let (*8. 4.)
Po absolvování Vysoké školy
dopravy a spojů v Žilině,
obor stavba, údržba a rekon-
strukce železničních tratí na-
stoupil v roce 1986 v Ústí
nad Labem na Správu vý-
stavby železnic severočes-
kého prostoru, kde působil na

úseku realizace staveb a získával zkušenosti
z pohledu investora. Od roku 1990 do roku
1994 pracoval v Dopravním rozvojovém stře-
disku ČR, kde zastával funkci vedoucího pro-
jektů a řešil koncepční úkoly dopravní
infrastruktury. V roce 1994 nastoupil do SU-
DOPU, kde projektoval a řídil železniční
stavby všech stupňů, nejen na území ČR, ale
také v sousedním Polsku. Pokud bychom měli
zmínit nejzajímavější stavby, které vznikly pod
jeho vedením, nesmíme zapomenout na Za-
hloubení tratě  064 v Mladé Boleslavi, Rekon-
strukci žst. Teplice v Čechách, Modernizaci
žst. Sokolov, Modernizaci železniční tratě 203
a 367 v Polsku. Mezi jeho téměř koníčky patří
rozpočtování a hlavně zpracování ekonomic-
kých hodnocení. Zpracoval jich a zpracovává
velké množství, přestože mu na ně nezbývá
mnoho času. Od roku 2011 svědomitě vede
středisko 240 v Ústí nad Labem. Podporuje
odborný růst spolupracovníků a také se zajímá
o technický růst celé firmy. V kolektivu je při-
rozenou vůdčí osobností, spolehlivý, kamarád-
ský. Ve volném čase si vždy najde chvilku na
svůj oblíbený sport. A tak ho můžeme spatřit
s míčem pod vysokou sítí, či hltat kilometry na
horském kole. K jeho jubileu mu středisko 240
děkuje i za to, o čem neví, a gratuluje, i když
to tak někdy nevypadá.

Povodně v Česku: Ústí nad Labem, červen 2013

Symbolem velké vody 2013 se stalo Ústí nad Labem. Stejně jako v minulosti jediné dopravní
spojení obou městských částí přes Labe umožňovala železnice. Foto Stanislav Šůna.

První povodní po nedávno dokončené rekonstrukci a ještě ne-
dávnějším ocenění (viz následující strana) prošla výpravní budova žst. Ústí n. L. hl. n. Včasná
reakce zaměstnanců ČD a. s. zachránila většinu odmontovatelného zařízení, škody ale budou
i tak značné. Čtyři fotografie pořídil Petr Vidlák, který si jako autor přestavby výpravní budovy
šel ověřit, co mu ze stavby zbylo...

Před pěti lety byla podle projektu SUDOPU PRAHA dokončena rekonstrukce žst. Ústí n. L. hl. n.
(na snímku vpravo za nábřežím, následně upraveným v rámci investice města). Během povodně
fungovala v omezeném provozním režimu bez přístupu cestujících. Plně zpřístupněna byla
11. 6. 2013, opravy budou ale pokračovat řadu příštích měsíců.
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I další stavba, jejíž projekt
vznikl v SUDOPU PRAHA, by
si zasloužila ocenění nej-
vyšší. Ve velké konkurenci se
však musela spokojit
s Cenou ministra dopravy.
Rovněž o této stavbě obsáhle
referovala SR 4/2012.
Ale cen různé důležitosti bylo
na slavnosti k dispozici 24,
a tak ještě dvě doputovaly

i do SUDOPU: Cena SŽDC stavbě Rekonstrukce železniční stanice
Stará Paka pro DOZ a Cena časopisu Development news stavbě
Rekonstrukce výpravní budovy v Ústí nad Labem, kterou projektovalo
středisko v Ústí (HIP Ing. Petr Vidlák).

Silnice I/38: Obchvat Kolína

Rekonstrukce železniční stanice Stará Paka pro DOZ

Česká dopravní stavba a technologie  2012

Ve čtvrtek 6. 6.
2013 převzali v Betlémské

kapli ocenění z rukou předsedy
Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha

a místopředsedy Evropského parlamentu Oldřicha
Vlasáka i sudopští zástupci. To nejvyšší obdržela naše stavba

v kategorii TECHNOLOGIE (o stavbě podrobně pojednávala SR 4/2012).



Sudopské dítko dosáhlo zralého věku
50 let velkého zkušebního okruhu VUZ
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Dne 22. května 2013 se v areálu Zkušebního
centra VUZ Velim konala oslava u příležitosti 50 let
od dokončení velkého zkušebního okruhu (projek-
toval SUDOP, HIP Ing. Pavel Mach). Oslavy se zú-
častnilo velké množství hostů, zejména z oblastí
výroby železničních vozidel, drážních dopravců
i správců železniční infrastruktury. Nechyběli sa-
mozřejmě ani zaměstnanci Zkušebního centra VUZ
Velim včetně generálního ředitele a předsedy před-
stavenstva VUZ Ing. Antonína Blažka. Po úvodním
projevu generálního ředitele a po vzpomínkách pa-
mětníků na dobu výstavby okruhu byl přivezen vý-

roční dort ve tvaru zkušebního okruhu i s lokomo-
tivou a proběhlo jeho slavnostní rozkrojení. 

Následně byla zahájena technická část oslavy,
která spočívala v jízdách po zkušebním okruhu
a v prohlídkách areálu Zkušebního centra VUZ
Velim. Jízdy se uskutečnily celkem tři, a to sou-
pravou Pendolino rychlostí 230 km/h, soupravou
Railjet rychlostí 200 km/h a na závěr soupravou
historických osobních vozů s parní lokomotivou
a s rychlostí poněkud nižší. Pro ty, kteří se ne-
chtěli zúčastnit jízd, byly připraveny prohlídky
jednotlivých zkušebních hal, soupravy měřících

vozů a modernizované napájecí stanice. V prů-
běhu celé oslavy bylo pro účastníky zajištěno ob-
čerstvení a k poslechu hrála skupina The Beatles
Revival. Oslavu navzdory předpovědím meteoro-
logů provázelo téměř slunečné počasí, což při-
spělo k úspěchu celé akce. 

Na závěr nezbývá, než Zkušebnímu centru VUZ
Velim popřát, aby i v dalších 50 letech trval zájem
výrobců železničních vozidel o jeho služby a aby
se mu dařilo udržet špičkovou úroveň provádě-
ných zkoušek. 

Zdeněk Pacholík

Nechybělo slavnostní krájení dortu, unikátní historická měřicí technika ve vozech, která stále slouží, i nejmodernější souprava Railjat pro České dráhy.

V období druhého čtvrtletí roku 2013 byla činnost obchodního oddělení SU-
DOPU PRAHA zaměřena na přípravu nabídek především pro veřejné zadava-
tele, kteří připravili další zakázky zaměřené především na   čerpání dotačních
fondů. 

Od začátku března do konce května bylo připraveno a podáno celkem 164
nabídek včetně předkvalifikací do veřejných soutěží o získání zakázek na do-
mácím trhu v oborech, pro které má naše společnost oprávnění k podnikání
podle obchodního rejstříku. Do zahraničí bylo podáno 13 nabídek a kvalifikací.

V oblasti železničního dopravního stavitelství se soutěžilo převážně o veřejné
zakázky vypsané jednotlivými správami SŽDC, s.o. Na obě stavební správy jsme
podali celkem 37 nabídek. Nejvýhodnějšími nabídkami se nám podařilo získat
celkem 29 zakázek. Z významných akcí se jednalo především o tyto projekty:
zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „DOZ Jaroměř
(mimo) – Stará Paka (mimo)“, zpracování úpravy projektu stavby „Modernizace
trati Hradec Králové–Pardubice–Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Sté-
blová–Opatovice nad Labem“, Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun
(mimo) – zpracování dokumentace EIA, zpracování přípravné dokumentace (PD)
a záměru projektu (ZP) stavby „Modernizace trati Nemanice I–Ševětín, 1. stavba,
úpravy pro ETCS“, aktualizace přípravné dokumentace a vypracování záměru
projektu stavby „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n.“, zpracování stu-

die souboru staveb „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou–Trutnov“, zpraco-
vání studie souboru staveb „Revitalizace trati Pardubice–Ždírec nad Doubra-
vou“, studie souboru staveb „Revitalizace trati Týniště n. O.–Broumov“,
zpracování studie souboru staveb „Revitalizace trati Hradec Králové–Jaroměř–
Trutnov“, zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Moder-
nizace ŽST Velké Hamry“, zpracování územně technické studie „VRT Benešov–
Brno“, zajištění výkonu činnosti autorského dozoru projektanta ve fázi realizace
stavby „Modernizace trati Tábor–Sudoměřice u Tábora“, výkon činnosti koordi-
nátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace
stavby „Modernizace trati Ševětín–Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice–
Veselí nad Lužnicí“, zajištění výkonu činnosti autorského dozoru projektanta ve
fázi realizace stavby „Modernizace trati Ševětín–Veselí nad Lužnicí – II. část,
úsek Horusice–Veselí nad Lužnicí“, zpracování záměru projektu a doprovodné
technické dokumentace a přípravné dokumentace stavby „Revitalizace a elektri-
zace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov“, zpracování aktualizace zá-
měru projektu a přípravné dokumentace stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS
Kerhartice (Ústí nad Orlicí)“, zpracování studie souboru staveb „Revitalizace trati
Karlovy Vary dolní nádr. – Johanngeorgenstadt“ a Zpracování záměru projektu
(ZP) + doprovodné technické dokumentace (DTD) + přípravné dokumentace
(PD) na stavbu „DOZ Česká Třebová“.

SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
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Desáté výročí vzniku SŽDC, s.o., osla-
vila organizace pracovně, když ve středu
22. května 2013 uspořádala na pražském
Žofíně mezinárodní konferenci Železnice
21. století. Na konferenci se debatovalo
o perspektivách železnice a aktuálních
trendech v Evropě, zejména o čtvrtém že-
lezničním balíčku Evropské komise.

Generální ředitel SŽDC Jiří Kolář ve
svém vystoupení anoncoval dokončení

1. koridoru do roku 2018, propagoval
projekt elektrizované tratě z centra
Prahy na letiště v Ruzyni a vyzval kraje
k přehodnocení potřeby malých regio-
nálních tratí. Výkonný ředitel CER Libor
Lochman upozornil, že míra investic do
železniční infrastruktury je u nás na po-
loviční úrovni než ve starých členských
zemích EU. Poradce prezidenta Ruských
železnic Michal Gončarov informoval

o radikální modernizaci nákladních kori-
dorů do Evropy.

Významná část konference byla věno-
vána liberalizačním trendům v Evropě. Opa-
kovaně zaznělo varování, že liberalizace
není všelék. Čtvrtý železniční balíček Ev-
ropské komise totiž nemíří na vnější konku-
renci, tedy na silniční dopravce. Budoucnost
železnice v 21. století má tedy před sebou
nejen příležitosti, ale i řadu hrozeb.

10 let organizace Správa železniční dopravní cesty
Mezinárodní konference ŽELEZNICE 21. STOLETÍ

Ve dnech 9.–11. 4. 2013 se v Česku uskutečnilo zasedání komise TER –
Transport Division věnované přípravě vysokorychlostních tratí v evropském
regionu. Česká republika má ve skupině široké zastoupení:  Ing. Jindřich
Kušnír MD ČR, Mgr. Ing. Radek Čech, SŽDC a Ing. František Hep, VÚŽ. 

První den jednání proběhl v Brně a během odpoledního bloku dostaly české
firmy prostor prezentovat svou připravenost projektovat a dodávat technologii
pro budoucí vysokorychlostní tratě. Prezentace se zúčastnily firmy AŽD Praha,
OHL ŽS Brno a SUDOP PRAHA. Za naši společnost vystoupil obchodní ředitel
Ing. Petr Lapáček. Ve svém vystoupení mimo připravenosti podílet se přípravě
vysokorychlostních tratí, představil i úspěšné projekty naší společnosti v uply-
nulém období.  Přítomné železniční odborníky zaujala především stavba No-
vého spojení v Praze. K tomuto tématu bylo několik dotazů, které pokračovaly
i během společenského večera. Ten proběhl v krásném prostředí hradu Špil-
berku a byl sponzorován společnostmi OHL ŽS Brno a SUDOP PRAHA.

Druhý den, který proběhl v režii společnosti VÚŽ Praha, byl věnován ex-
kurzi na Železniční zkušební okruh v Cerhenicích. Mimo prezentace čin-
nosti výzkumného ústavu v oblasti notifikace projektů a výrobků podle TSI
byla předvedena i ukázka testování železničních vozidel na okruhu. Závěr
zasedání se uskutečnil třetí den opět v Brně. -lap-

Na trhu silničních dopravních staveb jsme získali zakázky vypsané složkami
ŘSD. Jedná se o následující stavby:  „I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany – video-
kompozice“, „R35 a I/44, MÚK Mohelnice – studie proveditelnosti“, „I/18 Pří-
bram JVO 2. část – Podklady pro prodloužení platnosti stanoviska EIA“, „I/20
D5 – Seč (I/20 Losiná obchvat a I/20 Chválenice–Seč, přeložka) – HDM4“, „I/27
Klatovy přeložka, 1. stavba, HDM 4“, „I/36 Časy–Holice, podrobný geotechnický
průzkum“ a „R35 Opatovice nad L. – Časy, expertíza DSP“.

U ostatních investorů jsme získali tyto zajímavé zakázky: „Napojení D8 na pozemky
společnosti Klement a.s. – studie proveditelnosti“, „Strahovský tunel, pilotové stěny,
Praha 6, č. akce 885 – projektová a inženýrská činnost“ a výkon funkce TDI a koor-
dinátora BOZP na staveništi na akci „Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí“.

Pokračovala obchodní činnost i v zahraničí; v sledovaném období bylo při-
praveno 12 nabídek a jedna kvalifikace. Nejvíce nabídek bylo podáno ve sledo-
vaném období v Polsku, na Slovensku a  na Balkáně.  Úspěšní jsme byli ve třech
případech.

V Srbsku jsme získali ve sdružení se zahraničními partnery akci „Modernization
of railways – Project documentation for the railway bypass around Nis“. Na Slo-
vensku se jednalo o zakázku „Sektorová analýza a strategie železniční dopravy“ pro
společnost Deloitte SK. Pro European Commission „Rámcová smlouva – Lot 2“.

Petr Lapáček

SUDOP PRAHA a obchodní soutěže Zasedání komise TER v Česku



Staronová trať „U pěti tunelů“
IV. TŽK: Modernizace trati Votice–Benešov u Prahy

Miloš Krameš

Projekt stavby „Modernizace trati Votice–Benešov  u Prahy“ vypracovala firma SUDOP PRAHA pro
investora SŽDC, s.o., Stavební správu západ, na základě předchozí projektové přípravy – přípravné
dokumentace, kterou vytvořila opět firma SUDOP PRAHA ve sdružení s firmou IKP CE. V Česku je
stavba jedním dílem modernizace tzv. IV. tranzitního železničního koridoru, který je součástí evropské
magistrály E 55.

Celá stavba je výjimečná svým technickým řešením. Prakticky polovina modernizované trati je ve-
dena na přeložkách, kde je dosaženo rychlosti 160 km/h. Mimo zdvojkolejnění původní jednoko-
lejné trati je součástí stavby i soustava nových železničních dvojkolejných tunelů. Jedná se
o jediný hloubený Votický tunel a dále o ražené tunely Olbramovický, Zahradnický
a Tomický. Projektové řešení stavby bylo v průběhu zpracování projektu upra-
veno, respektive rozšířeno i o tzv. novou přeložku trati v úseku Tomice–
Bystřice u Benešova, která umožnila prodloužit úsek rychlosti
jízdy 160 km/h bez rychlostního propadu. Tohoto cíle bylo 
dosaženo dodatečnou přeložkou trati s v pořadí již
pátým raženým tunelem Tomický II.



Foto Vladimír Fišar



Součástí stavby se v průběhu zpracování pro-
jektu stala i tzv. trvalá deponie přebytku výkopo-
vého materiálu – terénní úpravy v lokalitě
Heřmaničky, která bude využita jako zárodek
budoucího náspového tělesa v sousední stavbě
„Modernizace trati Sudoměřice–Votice“.

Nezbytným předpokladem pro možné zahá-
jení prací na výstavbě byla předstihová realizace
dílčí stavby tzv. „Náhradních vodních zdrojů“
pro obec Olbramovice. Jednalo se o projektové
řešení zajištění náhradní kapacity zdrojů pitné
vody z lokality Městečko, kde stavba dráhy s tu-
nely znamenala pro obec Olbramovice dotčení
a omezení kapacity stávajících zdrojů pitné vody
u Křešic.

Vlastní stavba dráhy se uskutečnila v období
od léta roku 2009 do května 2013. Její počátek
byl poznamenán problémy se získáním potřeb-
ných stavebních povolení. S ohledem na skuteč-

nost, že již na jaře roku 2009 proběhla veřejná
soutěž na zhotovitele, bylo možno řešit prob-
lémy spojené se získáním smluvního zajištění
nezbytných pozemků nejen spojeným úsilím in-
vestora a projektanta, ale i reálného zhotovitele.

Přes maximální úsilí bylo nutno vzhledem
k probíhajícím vyvlastňovacím řízením rozdělit
hlavní stavební povolení na tři dílčí stavby. Jako
první část bylo vydáno povolení stavby v úseku
Bystřice u Benešova (mimo) – Benešov. Násle-
dovala povolení na druhou část od Votic po To-
mice (mimo). Jako poslední bylo vydáno
stavební povolení na třetí část stavby v úseku
Tomice–Bystřice u Benešova. Nezbytné úpravy
projektové dokumentace spolu s příslušnými
doklady pro všechna řízení opět připravoval
SUDOP PRAHA.

Průběh stavby byl z uvedených důvodů hned
od počátku poznamenán úpravou postupů vý-

stavby, které významně ovlivnily zvláště ná-
vazné přesuny rozhodujících hmot na staveništi.
Vlastní stavba byla v rozhodující fázi hlavně
o velkých zemních pracích a s tím spojených
přesunech hmot. Pokud hovoříme o zemních
pracích, do nichž je možno zahrnout i vybudo-
vání všech pěti tunelů, pak je nutno zmínit
zvláště obtížné geotechnické poměry, v nichž
byla stavba prováděna.

Vlastní stavba se soustředila v rozhodující
míře na budování zemních těles dráhy v nové
stopě spolu s přístupovými komunikacemi, ná-
vazné inženýrské objekty a ražbu nových tunelů.
Při jejím provádění byla aplikována i novátorská
řešení, která dosud nebyla v ČR alespoň v uve-
deném rozsahu použita. Jedná se například
o novou opěrnou zeď pod přeložkou dráhy
u Střelítova, kde bylo navrženo a uskutečněno
řešení s využitím geokompozitů (zemní těleso

Pohled na vjezdový portál Votického tunelu s novým náspem nad Srbicemi. Vlak směřuje do Votic a dále k Táboru.

Zastávka Tomice v současnosti a v nedávné minulosti (26.4.2004).
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vyztužované geomřížemi) s obkladem z betono-
vých tvarovek. Výška uvedené zdi dosahovala
až 9,5 m a délka byla 300 m.

Geotechnické problémy způsobené odkrytým
podložím, které nebylo možno jednoznačně pře-
dem identifikovat, spolu s vlivy klimatických
podmínek v čase provádění, bylo třeba prů-
běžně řešit v rámci výkonu autorského dozoru.
Projekční řešení bylo dle potřeby upravováno
a předkládáno, a to i ve variantách na základě
zjištění, a realizováno po dohodě s investorem
a zhotovitelem.

Výstavba tunelů byla též velmi obtížná. Asi
největší technické problémy se pojily s Votic-
kým tunelem, který byl jako jediný budován
v otevřené výkopové jámě a po zhotovení tu-
busu tunelu došlo k jeho zpětnému zásypu.
S ohledem na puklinový systém v rostlém pro-
středí a používané trhací práce hrozilo reálné
nebezpečí vyjíždění skalních bloků do otevřené
jámy tunelu, a tím ohrožení bezpečnosti zde se
pohybujících pracovníků. Pouze za cenu doda-
tečného silného zajištění boků stavební jámy
pomocí dlouhých svorníků a vysokopevnost-
ních sítí se podařilo tunel vybudovat, a to bez
mimořádné události. V této lokalitě byla zhoto-
vitelem pokusně nasazena i nejvýkonnější skalní
fréza, která byla v ČR k dispozici. Bohužel
tvrdost skalního podkladu byla značná, a proto
i takováto technika nenaplnila očekávání
a s ohledem na časový postup bylo nutno po-
kračovat v trhacích pracích.

Samostatnou kapitolou bylo technické řešení
zajištění bezpečnosti v nových železničních tu-
nelech. S ohledem na situování Votického a Ol-
bramovického tunelu byla do meziportálového
úseku délky 100 m zřízena přístupová komuni-
kace s nástupní plochou pro jednotky IZS (inte-
grovaného záchranného systému), spolu
s podzemní nádrží na vodu. Obdobná opatření
bylo nutno uskutečnit i u nejdelšího Zahradnic-
kého tunelu, kde byly navrženy přístupy
k oběma portálům a zároveň i k únikové cestě
tvořené štolou a vertikální šachtou se schodiš-
těm. Technické detaily zajištění únikové cesty,
komunikace zasahujících složek, spolu s nouzo-
vým osvětlením by byly na samostatný článek
a proto je zde uveden jen tento stručný výčet
témat, která byla dořešována v průběhu stavby
na základě prohlídek a připomínek zástupců
HZS. Ověření funkčnosti uskutečněných opa-
tření proběhlo formou cvičení jednotek IZS před
uvedením železničních tunelů do provozu.

Jednoznačným pozitivem je, že i přes mnohá
nebezpečí se stavba obešla bez smrtelných
a vážných pracovních úrazů.

Co konstatovat závěrem. Snad jen, že uve-
dená stavba se rozhodně vymykala svým rozsa-
hem a zvláště náročností řešení geotechnických
a tunelářských problémů běžnému pojetí tzv.
koridorové stavby. V průběhu realizace přinesla
zúčastněným jistě mnoho bezesných nocí při
hledání řešení nově nastolených problémů, ale
současně i pozvedla úroveň znalostí a doved-
ností všech účastníků výstavby.

Ty necelé čtyři roky výstavby utekly a nyní
zpětně mohu, doufám, že za všechny kolegy,
vyslovit přání, aby podobných náročných
a technicky krásných staveb bylo více. Budeme
rádi vzpomínat.

Nový a původní silniční most 
na Beztahov ve Voticích.

Vlevo nový podchod pro pěší v Olbramovicích, vpravo východ z podchodu ve Voticích.

Ovládací pracoviště dispečera v Olbramovicích.



Pohled na stanici Olbramovice od výjezdu z Olbramovického tunelu. Vlevo trať do Sedlčan, vpravo zbytky náspu původní trati.

Výřez ze situace znázorňuje asi nejdůležitější úsek stavby. Zleva se jedná o přeložku trati mezi Voticemi a Olbramovicemi s dvojicí tunelů Votický, Olbra-
movický a přístupovou komunikací od Křešic. Ve střední části je situována vlastní stanice Olbramovice, spolu s úpravou dvou křižujících silnic do Se-
dlčan a Božkovic. Dále napravo je významná přeložka trati u osady Zahradnice s nejdelším Zahradnickým tunelem. U Zahradnického tunelu je patrná
i úniková cesta nad Zahradnicí.

Srovnání původní podoby stanice Olbramovice se stavem po mo-
dernizaci.
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Srovnání asi nejkrásnějšího starého kamen-
ného klenbového mostu přes jednokolejnou trať
v zářezu u Mariánovic, který musel být demolo-
ván. Na velkém snímku je vidět již nový silniční
most ve stejné poloze, který nahradil původní
konstrukci. Jedná se opět o jeden z nejpohled-
nějších nových mostů. Za pozornost stojí i roz-
sáhlé zárubní gabionové zdi v zářezu
dvojkolejné trati.

Na menším z obrázků je
pohled na původní jednoko-
lejnou trať u Bystřice ve
směru k Olbramovicím ze
stávajícího silničního nad-
jezdu. Prakticky ze stejného
místa je pořízen i větší ob-
rázek, který zobrazuje dílčí
zdvojkolejnění úseku To-
mice–Bystřice již v nové
stopě, před dokončením
stavby v lokalitě Bystřice.
Závěrečnou tečku pro reali-
zaci stavby totiž představo-
valo zrušení původní
stanice Bystřice u Benešova
a její přestavba na širou
dvojkolejnou trať se zastáv-
kou Bystřice u Benešova.

Rozhodující ukazatele stavby:
Délka modernizovaného úseku: 18,405 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
Sanace železničního spodku: 39 813 m
Obestavěný prostor pozemních objektů: 3126 m3

Nové železniční mosty: 3 ks
Přestavba a sanace železničních mostů: 17 ks
Zrušení železničních mostů: 3 ks
Železniční propustky: 19 ks
Nové silniční mosty: 2 ks
Přestavba a sanace silničních mostů: 6 ks
Zrušení silničních mostů: 1 ks
Silniční propustky: 5 ks
Zdi: 6 ks
Úpravy trakčního vedení: 18,344 km
Obousměrný elektronický autoblok: 18,4 km

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Miloš Krameš

Profesní garanti a rozhodující dílčí zpracovatelé:

Kolejové řešení: Ing. Marek Pinkava, Ing. Monika Havlová, Ing. Igor Karchutňák a Ing. Robert Latiak (IKP CE)

Mostní a inženýrské objekty: Ing. Tomáš Wangler, Ing. Jan Sýkora (IKP CE) 

Pozemní komunikace: Ing. Tomáš Idunk, Ing. Dušan Cichra (IKP CE)

Pozemní objekty a protihlukové stěny: Ing. Rozalia Snopková

Tunely: Ing. Michal Gramblička, Ing. Libor Mařík (IKP CE), Ing. Jiří Mára (METROPROJEKT)

Životní prostředí: Ing. Tomáš Adam

Zabezpečovací zařízení: Jiří Duchoslav 

Sdělovací zařízení: Ing. Petr Poupa

Silnoproud a silnoproudá technologie: Ing. Karel Košař

Trakční vedení: Ing. Jaroslav Peroutka

Zhotovitel: Sdružení VoBen. Vedoucí partner sdružení Eurovia CS a.s., další partneři: 

SUBTERRA, a.s., Viamont DSP, a.s.

Ředitel stavby: Ing. Michal Žák (Eurovia CS a.s.)

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa západ (dříve Praha). Správce stavby: Ing. Ladislav Kubiczek

Náklady: cca 6,5 mld. Kč, z toho příspěvek EU cca 4,6 mld. Kč

Fotografovali Vladimír Fišar a Miloš Krameš (původní stav) 



TUNELY

Tomický II – 251,972 m
204 m bylo vyraženo za použití trhacích prací nebo tunelbagrem metodou
NRTM, oba portály byly vybudovány v hloubených jamách délek 24 m.
Projektoval SUDOP PRAHA, stavěla SUBTERRA.

Tomický – 323,537 m
Trasu tunelu tvoří dva portálové úseky délky 48 a 60 m a úsek délky 216 m
ražený metodou NRTM. Pro příjezd vozidel v případě havárie byla
vybudována nová příjezdní komunikace.
Projektovalo IKP Consulting Engineers, stavěla SUBTERRA.

Zahradnický – 1044,765 m
Dva hloubené portálové úseky mají délky 48 a 60 m, ražený úsek je dlouhý
936 m. Úniková cesta je vedena štolou podkovovitého tvaru délky 58,35 m
a následně šachtou kruhového profilu s ocelovým schodištěm hloubky 26,1 m.
Projektoval METROPROJEKT Praha, stavěla SUBTERRA.

Olbramovický – 480,832 m
Tunel tvoří dva 60 m dlouhé hloubené úseky u obou portálů provedené
v otevřené stavební jámě a úsek délky 360 m ražený metodou NRTM.
Projektovalo IKP Consulting Engineers, stavěla SUBTERRA.

Votický – 590 m
Původně navržený hluboký skalní zářez byl nahrazen hloubeným tunelem.
Vodotěsnost ostění byla docílena použitím železobetonové monolitické
konstrukce z betonu C 25/30 odolného proti průsakům.
Projektovalo IKP Consulting Engineers, stavěl HOCHTIEF CZ.

Votický a Olbramovický



Zahradnický Tomický (i velký snímek)



SUDOP REVUE 2/13 14

Silnice I/9 Dubice–Dolní Libchava, obchvat
Vladimír Koníček

Předmětem stavby je přeložka trasy silnice I/9 jako obchvatu České Lípy a Nového Boru, konkrétně
jedna ze tří částí obchvatu. Po realizaci obchvatu by mělo dojít k přemístění tranzitní dopravy mimo 
zástavbu České Lípy a v konci úseku i Nového Boru. Ve stávajícím stavu je veškerá tranzitní doprava
vedena po průtahu středem města. Investorem stavby je ŘSD ČR, Správa Liberec.
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Plány na realizaci obchvatu vznikly v době, kdy došlo k otevření hranic
se sousedním Německem a výrazně narostla intenzita tranzitní dopravy. Bo-
hužel příprava celé trasy se vzhledem ke komplikacím velmi protáhla a do
realizace dospěla prozatím pouze první z plánovaných staveb, I/9 MÚK Sos-
nová. Ostatní části trasy obchvatu zastihla výrazná redukce plánů v oblasti
investiční přípravy pro dopravní stavby a jejich realizace se oddaluje.

Projektování úseku s názvem I/9 Dubice–Dolní Libchava, obchvat se
SUDOP PRAHA věnuje již od roku 2000. V té době byla zpracována první
dokumentace pro územní rozhodnutí. Tato dokumentace byla aktualizována
(významně přepracována) v roce 2004, kdy byly do původního návrhu za-
hrnuty dodatečné požadavky územního plánu a města Česká Lípa. Na tuto
dokumentaci navázala celkem nadějně dokumentace pro stavební povolení,
odevzdaná v roce 2006. 

Součástí návrhu v této verzi byly na „sudopském“ úseku dvě velkorysé
mimoúrovňové křižovatky, mostní estakáda s rampami mimoúrovňové kři-
žovatky v délce 530 m, dalších šest mostních objektů, řada opěrných zdí,
přeložek komunikací, přeložek inženýrských sítí či návrh doprovodných
komunikací.

Odhad stavebních nákladů pro celou stavbu v délce 3,050 km byl v roce
2006 vypočítán na hodnotu 840 milionů Kč bez DPH.

Během inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení, mimochodem
značně komplikované vlivem spekulací s pozemky, došlo k dramatickému
snížení investičních prostředků pro výstavbu dopravní infrastruktury a na-
stala doba tzv. „úsporných opatření“. Stavba I/9 Dubice-Dolní Libchava, ob-

chvat byla na poslední chvíli do tohoto programu také zařazena, a tak
SUDOP PRAHA zpracoval v roce 2011 technickou studii s omezeným roz-
sahem této stavby, v níž byla promítnuta veškerá myslitelná úsporná opa-
tření, která by umožnila v přípravě stavby pokračovat. 

V rámci této studie byly zrušeny obě mimoúrovňové křižovatky, které byly
nahrazeny úrovňovými okružními křižovatkami. Dále byl ze stavby vypuštěn
jeden mostní objekt, některé přeložky komunikací a byla zkrácena hlavní
trasa o jeden kilometr s tím, že zbytek trasy bude proveden rekonstrukcí
stávající komunikace bez doprovodných komunikací a nových úrovňových
křižovatek. Stavební náklady se díky těmto opatřením podařilo snížit na hod-
notu 434 milionů Kč bez DPH. Po zhodnocení úspornosti bylo umožněno
pokračovat v přípravě stavby v tomto redukovaném rozsahu.

Na základě tohoto rozhodnutí zpracoval opět SUDOP PRAHA ještě v roce
2011 dokumentaci pro územní rozhodnutí na jednu samostatnou okružní
křižovatku a v roce 2012 dokumentaci pro územní rozhodnutí v rozsahu
redukované varianty na celou stavbu. Tato dokumentace je v současnosti
posledním projekčním počinem na této stavbě a před investorem stojí těžký
úkol v podobě inženýrské činnosti. Odvrácenou stranou úsporných opatření
je totiž skutečnost, že stavba se dostala do nesouladu s územním plánem
České Lípy a s technickým řešením nesouhlasí krajský Dopravní inspektorát
Policie ČR. 

Budoucnost této stavby, která některé projektanty na SUDOPU průběžně
zaměstnává již přes deset let, je proto ve hvězdách a můžeme jen doufat, že
se podaří tento záměr dovést ke zdárnému cíli v jakémkoliv rozsahu.

Přehled hlavních zpracovatelů
DUR 2000
HIP: Ing. Zbyněk Musil, 
silnice: Ing. Jiří Jarolím, mosty: stř. 209
DUR 2004, DSP 2006, TS 2011, DUR 2011, DUR 2012
HIP + silnice: Ing. Vladimír Koníček
Mosty: 2004+2006 – Vaner Liberec s.r.o.

2011+2012 – stř. 209, Ing. Tomáš Martínek
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Základní popis projektu
Dokument „Dopravní sektorové strategie 

2. fáze“ představuje základní resortní koncepci 
Ministerstva dopravy ČR formulující priority a cíle
v oblasti rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury
ve střednědobém horizontu roku 2020 a dlouho-
dobém horizontu až do roku 2050. Hlavními dů-
vody pořízení jsou zejména:

- na evropské úrovni: potřeba zastřešujícího
strategického sektorového dokumentu pro další
uvolnění prostředků z fondů Evropské unie v le-
tech 2014 až 2020,

- na národní úrovni: aktualizace koncepce roz-
voje dopravy a dopravní infrastruktury v jednotli-
vých dopravních módech. 

Celý projekt je zadán Ministerstvem dopravy
České republiky. Zpracovatelem je konsorcium
společností SUDOP PRAHA, Mott MacDonald CZ
a NDCon. Dalšími subdodavateli jsou Pricewa-
terhouseCoopers Česká republika a VODNÍ
CESTY. Práce byly zahájeny v září 2011 a dokon-
čeny únoru 2013.

Dokument vychází z priorit státní politiky v ob-
lasti dopravy a stanovuje priority realizace do-
pravní infrastruktury s ohledem na stav a hlavní
problémy dopravy v ČR včetně mezinárodních zá-
vazků a přeshraničních souvislostí. Materiál „Do-
pravní sektorové strategie 2. fáze“ je rovněž
klíčovým dokumentem pro přípravu dalších kon-
cepčních materiálů resortu dopravy.

Dokument uplatňuje koncepční přístup k pro-
blematice rozvoje dopravní infrastruktury na me-
zinárodní, celostátní i krajské úrovni. Tento
přístup je aplikován prostřednictvím tří základ-
ních pilířů:

- vytvoření multimodálního dopravního modelu
(prognóza budoucích přepravních proudů v jed-
notlivých oblastech dopravy),

- identifikace (souhrn) opatření na dopravní inf-
rastruktuře ve střednědobém a dlouhodobém ča-
sovém horizontu včetně souhrnu finanční
náročnosti jednotlivých projektů,

- analýza možných zdrojů financování infra-
strukturních projektů.

Důležitou ambicí tohoto dokumentu je pomocí
metody vícestupňové multikriteriální analýzy sta-
novení priorit infrastrukturních opatření v jednotli-
vých oblastech a časových horizontech. Jedním
z velmi důležitých kritérií bude v tomto hodnocení
oblast životního prostředí. Z hlediska celého pro-
jektu lze formulovat dva základní cíle v oblasti roz-
voje dopravy a dopravní infrastruktury:

- optimální využití jednotlivých prvků dopravní
infrastruktury,

- realizace ekonomicky efektivních rozvojových
projektů.

V Zadávací dokumentaci projektu byly přímo ur-
čeny okruhy řešení, které mají být zpracovány. Tě-
chto tematických okruhů je celkem 10 a budou
v závěru díla sdruženy do tzv. Knih (Kniha 1 až
Kniha 10).

Obsah jednotlivých částí projektu
Kniha 1 - Výchozí podmínky pro tvorbu 

dopravní strategie
Kniha 1 - Výchozí podmínky pro tvorbu do-

pravní strategie je vytvořena na základě dvou zpra-
covaných dokumentů – analýz Zprávy Z.1.1 -
Hodnocení existujících dopravních analýz a Zprávy
Z.1.2 – SWOT analýza a metodické rámce. V jed-

notlivých zprávách jsou postupně rozpracována
následující témata:

- Zhodnocení současného stavu národní do-
pravní politiky, strategií, koncepcí a databází pro
dopravní analýzy, prognózování a infrastrukturu

- Vyhodnocení zaznamenaných a očekávaných
trendů v jednotlivých dopravních módech v letech
1990 – 2040

- Regionální socioekonomická báze
- Analýza přepravních nákladů času, spolehli-

vosti
- Vytvoření rozhraní mezi národní, regionální

a mezinárodní dopravní analýzou
- Hodnocení celkových dopadů emisí a dalších

externalit na životní prostředí
- SWOT analýza jednotlivých dopravních módů
- Metodika pro posouzení finančního, regulač-

ního a sociálního rámce

Kniha 2 - Strategický dopravní model ČR
V rámci Knihy 2 je zpracován Strategický do-

pravní model ČR (model současného stavu). Cílem
dopravního modelování je prognóza dopadů změn
v hospodářství, území, společnosti a infrastruktuře
na přepravní poptávku a zatížení dopravní sítě.

Základním mechanismem dopravního modelu
je interakce dopravní nabídky a přepravní po-
ptávky. Dopravní model obsahuje informace
o dopravní nabídce, kterou reprezentuje dopravní
infrastruktura a její parametry (kapacita, rychlost
atd.). Dále jsou v dopravním modelu obsaženy in-
formace o přepravní poptávce, kterou reprezen-
tují přepravní objemy v jednotlivých módech pro
osobní a nákladní dopravu, vázané na tzv. zóny,
které slouží jako zdroj či cíl cest pro určitou ob-
last dopravního modelu. Přepravní poptávku
v dopravním modelu ovlivňují informace o obyva-
telstvu, výrobě, socioekonomických charakteristi-
kách atd. Hlavním výstupem dopravního modelu
je dopravní zatížení, přepravní objemy a výkony
a další odvozené indikátory. Změnami vstupních
parametrů jak na straně přepravní poptávky tak
dopravní nabídky lze modelovat jejich dopady na
dopravu. 

Strategický dopravní model většinou reprezen-
tuje nástroj pro hodnocení dopravní politiky a je-
jích dopadů na úrovni státu. Aplikace
multimodálního strategického dopravního modelu
podporuje rovnovážný rozvoj všech dopravních
módů a pomáhá optimálně definovat priority do-
pravní politiky a následně analyzovat její naplňo-
vání. 

Kniha 3 - Scénáře budoucího rozvoje 
– seminář

Kniha 3 se věnuje stanovení scénáře nejpravdě-
podobnějšího vývoje společnosti, vědy a techniky
v horizontu následujících 30 let. Tento vybraný
scénář definuje prostředí, v rámci něhož je kalibro-
ván dopravní model, jeho proměnné, a dále jsou
definována opatření na dopravní infrastruktuře,
včetně stanovení jejich priorit. 

Příprava a vytváření scénářů slouží jako pod-
klad pro následné zpracování nejistot vývoje vý-
znamných proměnných (populace, HDP, cena
dopravy…). Scénáře jsou analytickým materiá-
lem, tedy nepředvídají budoucnost. Je proto
nutné uvážit dopady současné politiky a rozho-
dovacích procesů na možné výhledové varianty
rozvoje. Z tohoto důvodu je vhodné definovat
i více než jednu možnou variantu; jako vhodná

se jeví volba čtyř různých scénářů rozvoje. Ten
scénář, který je pak uvažován jako nejvíce prav-
děpodobný, slouží jako jeden z podkladů pro
stanovení prognózy dopravy a kvantifikaci para-
metrů prognostického dopravního modelu. Do
definování scénářů byla zapojena odborná ve-
řejnost prostřednictvím dvou pořádaných semi-
nářů.

Kniha 4 - Model dopravních prognóz
Kniha 4 popisuje metodologii tvorby dopravního

modelu prognóz a jeho výsledky. Navazuje na
zpracovaný dopravní model současného stavu po-
psaný a kalibrovaný v rámci Knihy 2. Dopravní
model slouží v rámci sektorových strategií jako
jeden z hodnotících nástrojů navrhovaných opat-
ření v průběhu prací na projektu. Výchozí předpo-
klady vstupující do modelu prognóz byly
definovány v rámci Knihy 3, dále byla provedena
parametrizace výchozích hybatelů prognózy a po-
rovnání výsledků prognózy s platnými evropskými
dopravními prognózami.

Dopravní model prognóz je tak připraven pro
použití pro hodnocení dopravních opatření
v rámci projektu. Kromě toho bude model do-
pravních prognóz sloužit i nadále zadavateli jako
nástroj na průběžné hodnocení projektů rozvoje
dopravní infrastruktury.

Kniha 5 - Principy dopravní strategie
Kniha 5 definuje východiska, cíle a principy Do-

pravních strategií, jejím cílem je stanovení účelu
a směru Dopravních strategií. Je podkladem ke
stanovení kritérií hodnocení projektů, postupu
a pravidel pro sestavení plánu rozvoje dopravní
infrastruktury a potažmo doporučeného plánu rea-
lizace jednotlivých infrastrukturních projektů.
Kniha 5 tvoří přechod mezi analytickou a návrho-
vou částí. 

Hlavními vnějšími východisky Dopravních stra-
tegií jsou priority vyplývající z Evropské dopravní
politiky a Dopravní politiky České republiky, pro
návrh jsou zásadní též indikátory plnění národní
dopravní politiky k roku 2010. Hlavní vnitřní vý-
chodiska jsou základní výstupy uvedené ve SWOT
analýze výchozích podmínek a ve scénáři budou-
cího rozvoje, navrženém podle závěrů dvou semi-
nářů.

Základní principy tvorby Dopravních strategií,
jsou definovány ve formě třech horizontálních 
principů, které budou sledovány při všech dalších
návrhových krocích:

- Princip respektování potřeb rozvoje infrastruk-
tury

- Princip vycházení z disponibilních finančních
zdrojů a jejich alokace 

- Princip navržení reálných časových horizontů
implementace strategie

Dopravní sektorové strategie 2. fáze 
Ing. Martin Vachtl
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Kniha 6 - Opatření na dopravní infrastruktuře
Hlavním účelem Knihy 6 je dokumentace prací

realizovaných za účelem sběru  dostupných infor-
mací o plánovaných opatřeních na dopravní infra-
struktuře, jakožto i samotné získané informace
o těchto projektech.

Primárním účelem je shromáždit údaje o pláno-
vaných projektech na síti využívané dopravou sil-
niční, železniční, vodní a leteckou a identifikovat
další dosud nesledovaná opatření na dopravní in-
frastruktuře (úzká nebo chybějící místa). Dílčím
cílem bylo rovněž setřídit všechna identifikovaná
opatření do přehledné databázové struktury
vhodné k dalším činnostem prováděným v rámci
projektu DSS2. Vzhledem k velmi širokému té-
matu, jímž výše zmíněné úkoly bezesporu jsou,
bylo nutné pojmout práce jako dlouhodobější pro-
ces, a to za spolupráce velkého počtu zaintereso-
vaných subjektů včetně například Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Správy železniční dopravní cesty, Ře-
ditelství vodních cest ČR nebo jednotlivých Kraj-
ských úřadů. 

Součástí Knihy 6 je i část, zaměřená na racio-
nalizační opatření. To platí zejména pro želez-
niční síť. Racionalizační opatření jsou zaměřena
nejen na vlastní rozsah sítě, ale i na rozsah je-
jích jednotlivých částí.

Kniha 7 - Finanční potřeby projektů 
dopravní infrastruktury

Kniha 7 je zaměřena na finanční hodnocení uva-
žovaných opatření na dopravní infrastruktuře.
Jedná se nejenom o vytipování projektů, je-
jichž finanční náročnost neodpovídá doprav-
ním ani celospolečenským přínosům, ale
i o návrh na úpravu těchto projektů v další fázi
předrealizační přípravy.

V rámci Knihy 7 budou shrnuty nároky na
investiční prostředky pro rozvoj dopravních
sítí. Zároveň bude stanoven potřebný finanční
rámec na zajištění provozuschopnosti (údržba
a opravy) a případně provozování (řízení do-
pravy) dopravních sítí. 

Kniha 8 - Metodika hodnocení
projektů dopravní infrastruktury

Cílem hodnocení je identifikovat taková inf-
rastrukturní opatření, která naplňují zásadu
3P – Potřebnost, Průchodnost a Proveditel-
nost, což je zohledněno ve třech pilířích hodno-
cení. U opatření, která tuto zásadu zcela nenaplní,
dále umožní tato metodika stanovit potřebu změn
jednotlivých parametrů tak, aby byla tato zásada
dodržena. 

Hodnocení je založeno jak na metodě Multikrite-
riální analýzy (MCA/MKA), tak na metodě zjedno-
dušené Cost-benefit analýzy (zCBA). Zvlášť jsou
hodnoceny „projekty“ (infrastrukturní opatření, pro
které jsou dostupné detailnější informace na zá-
kladě již zpracovaných dokumentací) a „záměry“
(opatření, která jsou dosud v rovině úvah bez kon-
krétního návrhu technického řešení).

Kniha 9 - Finanční možnosti pro zajištění 
rozvoje dop. infrastruktury

V této části je zpracována projekce v budoucnu
dostupných zdrojů pro financování dopravní infra-
struktury ve čtyřech modelových variantách, které
se liší nastavením předpokladů ohledně kombi-
nace zdrojů financování, a tedy i objemem dostup-
ných zdrojů v jednotlivých letech. 

Jako nástroj pro projekci objemu dostupných fi-
nančních prostředků pro údržbu a rozvoj dopravní
infrastruktury byl sestaven interaktivní simulátor
zdrojů financování. S využitím simulátoru zdrojů
financování dopravní infrastruktury byly analyzo-

vány čtyři varianty kombinací opatření pro maxi-
malizaci, stabilizaci a lepší předvídatelnost zdrojů
financování.

Vhodným doplňkovým zdrojem financování roz-
voje dopravní infrastruktury mohou být i PPP pro-
jekty, zejména v oblasti silniční a železniční
infrastruktury, proto je tato problematika řešena
právě v Knize 9 jako jeden z možných zdrojů.

Kniha 10 - Realizace dopravní sektorové
strategie

V Knize 10 je sestavena Strategie rozvoje do-
pravní infrastruktury včetně návrhu harmono-
gramu realizace jednotlivých opatření a finančních
nároků. Strategie je primárně zaměřena na období
let 2014 až 2020 s přesahem i do dlouhodobého
horizontu.

Strategie je sestavena na základě všech před-
chozích částí, a to především s ohledem na:

- Potřeby (prognóza přepravních proudů),
- Náročnost (finanční nároky projektů a jejich

efektivita),
- Možnosti (finanční zdroje).
Strategie rozvoje dopravní infrastruktury má pro

různé časové horizonty odlišnou rozlišovací úro-
veň, danou především různou přesností prognóz
a technické dokumentace: pro období 2014 až
2020 na úrovni staveb (projektů), pro období 2020
až 2035 na úrovni ucelených souborů staveb
(clusterů, námětů), pro období 2035 až 2050 na
úrovni finančních objemů.

Použití nástrojů Dopravních sektorových
strategií
Globálním cílem strategie je vytvoření flexibil-

ního plánovacího a institucionálního nástroje
pro rozvoj dopravní infrastruktury s přihlédnu-
tím na potřebu přípravy Operačního programu
doprava (OPD) na období 2014–2020. Tomu
jsou přizpůsobeny i výstupy jednotlivých částí
projektu tak, aby je bylo možné dále používat při
plánování rozvoje dopravního sektoru. Jedná se
zejména o:

- Multimodální dopravní model (model sou-
časného stavu a model prognóz), který bude
sloužit pro prognózování dopravního zatížení na
dopravních sítích a pro hodnocení jednotlivých
projektů

- Databáze rozvojových projektů, která shrnuje
informace o všech rozvojových projektech na do-
pravní infrastruktuře a umožňuje rozvojové pro-
jekty dále filtrovat a třídit dle zadaných kritérií

- Vícestupňové multikriteriální hodnocení, které
umožňuje vzájemné hodnocení rozvojových pro-
jektů ve třech základních pilířích, což jsou Potřeb-
nost (společenská a dopravní), Průchodnost
(územní a environmentální) a Proveditelnost (fi-
nanční a ekonomická)

- Simulátor zdrojů a potřeb, pomocí něhož lze
sestavit prognózu finančních toků v následujících
letech: na příjmové straně jsou shrnuty dostupné
finanční zdroje (ve scénářích) a k nim je přiřazena
výdajová stránka (jak mandatorní výdaje, tak fi-
nanční nároky rozvojových projektů)

Shrnutí návrhu strategie
V Dopravních sektorových strategiích je pri-

márně řešena infrastruktura v působnosti státu,
tedy infrastruktura pro silniční, železniční, vodní
a leteckou dopravu, nicméně v rámci strategie
jsou zmíněna i některá další opatření v oblasti
regionální infrastruktury (městská doprava, roz-
voj sítě silnic nižších tříd, cyklostezky apod.).
Návrh přípravy a realizace jednotlivých opatření
je proveden s ohledem na dostupné finanční
zdroje a potřeby rozvoje dopravní infrastruktury
v jednotlivých časových horizontech. Míra de-
tailu zpracování strategie v jednotlivých horizon-
tech je přizpůsobena relativní přesnosti
finančních zdrojů a potřebám přípravy a realizace
projektů. 

- Ve střednědobém horizontu do roku 2020 je
strategie s ohledem na čas potřebný na přípravu
zpracována v úrovni jednotlivých projektů. Tento
přístup je potřebný i pro přípravu následujícího
období OPD. V tomto období je potřeba finanč-
ních prostředků pro jednotlivé balíčky projektů
a vyváženost dopravních módů ovlivněna před-
pokládanými prostředky pro spolufinancování

OPD ze zdrojů EU a nutnosti nadále nezhoršo-
vat stav dopravní infrastruktury (je navrženo
zvýšení mandatorních výdajů na údržbu
a opravy infrastruktury). Odhad potřebných
prostředků na rozvoj je relativně přesný, vy-
chází z dostupných dokumentací. Pro na-
plnění cílů strategie by měly být generovány
odpovídající finanční zdroje – navrženo je zvý-
šení příjmů pro dopravní sektor. 

- Dlouhodobý horizont do roku 2035 je klí-
čový pro formování zásad budoucí strategie
a tím i směrování finančních prostředků. Míra
detailu je v úrovni clusterů (souborů staveb
dopravních tahů). Je akcentována nutnost
zlepšit stav dopravní infrastruktury (příděl
prostředků na opravy a údržbu) a pokračování
rozvoje sítě TEN-T. Další rozvoj infrastruktury

závisí na disponibilních finančních zdrojích. 
- Výhledový horizont po roce 2035 je řešen na

úrovni finančních objemů pro další fungování
a rozvoj dopravní infrastruktury. Možnost realizace
všech zbývajících identifikovaných projektů závisí
na skutečných finančních zdrojích, které je v sou-
časné době možno odhadnout jen s omezenou
mírou přesnosti. Strategii je ovšem v současné
době možné formovat jen na základě momentálně
dostupných údajů. I dle velmi optimistických od-
hadů disponibilních prostředků je zřejmé, že
všechny současně definované projekty buď ne-
bude možno realizovat v předpokládaném rozsahu,
nebo se termín jejich realizace odsune za časový
horizont strategie. 

Vyváženost mezi jednotlivými balíčky projektů
a dopravními módy je v principu založena na před-
pokládaných přepravních výkonech s ohledem na
priority deklarované v Knize 5 – preference módů
šetrných k životnímu prostředí, zejména železniční
dopravy. Jsou předloženy dvě krajní varanty rozdě-
lení finančních prostředků mezi dopravní módy.
Klíčovou roli v tomto případě hraje posouzení po-
třeby výstavby investičně náročných Rychlých
spojení na železnici a dobudování sítě dálnic
a rychlostních komunikací. 
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Prolog (Vojtěch Kocian)
Kořeny naší loňské návštěvy Švédska leží vlastně již v devadesátých letech

minulého století, kdy tehdejší České dráhy chtěly modernizovat systémy za-
bezpečovacích zařízení (do té doby až na experimenty reléové), a nahrazovat
je elektronickými systémy. Postupně tak byly navštěvovány výpravami zabez-
pečováků okolní země, o nichž se vědělo, že již zařízení tohoto typu mají. Po
Rakouském Gänserndorfu, kde bylo v té době ve zkušebním provozu stavědlo
Siemensu, padla volba na opačný konec Evropy do Švédska. Tehdejší firma
ABB Signal AB měla v polovině devadesátých let instalována na síti Švéd-
ských drah stavědla s decentralizovanou výstrojí typu EBOLOCK 850. Sta-
vědlo bylo plně elektronické (tedy zcela bez relé) a z jedné řídící jednotky bylo
možné obsluhovat několik stanic. Zabezpečení traťových úseků mezi obsluho-
vanými stanicemi bylo integrováno do systému. Že to kolegům zabezpečová-
kům něco přípomíná? Ano zhruba po 15 letech jsme se tam s domácím
systémem také dopracovali. Ale to pro tento příběh není důležité. Při mé ná-
vštěvě v roce 1993 a 1994 nás doprovázela a pomáhala nám s překonáním ja-
zykových problémů paní Hana Matoušková. Původem z Prahy žijící ve
Švédsku a pracující v té době u firmy ABB Signal AB. Později byla paní Hana
i v kolektivu expertů ABB signal AB, kteří prověřovali možnosti nového zabez-
pečení stanic jako je Děčín nebo Kolín zařízeními jejich firmy. I při těchto ná-
vštěvách jsme se setkali. Ke spolupráci však nedošlo, trh v ČR zcela ovládala
domácí firma…

Uplynula nějaká doba a dozvěděl jsem se, že paní Hana jezdívá do Prahy na
návštěvu příbuzných. Napadlo mne, že jsme ji vlastně pořádně ani nepoděkovali
za to, jak se o nás starala a také jsem chtěl vědět, co je na Švédských drahách
nového. A tak jsme se v roce 2011 znovu setkali v Praze a vzájemně si povídali,
kam zabezpečovací technika v našich zemích pokročila a jaká úskalí musí řešit.
Paní Hana v té době již byla zaměstnancem organizace TRAFIKVERKET (regio-
nální správa Malmö), která je pro železnice a silnice ve Švédsku obdobou naší
SŽDC a ŘSD. Na setkání jsem dostal pozvání k návštěvě Švédska s tím, že se
budu moci podívat do dispečerského centra řízení železniční dopravy pro jižní
Švédsko v Malmö a podívat se na stavbu mostu a tunelu přes Öresund a na další
zajímavosti, které tam mají.    

Protože jsem se v závěru své kariéry na SUDOPu zůčastnil jako zabezpečovák na
projektu tunelové stavby Choceň – Ústí n.Orlicí a při jednáních jsem byl překvapen,
jak nevyjasněné mají požadavky zástupci záchranných sborů,  tak jsem byl zvědav,
co všechno museli udělat pro bezpečnost při stavbě podmořského tunelu v oblasti
Öresundu. Začalo moje rozhodování, zda má pro čerstvého penzistu význam se tím
zabývat…

Pak mne ale napadlo, že pro mé kolegy ze střediska 250 tato a další stavby se
železničními tunely zdaleka neskončily a jestli tedy má návštěva pro někoho vý-
znam, jsou to oni. Při jedné návštěvě na bývalém pracovišti jsem se zmínil, jakou

mám možnost a většina kolegů řekla, že by takovou možnost také „brali“. Požádal
jsem tedy paní Hanu o laskavost, zda by bylo možné zorganizovat návštěvu i pro
mé (bývalé) kolegy a ona po konzultaci se svým zaměstnavatelem tuto možnost
potvrdila. Po čase vyplněném korespondencí (ještě že máme e-mail!) co bychom
chtěli vidět a co je možné zajistit pro skupinu 8 lidí, jsme v květnu 2012 vyrazili na
cestu. Ve skupině byly zastoupeny profese zabezpečovací techniky, kolejáři, mos-
taři a silničáři. Na cestu jsme zvolili osobní auta, abychom mohli na „vlastní kůži“
projet všechny mostní a tunelové stavby umožňující „suchou nohou“ přejet na
Skandinávský poloostrov. Důvodem byla i potřeba mobility na území Švédska bez
toho, abychom zatěžovali naše hostitele. 

Po asi 12ti hodinách cesty jsme se ocitli  ve Švédském Malmö a čekal nás následu-
jící program: první den pobytu krátká návštěva v sídle regionální správy TRAFI-
KVERKET v Malmö, poté prohlídka stanice Ångelholm, na kterou navázala exkurze
na stavbu železničního tunelu v oblasti Hallandsås, druhý den pak návštěva cen-
trálního dispečerského pracoviště pro řízení železniční dopravy v oblasti jižního
Švédska a dispečerského pracoviště pro řízení silniční dopravy v tunelech a na mos-
tech přes Öresund.

„Severská“ delegace sudopáků na mysu Kullaberg s průlivem Kattegat v pozadí
(zleva Fišar, Filip, Kubát, Utinek, Kocián, Petřík, Michl a Vrábel).

Co jsme cestou a na místě viděli
Cestu do Malmö jsme záměrně zvolili delší a časově náročnější po souši, abychom
na vlastní oči spatřili zajímavé inženýrské stavby. Některé jsme obdivovali pouze
letmo z auta, některé jsme měli možnost prohlédnout si podrobněji.

Hradečáci na severu Evropy - první část

Expedice ŠVÉDSKO 1993–2012–?
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Dálniční most přes Nord-Ostsee-Kanal (Kielský průplav)

V Německu na dálnici A7 se nám do cesty postavil Kielský průplav. Kielský průplav
spojuje Severní moře u Brunsbüttelu s Baltským mořem u Kiel-Holtenau. Průplav
byl otevřen v roce 1895, do roku 1914 byl rozšířen do dnešní podoby. Průplav při své
délce 98 km zkracuje cestu okolo Jutského poloostrova o 460 km. Kromě časové
úspory se lodě vyhnou často rozbouřenému moři. Průplav je jednou z nejvytíženěj-
ších vodních cest světa.

Dálniční most Europabrücke Rade překonává u města Rendsburg Kielský průplav,
ostrov Rader a rameno řeky Eider v celkové v délce 1491 m. Most je spojitý, ocelový,
plnostěnný trámový, prostorově zakřivený. Rozpětí hlavního pole je 221 m, volná
výška nad kanálem je 42 m, šířka mostu 29 m.

Spojení západní Evropa - Skandinávie suchou nohou
Naše cesta pokračovala Jutským poloostrovem (Dánsko) přes ostrovy Fyn
a Sjælland až na Skandinávský poloostrov. Pevnina a ostrovy jsou odděleny moř-
skými úžinami Lillebælt, Storebælt a Øresund. Mosty a tunely, které je spojují, před-
stavují naplnění evropské vize o pevném a rychlém spojení střední a západní Evropy
se Skandinávií. Překonání mořských úžin v Dánsku a mezi Dánskem a Švédskem,
s velkou frekvencí lodní dopravy mezi Baltským a Severním mořem, bylo technicky
a finančně natolik náročné, že se ho podařilo realizovat a dokončit až koncem minu-
lého tisíciletí.

Mosty přes dánskou úžinu Lillebælt (Malý Belt)

Železniční a dálniční most přes úžinu Lillæbelt spojují Jutský poloostrov 
s ostrovem Fyn.
Dálniční most na dálnici E20 byl vybudován v letech 1965–70. Most délky
1700 m je visutý, rozpětí hlavního pole je 600 m, výška nad hladinou moře 44 m,
šířka 33 m. 

Železniční most byl vybudován v letech 1925–35. Most délky 1178 m je oce-
lový, příhradový, rozpětí hlavního pole 220 m, výška nad hladinou moře 33 m,
šířka 16,5 m.

Mosty a tunel překonávající úžinu Storebælt spojují ostrovy Fyn a Sjælland. Upro-
střed úžiny leží menší, ale důležitý ostrov Sprogø. Umožnil rozdělit stavbu na zá-
padní a východní část s odlišným technickým řešením. Pro účely stavby byla plocha
ostrova Sprogø zvětšena čtyřikrát. 

Západní most mezi ostrovy Fin a Sprogø byl postaven v letech  1989–94. Západní
most délky 6611 m je uváděn jako sdružený pro železniční a silniční dopravu, ale
jsou to dva souběžné mosty, železniční (dvoukolejný) a dálniční (čtyřpruhový).
Mosty jsou spojité, betonové, 63 polí, rozpětí polí 82 a 110 m. Výška nad hladinou
moře je 18 m.

(Foto mostu na předchozí a následující stránce)

Mosty a tunel přes dánskou úžinu Storebælt (Velký Belt)
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Západní železniční most přes Storebælt, v dáli (a na vedlejším snímku) pylony Východního mostu

Východní most mezi ostrovy Sprogø a Sjælland je vskutku impozantní. Byl dokončen v roce 1998, slouží pro
silniční dopravu. Délka mostu je 6790 m. Z toho přes východní kanál, mezinárodní plavební dráhu, byl vybudován
visutý most délky 2700 m s rozpětím hlavního pole 1624 m a volnou výškou nad plavebním koridorem 65 m.
Výška pylonů je 254 m, délka hlavních spletených lan cca 3 km, průměr lan je 83 cm. S oběma břehy je visutý
most spojený předpjatými mosty o 9 polích z ostrova Sprogø a o 14 polích na ostrov Sjælland.

Železniční spojení mezi ostrovy Sprogø a Sjælland je podmořským Východním tunelem postaveným v letech
1988–96. Délka Východního tunelu je 8024 m. Spojení tvoří dva jednokolejné tunely, propojené 31 spojkami. Tu-
nely byly raženy metodou TBM, na stavbě pracovaly čtyři stroje. Ostění tunelu tloušťky 40 cm sestává z 62 500
prefabrikovaných elementů. Hloubka vrcholu tunelu pode dnem moře je mezi 12 a 40 m, nejhlubší bod tunelu je
75 m pod hladinou moře.

Pokračování příště

Ve dnech 9. až 11. června proběhla návštěva
ministra zahraničních věcí Karla Schwarzen-
berga ve Švédsku, při které ho doprovázely dvě
delegace: vědecká a podnikatelská. Za SUDOP
PRAHA se podnikatelské mise zúčastnil ob-
chodní ředitel Ing. Petr Lapáček.

Již večer jsme se společně zúčastnili recepce
na velvyslanectví ČR ve Stockholmu, pořádané
velvyslankyní Janou Hynkovou. Po ukončení re-
cepce následovalo neformální posezení s mini-
strem zahraničí a velvyslankyní ČR.

V pondělí měla obchodní část nejdříve jed-
nání na švédském ministerstvu pro podnikání,
energetiku a infrastrukturu, kde jsme byli se-

Švédsko aktuálně: obchodní mise s ministrem Karlem Schwarzenbergem 

Korunní princezna uprostřed, ministr zahraničí vedle ní. Velvyslankyně 2. zleva, ministr vedle ní, náš ředitel zcela vpravo.

známeni s plány rozvoje švédské dopravní infrastruktury. Poté následo-
val odjezd na prohlídku výstavby tunelu Stockholm Citybanan. Po ukon-
čení prohlídky jedné rozestavěné části tunelu jsme se přesunuli do
Stockholm Citybanan office, kde prezentovali celý projekt včetně po-
stupu zadávání této veřejné zakázky.

Další jednání proběhlo se zástupci společnosti Trafikverket, která za-
střešuje veškerou infrastrukturu ve Švédsku pro železniční, silniční a
vodní dopravu. Zadává veřejné zakázky na údržbu, projektování a rozvoj
této infrastruktury. Rovněž jsme byli seznámeni s plány na její další roz-
voj v následujících letech.

Za přítomnosti korunní princezny Victorie proběhl vpodvečer na
Švédské královské inženýrské akademii (IVA) seminář na téma Innova-
tion and Infrastructura. Úvodní slovo přednesl ministr Karel Schwar-
zenberg. Po závěrečném diskusním panelu následovala večeře formou
„Buffet dinner“

Rovněž v úterý 11. června byl program nabitý. Ráno jsme odjeli z hotelu
na radnici Stockholm City Hall. Zde jsme se zúčastnili snídaně dávané sta-
rostou města Stockholm, Stenem Nordinem, téma – podpora vědy, rozvoj
infrastruktury. Na závěr návštěvy jsme se společně vyfotografovali a ná-
sledoval odjezd do univerzitního města Uppsaly. 

V Uppsala Science Parku proběhl seminář na téma komercionalizace
výsledků vědy. Pro zástupce obchodní delegace byl připraven tema-
tický program rozvoje infrastruktury v regionu Uppsala, zajištěný sta-
rostou města Uppsala. Po závěrečná číši vína na uppsalském zámku
se celá delegace přesunula na letiště a následoval odlet speciálem do
Prahy.

Co říci závěrem? Celá návštěva byla naším velvyslanectvím vzorně při-
pravena a za naší obchodní část bych rád poděkoval Naděždě Homolové,
zástupkyni velvyslankyně, která se o nás celou dobu pečlivě starala.

-lap-
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Ve dnech 30. 5 až 1. 6. se po několika letech konalo
výjezdní zasedání společnosti SUDOP PRAHA opět na
jižní Moravě. Místem ubytování byl hotel Pavlov, v obci
stejného jména.  

Ve čtvrtek se tradičně začínalo gremiální poradou.
Gremiální porada byla rozdělena na dvě části, abychom
dohnali zpoždění.

Během večeře jsme se dostali do reálného času,
a potom mohla následovat neformální diskuse spojená
s ochutnávkou vín. Druhý den byl tradičně věnován
sportovním aktivitám. S ohledem na počasí a kondici
jsme se rozdělili na tři skupiny. Nejsilnější skupina cy-
klistů se vydala do Lednice, kde absolvovala projížďku
Lednicko-valtickým areálem. Druhá skupina zvolila pla-
vání s navazující prohlídkou zámku Lednice. Novou již
tříletou tradici potvrdila pěší skupina, která zahájila vý-
stupem na Dívčí hrady, dominantou nad Pavlovem. Dále
pokračovala po hřebenu přes Děvín až do Mikulova.

Před 17. hodinou jsme se všichni sešli v hotelu
a odebrali se do vinařství Pavlov. Všichni se těšili na
ochutnávku, ale majitelé pro nás připravili překvapení
v podobě soutěže. Rychle jsme se rozdělili na dvě sku-
piny „Mladé víno“ – do 50 let a ti zralejší „Pozdní sběr“.
Soutěžní úkoly byly různé; například poznávání vůní, po-
znávání vzorků vín,  nalití vína koštýřem, místopisné
znalosti, návrh nové etikety na láhev a další… Z počátku
dravě nastoupilo „Mladé víno“, ale od práce koštýřem
jasně dominoval „Pozdní sběr“, který své vítězství za-
vršil místopisnými znalostmi a poznáním vzorku Savig-
non. Nakonec šlo stejně pouze o zábavu, protože
o výhru jsme společně rozdělili.

Absolvovali jsme ještě společný večer spojený s ne-
formální diskusí. Ráno po snídani jsme se vydali po-
stupně na cestu k domovům a netušili jsme co nás ve
středních Čechách a Praze čeká vody…

Výjezdní gremiálka 2013 – Pavlov

Text Petr Lapáček, foto Ondřej Kafka
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Od počátku byl stanoven přesný řád, podle něhož se
zajišťovala vzájemná návaznost projekčních prací, zej-
ména vypracování prováděcích projektů a stavební pří-
pravy, ubytování a včasný nástup pracovníků, přísun
výrobních prostředků apod. Byl proto vypracován har-
monogram postupu prací se závaznými termíny pro
plnění dílčích úkolů. Dodržování harmonogramu sledo-
val operativní štáb stavby.

Jen díky sdruženému socialistickému závazku při
vypracování projektové dokumentace I. stupně bylo
umožněno včas rozvinout stavební práce. Obdobný vý-
znam měl druhý sdružený závazek na vypracování pro-
váděcích projektů postupně do 30. 6. 1965 a další
sdružený závazek na uvedení tratě do provozu k 7. lis-
topadu 1965.

K zabezpečení tohoto mimořádného úkolu bylo třeba
přijmout řadu zcela mimořádných opatření:

1. stavba byla zabezpečována všemi ústředními or-

gány a výrobními orga-
nizacemi přednostně
a bylo-li potřebné i mi-
mořádnými způsoby;

2. projekční práce
byly zahájeny ihned
v listopadu 1963 jen na
podkladě projednané
studie, zatímco inves-
tiční úkol byl zpraco-
ván během
projektování a schválen
až společně se schvále-
ním projektové doku-
mentace;

3. projektová doku-
mentace byla zpraco-
vána zcela odchylně od
platných předpisů; byla
zpracována zjednodu-
šená projektová doku-
mentace I. stupně, která

svým rozsahem byla v zásadě prohloubenou studií
s předběžným souhrnným rozpočtem, sestaveným pře-
vážně na podkladě rozpočtových ukazatelů a odbor-
ných odhadů;

4. projektová dokumentace byla schválena 
31. května 1964, zatímco zemní práce započaly již 
16. března 1964 na podkladě dílčí předběžné dokumen-
tace;

5. ŠRT se projektovala a stavěla převážně podle so-
větských norem zejména proto, aby se využila typizace
a zkušenosti Sovětského svazu;

6. z počátku, v době vypracování dokumentace a pří-
pravných prací, bylo přítomno 26 odborníků a později
se na výstavbě podílelo průměrně 64 specialistů do-
pravního stavebnictví SSSR (technici, mechanizátoři,
strojníci);

7. postupně byly dodány nebo zapůjčeny ze SSSR
speciální stroje a zařízení pro výstavbu železnic

Šílenství propuklo v třiašedesátém – 50 лет тому назад

Širokorozchodná trať na Slovensku (II)
MĚSÍČNÍK ŽELEZNIČÁŘ
4/1964
Původní termín zahájení stavby

- 1. duben - byl dost napjatý, jak
to přiznávají i odpovědní projek-
tanti z košického SUDOPU a měli
z něho i trochu strach. Ale nako-
nec se ukázalo, že přece jen
můžou zkrátit termín vyhotovení
minimálních projektů ještě o pět
dní a odevzdat je už 11. března,
vyhovět stavařům Železničného
staviteľstva, aby 13. března mohli
převzít staveniště a umožnit zahá-
jení stavby se čtrnáctidenním ná-
skokem.

A tak 16. března t. r. v téměř
10-stupňovém mrazu a sněhové
fujavici začali bagristi Železnič-
ného staviteľstva - závodu 03
v Košicích mezi 85. a 86. kilome-
trem na úseku Haniska-Hornád
připravovat pracoviště pro prvních
100 svazáků-brigádníků.

Na neoficiálne zahájenie stavby
širokorozchodnej trate 16.
marca t. r. do Košíc pricestoval
i sovietsky expert inž. Boris Se-
mionovič Omelčenko, hlavný in-
žinier zemných prác na stavbe.

Aj Komsomol pripravil do Čes-
koslovenska skupinu najlepších
mladých budovateľov-špecialistov.
Sú v nej inžinieri, technici a ro-
botníci-inštruktori, ktorí majú za
sebou dobrú školu na úderných
komsomolských stavbách a ktorí
radi odovzdajú svoje skúsenosti
československým priateľom. 

5/1964
Hned první měsíc výstavby ši-

rokorozchodné tratě přinesl vedle
úspěchů i těžkosti. Například ve-
doucí mládežnických brigád pou-
kazovali na nedostatky
v organizaci práce. Někteří brigád-
níci nebyli ještě ani po týdnu od
nástupu zařazeni do pracovních
úseků. Vázl přísun mechanizace,
nebyl dostatek aut pro převoz ze-
miny. Tak se náskok získaný před-
časným zahájením stavby snížil
zhruba o deset tisíc kubíků pře-
místěné zeminy. Vážná situace je
i s přípravou na stavbu mostů, po-
malu zatím probíhá i dokončování
městečka pro budovatele tratě.

6/1964
Sväzáci se tešia na prácu a je

tu len želanie, aby nadšenie mla-
dým vydržalo až do konca bri-
gády a nedali sa odradiť prvými
neúspechmi a nedostatkami.
A tých je tu eště stále dosť. Však
aj ich nástup musel byť odložený
o 14 dní, pretože neboli včas do-
končené ubytovne v Barci. Ani so
stravovaním to nie je v poriadku.
Brigádnici tu pracujú v dvoch
predĺžených smenách - 10 hodín -
a za celý ten čas nedostanú ži-
adne teplé jedlo, ba ani občerstve-
nie. Pojazdná predajňa, ktorá tam
má chodiť každý deň, príde dva-
krát týždenne.



v hodnotě přes 40 mil.
Kč; dále byly dodány
předpjaté mostní kon-
strukce pro rozpětí 27,6 m
a 34,6 m a jediná ocelová
konstrukce na trase pro
rozpětí 27,6 m;

8. stavba byla dotována
organizovaným náborem
mládeže; brigády jednotli-
vých krajů vzájemně sou-
těžily; rovněž příslušníci
železničního a silničního
vojska se zúčastnili vý-
stavby;

9. ubytování a stravo-
vání pracovníků na stavbě
bylo zabezpečeno tak, že
byla přednostně vybudo-
vána ubytovací střediska
s úplným vybavením za téměř 30 mil. Kč se záměrem,
že tato střediska budou dále sloužit po uvedení tratě do
provozu k účelům rekreačním, doškolovacím a místně
kulturním;

10. pro pracovníky na stavbě byla stanovena mzdová
preference a odpovídající hmotná zainteresovanost;

11. pro fakturování prací, pro které byly zpracovány
rozpočty v odbytových cenách s časovým zpožděním,
byly stanoveny speciální zásady;

12. pro urychlené projednání těch otázek výstavby,
které bylo třeba dohodnout mezi ústředními a objektiv-
ními orgány vlády, byl jmenován zvláštní řídicí štáb,
složený ze zástupců příslušných resortů; tento orgán
fungoval v prvé etapě výstavby do doby než byly vyře-
šeny základní otázky;

13. k zajištění plynulé výstavby a pro operativní 
odstraňování všech nedostatků a překážek, které se
v průběhu výstavby vyskytly, byl sestaven operativní
štáb, složený ze zástupců investora, projektového ús-
tavu, dodavatelů, KNV, ČSM, ROH a dalších zúčastně-
ných korporací;

14. po splnění úkolů řídicího štábu byl jmenován
vládní zmocněnec, který koordinoval činnost zúčastně-
ných resortů a sovětských specialistů v roce 1965 od
ledna do září.

PARAMETRY TRATĚ
Trať v délce 88,051 km je budovaná podle sovět-

ských norem jako trať 2. kategorie, s minimálními ob-
louky o poloměru 400 m, pro rychlost 80 km/h.
Zemní těleso je konstruované se 6,5 m šířkou pláně.
Sklony svahů násypů a výkopů se pohybují od 1 : 1,5
až do 1 : 5 a byly určené na základě geologického po-
sudku. V mokrých zářezech byla zřízena žebra a po-
délné trativody.

Železniční svršek celé tratě je tvaru T na předpjatých
betonových pražcích s rozdělením 1840 ks/km a 2000
ks/km pro oblouky menší než 1200 m. Minimální
tloušťka štěrkové vrstvy pod pražcem je 25 cm a šířka
štěrkového lože 3,20 m. Výhybky tvaru RT 60 jsou ulo-
žené na dřevě, osová vzdálenost kolejí je 5,30 m,
v místech námezníků 4,10 m.

V zářezech bylo vytěženo okolo 1,2 mil. m3 a v násy-
pech uloženo více než 3,5 mil. m3 zeminy. Kromě toho
bylo dovezeno 0,5 mil. m3 štěrkopísku pro sanační
vrstvy. V železničním tělese bylo vybudováno okolo
120 objektů, z toho 30 mostů; celkové náklady stavby
převýšily 550 mil. Kč.

(Texty z pamětní boržury k zahájení zkušebního provozu ŠRT)

...Vami spomínaný prípad
chyby pri osadení mosta nad
riekou Hornád je pravdivý. Stal
sa na mojom úseku č. 4. V
jednu sobotu (soboty boli pra-
covné) ma o cca 13. hod. vedúci
košického strediska informoval
o nejakej chybe na moste s
tým,aby som okamžite odišiel
na stavbu. Môjmu príchodu na
stavenisko nikto nevenoval po-
zornosť, čo bolo znamením, že
chyba nebola v projekte. Uká-
zalo sa, že vzdialenosť medzi
nábrežnými piliermi bola rozdi-
elná o nepripustnú hodnotu.
Sovietský expert pre mostné
konštrukcie bol odvolaný, po-
dobne aj geometer dodavateľa
(to podľa neoverených správ).

Ing. Mikuláš Matisko

Železničné staviteľstvo Brati-
slava, ako generálny dodávateľ,
splnilo prvú májovú dekádu iba na
niečo cez 50 %. Príčiny sú hlavne
v živelnosti pro preprave zeminy. Je
málo vozidel. Nové autá, s ktorými
už plán počítal, prišli oneskorene.
ČSAD v Košiciach a v Michalov-
ciach dávajú tiež málo vozidel
a pritom ešte aj to málo je v značne
opotrebovanom stave, takže je
u nich veľká poruchovost.

8/1964
Problémy sú i s celou organizá-

ciou práce, a využitím brigádni-
kov a ich zaradením. Kvalifikácia
tých, ktorí na stavbu nastúpili, ne-
zodpovedá požiadavkám. Naprí-
klad namiesto 24 bagristov
nastúpilo 7, zato vodičov oveľa
viac, ako bolo treba.

Pravda je aj to, že orgány ČSM
nie vždy na stavbu vysielali tých
najlepších zo stoviek prihlásených
chlapcov a dievčat. Svedčia o tom
nielen desiatky drobných prehreš-
kov, ako čierne jazdy, alkohol apod.,
ale i nekoľko prípadov, kedy museli
sväzácke organizácie pristúpiť až
k vylúčeniu zo Stavby mládeže. 
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Politická a hospodářská sváza-
nost se Sovětským svazem stála za
megalomanským projektem pře-
kladiště zboží v Čierné nad Tisou,
kde se stýkají železniční tratě o ši-
rokém a normálním rozchodu.
Čím byla svázanost větší, tím se
musela kapacita překladiště zvět-
šovat a projektanti se stavbaři měli
práci na dlouhá léta. Netřeba asi
zdůrazňovat, že generálním pro-
jektantem byl Státní ústav doprav-
ního projektování a pracovníci
středisek a později závodů po celé
republice, kteří s Čiernou přišli do
styku, museli být řádně prověřeni.
Zkrátka, pro podezřelé živly tato
zakázka nebyla. Natož vstup na
staveniště!

Jednoho dne v krásném slunečném létě na začátku osmdesátých let mi-
nulého století jsem byl pověřen úkolem převzít podklady od našeho koo-
peranta, košického závodu Chemoprojektu Praha, které měly přiletět
kurýrní poštou ČSA. Čas předání byl stanoven na devátou hodinu v sekre-
tariátu ředitele Chemoprojektu a já tam byl včas – na rozdíl od materiálů,
které se zadrhly na cestě, neb letadlo mělo hodinu zpoždění. A za hodinu
další.

Červencové teplo a narůstající zpoždění nabízely jedinou možnost pře-
žití: teplotu a dobu čekání snížit v nedaleké Jihočeské restauraci, kde měli
dobré, studené pivo Budvar.  V dopoledních hodinách se pilo přímo od
čepu „na stojáka“, takže jsem byl stále připravený odskočit si občas do se-
kretariátu pro novou informaci o situaci. U výčepního pultu se vedle stří-
dajících se štamgastů náhle objevila starší, šedivá paní s milým,
usměvavým obličejem a ve stoje, tak jako my, začala upíjet zlatavý mok.
Mezi tím se bavila s výčepním i lidmi okolo. Sledoval jsem její gestikulaci,
mimiku obličeje a hlasovou intonaci, a čím dál víc jsem objevoval známou
osobnost z filmového plátna. Po chvíli jsem sebral odvahu a vytasil se
s otázkou přímo na tělo, zda náhodou není paní Nataša Gollová, slavná
herečka českého filmu. Zbystřila pozornost, šlehla po mně pohledem tety
Fanynky z filmu Drahé tety a já, a rázně odpověděla:

„Ale chlapečku, co tě to napadá, já a herečka…“
A bylo ticho.
Nenápadně jsem to zkoušel u štamgastů i u výčepního, ale narážel jsem

jen na hradbu mlčení. Když jsem poznal, že tudy cesta nevede, zkusil jsem
to jinak. V té době mezi lidem kolovalo samizdatové vydání vzpomínek
jiné filmové divy, Adiny Mandlové, která je pod názvem Dneska už se
tomu směju vydala u Škvoreckých v Torontu. O knize, která obsahuje řadu
informací ze života filmových herců a hereček první republiky a válečných
let – tedy i o ní, mi obšírně referoval kamarád. Když jsem tedy začal roz-
hovor o této knize, okamžitě zbystřila. Výčepnímu naznačila, aby ji již
dále nezapíral, že si se mnou chce pohovořit. 

„Chlapečku, poručte mi jeden český Bols,“ prohlásila důrazně, „já se
půjdu vyčůrat, a pak si budeme povídat.“

Podíval jsem se tázavě na výčepního, ale ten byl znalec, a tak po pří-
chodu ji už očekával velký panák tuzemského rumu. Nataša Gollová mi
pak vyprávěla o svém životě, o svých začátcích po odchodu od zámožné
rodiny z Brna do Prahy (byla dcerou generálního tajemníka Ústředního
svazu československých průmyslníků), kde se vyučila a sama svou pílí
a houževnatostí získala angažmá v divadle i filmu. Já jsem poslouchal, ani
nedutal, abych jí nepřerušil a neunikla mi žádná informace o hercích té
slavné doby, o kterých se toho člověk v minulém režimu moc nedozvěděl.
Na oplátku jsem se zmínil, že mám doma gramofonové desky Táto poví-
dej..., vlastně vzpomínky Jana Wericha, které z něho páčí dcera Jana, a na-
bídl jsem jejich zapůjčení, což jsme později i uskutečnili.

Moc jsem si přál, aby se letadlo co nejvíce opozdilo a já měl paní Natašu
Gollovou, slavnou to českou herečku, jen pro sebe. Leč konec idyle učinila
udýchaná sekretářka ředitele se sdělením, že materiály jsou již u ředitele
k vyzvednutí. Tato informace mne zaskočila a vrátila do šedé současnosti.
Jen nerad jsem opouštěl krásný úsměv, milé pomněnkové oči a poutavý
výklad ze života slavné herečky, jakou paní Nataša Gollová byla.

Na tenhle pracovní úkol, který mi uložil přímo ředitel SUDOPU, dodnes
vzpomínám s láskou. No, řekněte: kdy se člověku poštěstí trávit pracovní
dobu v hospodě bez obav z šéfa? S pivem a s filmovou hvězdou?

Karel Nezval
V říjnu uplyne čtvrt století od její smrti.

Obrázky ze starého alba (poslední strana obálky) 

Překladiště v Čierné nad Tisou... a filmová hvězda v Praze



25 SUDOP REVUE 2/13

KLUB DŮCHODCŮ
Za mrazivého počasí jsme v lednu navštívili

Národní zemědělské muzeum v Praze. Z expozic
jsme si prohlédli výstavu unikátních historických
traktorů a zemědělských strojů, historii obalové
techniky a její recyklace a v rámci Mezinárodního
roku lesů OSN výstavu „Co pamatuje strom a lidé
zapomněli“. NZM jako samostatná instituce
vzniklo v roce 1918. V současné době patří pod
NZM muzeum českého venkova v Kačině, mu-
zeum zemědělské techniky v Čáslavě, muzeum les-
nictví, myslivosti a rybářství v Ohradě a muzeum
vinařství, zahradnictví a životního prostředí ve Val-
ticích.

Při únorové návštěvě Muzea pražských legend
a strašidel, kde strašil, kromě nás, dlouhý průvodce
v montérkách, jsme přes tmu a náročná schodiště
v podzemí s gypsovým Bezhlavým Templářem,
Turkem z Ungeltu nebo Bezhlavou Laurou proběhli
expozici velice rychle. Tak jsme stihli u Karlova
mostu prohlídku muzea režiséra, loutkáře a animá-
tora Karla Zemana. Muzeum za pohybu, zvuků
a světel mapuje kromě tří základních děl (Cesta do
pravěku, Vynález zkázy, Baron Prášil) podrobně
život a dílo filmového mága, který ovlivnil světovou
kinematografii. Vše možno vyzkoušet, fotografovat,
děti odtud nedostanete.  

Den před prvním jarním dnem jsme se vydali
do v noci zasněžených Svitav. Od nádraží jsme se
brodili sněhovou břečkou do muzea se stálou ex-
pozicí „Hledání hvězdy Davidovy“ o zachránci
1200 Židů Oskaru Schindlerovi. Prošli jsme historií
praní a prací techniky „Babiččino velké prádlo“
s vystavenými padesáti pracími stroji, včetně val-
chy. Výstava kostýmů a rekvizit nás přenesla do
říše pohádek obou dílů televizního seriálu Arabela.
V Červené knihovně jsme si prohlédli jediné mu-
zeum esperanta v ČR a historický koncertní sál.
Díky nejdelším podloubím jsme v suchu obešli
a prohlédli si náměstí a odpoledne po již uklize-
ných cestách jsme dorazili na nádraží.   

František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
70 let Ing. Pavel Dostál, 17. 6.

stř. zabezpečovací  techniky,
Plzeň – vedoucí projektant

Společně s kolegou Stanislavem Pohlem jsme zorganizovali cyklistické SUDOPKY, které se
konaly 5.–7. 4. 2013 na základně v rekreačním středisku Soseň. Zúčastnilo se celkem jedenáct
zdatných cyklistů, z toho tři velmi odvážné ženy. 

Náplní toho víkendu byly poznávací vyjížďky po okolí Rakovníka. Jediné, co jsme naplánovat
ani jakkoliv ovlivnit nemohli, bylo počasí. Celé tři dny byla zima, déšť se střídal se sněhem – pře-
sto nám to úsměv na tváři nezkazilo. 

Pátečním a vlastně nejdůležitějším úkolem pro celý víkend bylo se dostat do místa ubytování.
Na základě zkušeností, odvahy a předpovědi počasí jsme se rozdělili do několika skupin. Nej-
odvážnější se vydali z Prahy na kole, někteří jeli část cesty vlakem a ti nejpracovitější nás dohnali
v pozdních odpoledních hodinách automobilem. Na sobotu byla naplánována a pečlivě připravena
vyjížďka do zdejšího pivovaru v Mutějovicích, kde jsme kromě výborného oběda i piva absolvo-
vali prohlídku s výkladem o výrobě piva. V neděli jsme jeli na zříceninu hradu Krakovec a pokra-
čovali do Rakovníka na vlak domů. Některé trasy byly velmi náročné, zvláště pokud se mezi námi
našel nějaký jedinec, který navrhl zaručené „zkratky“ terénem. Ti, co se jim obloukem vyhnuli,
dorazili na místo určení ve stejný čas jako ti cestu si zkracující, avšak čistí a bez nadávek na rtech.
Ani přes překážky, která nám paní zima připravila, se nikdo z jedenácti statečných nevzdal a ví-
kend jsme si všichni užili. 

Celkově jsme najeli 150 km až 170 km. Každý večer jsme nabírali sílu v rekreačním středisku
Soseň ve formě vydatné a několikachodové večeře z domácí zabijačky. Nadšení cyklistů i jejich
nálada byla přímo úměrná ujetým kilometrům, a tak doufáme, že se nám snad podaří obnovit tra-
dici a sudopských cyklistů bude přibývat.

S pozdravem Štěpánka Šíchová a Stanislav Pohl

Nové cyklosudopky: ze Sosně do Mutějovic
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Sudopské stopy šedesáti let – železniční uzel Praha (2)

Praha hlavní nádraží – odbavovací hala
S projektem trasy C úzce souvisela výstavba odbavovací haly hlavního

nádraží v Praze.  Byla završením více jak čtvrtstoletých úvah o umístění
centrálního nádraží v Praze, při nichž se vyskytly náměty na umístění nád-
raží i zcela na jiných místech. Jen pro zajímavost, jedna varianta předpo-
kládala umístění pod vrchem Vítkov, zhruba v místech, kde jsou
v současné době koleje Nového spojení. Na základě projektového úkolu
byl v SUDOPU vypracován zadávací projekt a v předstihu se zahájily
práce na realizační dokumentaci železobetonové konstrukce. Pak však
byla vypsána další soutěž, a po jejím vyhodnocení byl ustaven kolektiv
autorů Ing. arch. J. Bočan, Dr. Ing. arch. J. Danda, ak. arch. A. Šrámková,
Ing. arch. J. Šrámek, Ing. arch. J. Trnková. Pro řízení prací na projektu byl
pak SUDOPEM jmenován hlavní architekt projektu Dr. Ing. arch. Josef
Danda a hlavní inženýr projektu Ing. František Bartoš.

Hlavními prvky provozního a prostorového řešení odbavovací haly
jsou: dvojpodlažní velkoprostorová hala nad metrem a pod silniční ma-
gistrálou a jejími parkovacími plochami, zavazadlová hala, systém jed-
noho odjezdového a dvou příjezdových podchodů 8 metrů širokých,
systém tří přednádraží v úrovni podchodů i magistrály s kapacitou 173
stání parkovací plochy, cesta zavazadel a pošty řešená jako uzavřený
okruh, vyústěný na obou koncích každého nástupiště dvěma výtahy.

Největším problémem stavby odbavovací haly (kromě neustálého
a průběžného přepracovávání projektů) byla koordinace výstavby pěti
složitých staveb na jednom území: odbavovací haly, metra, Severojižní
magistrály, jižní trafostanice a podzemních garáží s parkovištěm. To vše
za plného drážního provozu – zejména pohybu cestujících – který byl ke
konci výstavby rozšířen i o provoz Metra „C“. 

Stavba byla zahájena po přeložce tramvajové trati z přednádraží 30.
června 1972. Odbavovací hala byla oficiálně otevřena 1. července 1977.

Petr Lapáček

Praha Libeň horní nádraží – přestavba stanice
Přestavba žst. Praha Libeň horní nádraží navazovala na stavbu holešovické pře-

ložky. Do stanice byla zaústěna nová dvoukolejná trať od Holešovic a spojovací
kolej od žst. Praha Vysočany. V rámci stavby bylo zásadně přebudováno kolejiště
stanice, vybudována dvě krytá nástupiště s podchodem a zřízeno nové reléové za-
bezpečovací zařízení s číslicovou volbou, postavena nová výpravní budova a nová
technologická budova pro umístění zabezpečovacího, sdělovacího a napájecího za-
řízení. 

Přestavba železniční stanice Praha Libeň horní nádraží však též podstatně ovliv-
nila pražskou silniční dopravu. Nový most u Balabenky dovolil zrušit úrovňové
křížení s ulicí Spojovací a ulici přeměnit v širokou čtyřproudou komunikaci.

Díky širokému mostu u křižovatky Harfa mohla vzniknout nová široká ulice
K Žižkovu jako pokračování ulice Klímovy (dnes Freyovy).

Stavbu projektovalo pražské středisko 01 v letech 1965–75 (HIP Ing. Karel
Kuna). Stavělo Železniční stavitelství Praha.

Praha hlavní nádraží – výměna trakčního vedení
Elektrický provoz byl na Wilsonově nádraží zahájen 23. dubna 1928 stejnosměrnou sousta-

vou 1 500 V. Po 2. světové válce byl schválen projekt elektrizace hlavních tratí ČSD stejno-
směrnou trakční proudovou soustavou 3 000 V. Dne 15. května 1962, tedy přesně 34 let po
zahájení elektrického provozu, bylo trakční vedení v celém pražském železničním uzlu přepo-
jeno na napětí 3 000 V. Původní trakční vedení z roku 1928 sloužilo pod novým napětím téměř
dalších 15 let. Během času se na vedení projevily známky opotřebení a rovněž netypová sestava
by neumožnila budoucí rekonstrukci kolejiště na obou zhlavích.

V sedmdesátých letech došlo k zásadní rekonstrukci trakčního vedení. Projektový úkol pře-
stavby byl schválen v dubnu 1975 a již v srpnu téhož roku byl odsouhlasen projekt, který zpra-
coval SUDOP – středisko 10. Rekonstrukce byla zahájena v únoru 1976. V sobotu 18. září 1976
se poprvé po 105 letech na nádraží zcela zastavil provoz, aby mohlo být kolejiště uvolněno pro
snášení starého vedení. Hned v dalších dnech začala montáž nového zařízení, kterou prováděl
podnik Elektrizace železnic Praha. K zvládnutí provozu bylo do Prahy předisponováno 22 die-
selových lokomotiv, s vypravováním vlaků pomáhala většina ostatních pražských nádraží.
K opětnému zahájení elektrického provozu došlo 29. října 1976, úplné dokončení komplexní re-
konstrukce následovalo 5. listopadu 1976.
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Most přes Vltavu je 431,5 m dlouhý a byl po zpracování řady variant na-
vržen jako most o 5 polích s osovou vzdáleností kruhových pilířů 77,5 m
a nosnou konstrukcí rámovou (dvoukloubový rám s šikmými stojkami s roz-
pětím 73 m) budovanou nad řekou letmou betonáží. projektovaly Stavby sil-
nic a železnic, odp. projektant Dr. Ing. Vilém Možíš. 

Tunel pod Bílou skálou byl ražen klasickým způsobem s dřevěnou výdře-
vou v letech 1966 až 1975. Je dlouhý 331 metrů v oblouku o poloměru 500
metrů. Odpovědným projektantem byl Ing. Karel Záruba. Zhotovitelem byly
Vojenské stavby.

Přes údolí Rokytky byl na-
vržen dvoukolejný viadukt
dlouhý 410 m s 13 poli skla-
debné délky 30 a 33 m s nos-
nou konstrukcí ze tří vzájemně
spojených prefabrikovaných
nosníků tvaru I pod kolejí, ulo-
ženou na vysokých rámových
pilířích se šikmými stojkami.
Odpovědným projektantem byl
Ing. Antonín Motyčka.

Přestavba Negrelliho viaduktu v Praze Holešovicích
Kamenný železniční most, tzv. Negrelliho viadukt, je druhým nejstarším dosud stojícím mostem přes

Vltavu v Praze. Byl postaven v letech 1846 až 1850 a jeho úlohou bylo přivést do tehdy jediného pražského
nádraží (dnes Masarykova) železniční trať z Podmokel a Drážďan. 

Jediný mostní otvor na Bubenském nábřeží záhy přestával stačit stále většímu dopravnímu ruchu pod ním.
O rekonstrukci bylo uvažováno od roku 1936 několikrát, ale až v polovině sedmdesátých let minulého sto-
letí, kdy nabývala konkrétní podoby severojižní  magistrála, stala se rekonstrukce nezbytnou.  V roce 1975
zahájilo středisko 09 (HIP
Ing. Jan Malypetr, CSc.) práce
na úvodním projektu, které
vedly k následné realizaci. Byl
navržen most o dvou polích
světlosti 19,4 a 20,4 m z šesti
prefabrikovaných nosníků KT

24, zasahující poměrně daleko do kolejového zhlaví železniční stanice
Praha Bubny. Rekonstrukce byla zahájena výlukou železničního provozu
9. března 1981 a 11. května byla hotova spodní stavba, během níž se
kompletovaly nosníky KT. Na podpěry byly osazeny 13. a 14. května au-
tojeřábem DEMAG TC 600. V době 15. 5. až 20. 6. probíhaly dokončo-
vací práce. Zatěžkávací zkouška proběhla 18. 6. a 20. června 1981
v 18,00 hodin projel po mostě první řádný vlak.

Největší soustředění mostních objektů tvoří mosty na Balabence při křížení s ulicí Na Žertvách a Sokolovskou. Jedná se celkem o sedm mostních
konstrukcí. Střední pole jsou ocelové komorové konstrukce spřažené s prefabrikovanými deskami vysokopevnostními šrouby. Krajní pole tvoří před-
pjaté nosné konstrukce z připravované typizace. Opěry byly navrženy předsypané montované krabicové, založené na násypu.

Stavba Holešovické přeložky byla uvedena do provozu 23. prosince 1980, zatím bez žst Praha Holešovice, jejímž staveništěm vedl dvoukolejný
průtah. Projekt zpracovalo pražské středisko 01 SUDOPU, hlavním inženýrem projektu byl Ing. Oldřich Steklý.

Holešovická přeložka
Holešovická přeložka kralupské trati od-

vedla železniční nákladní dopravu z Negrelliho
viaduktu, a tím ze středu města. Pamětníci si
jistě vzpomenou na televizní přenosy ze staré
Štvanice, kdy napínavé tenisové duely byly do-
provázeny zvukovou kulisou supících vlaků.
Dalším přínosem této stavby bylo, že přes od-
bočku Rokytka a výhybnu Vítkov umožnila
přímé jízdy rychlíků a osobních vlaků ze se-
veru do žst. Praha hl. n. Dvoukolejný elektri-
zovaný průtah vede z odbočky Stromovka

nádražím Praha Holešovice, železobetonovým mostem překračuje Vltavu, li-
beňským tunelem délky 331 metrů prochází Bílou skálou na mosty přes Ro-
kytku a libeňské ulice do odbočky Rokytka. 
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