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2 x titul Česká dopravní stavba a technologie
...a 5 dalších ocenění
Rekonstrukce střech nástupišť
hlavního nádraží v Praze
(o stavbě psala SR v čísle 3/2017)

Modernizace žst. Karlovy Vary – výpravní budova
(o stavbě psala SR v čísle 2/2017)

Ve čtvrtek 14. června 2018 byli na Galavečeru
v Betlémské kapli oceněni soutěžící, kteří získali
tituly a další ceny v 15. ročníku celostátní soutěže
ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE,
INOVACE ROKU 2017.
Součástí večera bylo tradičně také ocenění
úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol.
Kromě dvou nejvyšších titulů pro SUDOP PRAHA si Cenu ČKAIT odnesl náš plzeňský projektant Jaromír Soumar za projekt Modernizace spádoviště v žst. Praha Libeň (viz SR 1/2017), Cenu hlavního města Prahy a současně i Cenu Správy železniční dopravní
cesty projekt Rekonstrukce střech nástupišť hlavního nádraží v Praze a Cenu SDT Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice (viz
SR 1/2018). Cenu veřejnosti získala Sanace Nuselského mostu v Praze (viz SR 4/2017). Jenom na diplomu na projektanta trochu zapomněli...
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Prezentace přípravy dostavby dálnice D7 v Lounech
Součástí činnosti koordinátora dálnice D7 je kromě odborných jednání a komunikace se zástupci přilehlých měst a obcí v trase budoucí dálnice i komunikace s veřejností. Proto se investor rozhodl přiblížit přípravu stavby D7, ale i ostatních staveb v rámci Ústeckého kraje široké veřejnosti.
Pro prezentaci staveb bylo vybráno město Louny, které se v průběhu koordinace dálnice D7 stalo hlavním městem přípravy stavby. V Lounech
probíhají pravidelná setkání a prezentace starostům a podnikatelům z blízkosti stavby a starosta Radovan Šabata nám významně pomáhá v komunikaci
s veřejností.
Na základě dohody tiskového mluvčího ŘSD ČR Jana Rýdla se starostou Loun, byly pro prezentaci zvoleny dvě víkendové akce: sraz historických Jaguárů na Mírovém náměstí (8. 6. 2018) a Autosalon na výstavišti v Lounech (9. 6. 2018).
Oba dny bylo krásné, slunečné počasí a u stánku ŘSD se střídali lidé s četnými dotazy ohledně dostavby dálnice D7. Zejména na sobotním Autosalonu
byl stánek chvílemi doslova obalen návštěvníky, které dostavba dálnice opravdu zajímala. Z pozice koordinátora dostavby D7 jsem byl schopen na většinu
dotazů odpovědět, a tak si dovolím konstatovat, že naprostá většina návštěvníků odcházela s novými informacemi, letáky jednotlivých úseků D7 a někteří,
zejména mladší návštěvníci, s reklamními předměty investora.
Mezi nejčastější dotazy samozřejmě patřila otázka dokončení celé dálnice, ale i otázky na bezpečnost provozu, protihluková opatření a stavební úpravy
v blízkosti konkrétních nemovitostí a obcí, nebo umístění mimoúrovňových křižovatek. Návštěvníci se ale ptali i na technické řešení některých míst na
budoucí dálnici D7, jako je například křížení s železničními tratěmi a kolize s fotbalovým hřištěm v Postoloprtech, přemostění Ohře nebo Smolnického
potoka.
Ve své podstatě se neobjevil žádný vyloženě negativní návštěvník, a i když nějaký přišel, tak odcházel nabitý informacemi a argumenty, které ho přesvědčily, že celá příprava dálnice je na dobré cestě. Lze konstatovat, že činnost koordinátora tedy není pouze o odbornosti, ale i schopnosti komunikace
s širokou veřejností. Celá akce byla vyhodnocena ze strany ŘSD ČR jako velice úspěšná a budou jí chtít v nejbližší době zopakovat, případně ji vyzkoušet
v rámci dalších staveb v přípravě na území České republiky.
Václav Marvan
Akce: Technická pomoc objednateli v rámci investorské přípravy rychlostní silnice R7, zpracovatel SUDOP
PRAHA a.s., středisko 240 Ústí nad Labem
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
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Zahájení stavby Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 4. dubna 2018 slavnostně zahájila třetí
část modernizace uzlu Plzeň. V rámci výstavby takzvaného přesmyku domažlické
trati vybuduje sdružení firem Swietelsky Rail CZ a Swietelsky stavební během 23 měsíců novou dvoukolejnou železniční trať v oblasti stávající zastávky Plzeň-Skvrňany.
V Domažlické ulici pak vznikne přeložka silnice I/26 mimo obytnou zónu.
„Právě začínající stavba se poněkud odlišuje od předchozích dvou etap. Tentokrát
půjde o určitou kombinaci modernizace, rekonstrukce a rozšíření stávající dopravní
infrastruktury, a to jak železniční, tak i silniční,“ sdělil náměstek generálního ředitele
SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.
„Pro nás tato stavba znamená zatím největší zakázku v českém železničním stavitelství. Umožňuje nám využít vysokou odbornost, vlastní stroje a technologie pro železniční i silniční stavby,“ uvedl Viliam Perknovský, jednatel a obchodní ředitel
Swietelsky Rail CZ. Ta má ve sdružení Swietelsky Uzel Plzeň podíl 72 procent. Zbylých 28 procent připadá na sesterskou firmu Swietelsky stavební, zaměřenou na silniční a pozemní stavitelství.
„Nejnáročnější fází bude přestavba samotného „přesmyku“, kde se v jednom místě
ve třech výškových úrovních zrekonstruují tři tratě a tři mosty prakticky bez přerušení
provozu během většiny prací,“ uvedl David Sichrovský, ředitel stavby sdružení Swietelsky. Tyto práce skončí na podzim 2019, zatímco nová přeložka silnice Domažlická
s nadjezdem vznikne ještě do konce letošního roku.
Součástí náročného projektu, který vznikl v SUDOPU PRAHA (HIP Ing. Pavel Kubát),
je také vybudování zastávky Plzeň-Skvrňany v nové poloze na přeložce. Dále dojde
k výstavbě opěrných a protihlukových zdí, návěstních lávek, trakčního vedení a vybudování sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Postaví se rovněž nová silniční komunikace a ulice Na pile, Na výspě a Domažlická projdou rekonstrukcí. Úpravy se
dotknou i Břeňkovy ulice.
Práce v nejdůležitější železniční křižovatce v regionu by měly skončit v říjnu příštího
roku. Modernizace přesmyku umožní po dokončení, spolu s předchozími etapami,
rychlejší průjezd vlaků Plzní. Na její konec navíc v budoucnu naváže připravovaná investiční akce Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice. To vše zásadně
urychlí a současně zkapacitní dopravu z Prahy do Bavorska.
Projekt Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celková
předpokládaná výše nákladů na stavbu je 1 626 975 465 Kč. Míra podpory EU je 71,63 % ze způsobilých nákladů, čili výše dotace činí maximálně 35 761 031 EUR, tedy zhruba 993 870 576 Kč. Sdružení firem Swietelsky Uzel Plzeň zakázku vysoutěžilo za 1 084 873 302 Kč.

Zahájení stavby Modernizace trati Sudoměřice u Tábora - Votice
V úterý 5. června 2018 Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) slavnostně zahájila modernizaci trati ze Sudoměřic u Tábora do Votic. Cílem jedné z nejvýznamnějších současných
investic do železniční infrastruktury je zvýšit rychlost, plynulost, komfort a bezpečnost dopravy na tomto přibližně dvacet kilometrů dlouhém úseku čtvrtého tranzitního koridoru.
Modernizace trati Sudoměřice–Votice je jednou z posledních součástí souboru staveb na
čtvrtém tranzitním koridoru, který spojuje Německo a Rakousko přes Děčín, Prahu a České
Budějovice. Na dosud jednokolejném úseku přibude druhá kolej, dva tunely a také nová železniční stanice Červený Újezd. Stavební práce by měly být dokončeny v roce 2021. Rychlost
vlaků se zvýší na 160 km/h, což umožní zkrátit jízdní doby expresů mezi Prahou a Táborem
na jednu hodinu.
„Modernizace železničního spojení mezi Středočeským a Jihočeským krajem je výjimečnou
stavbou nejen svým rozsahem, ale také technickou náročností. V době, kdy se v Česku téměř
nerealizují podzemní stavby, reprezentuje dvojice tunelů s celkovou délkou 1,5 km významný
stavební prvek. A právě díky němu bude možné výrazně zkrátit cestu z Prahy do jižních Čech,“
uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.
Stavbu projektoval SUDOP PRAHA (HIP Ing. Miloš Krameš), zhotovitelem stavby je společnost OHL ŽS. „Realizace této stavby pro nás znamená možnost pokračovat v dlouholeté
tradici v železničním stavitelství, uplatnit své bohaté zkušenosti s realizací koridorových staveb
a především využít vlastní schopný personál a strojní vybavení v rozhodujících oborech, jako
je železniční svršek a spodek, mosty, tunely a pozemní a silniční stavby,“ sdělil generální ředitel
OHL ŽS Roman Kocúrek.
Trať Sudoměřice–Votice z velké části vybočí ze stávající stopy, což přinese zkrácení trasy
o dva kilometry. Stavbaři vybudují v úseku dva tunely – Mezno s délkou 840 metrů a Deboreč dlouhý 660 metrů. Dosavadní stanice Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky nahradí jediná
s názvem Červený Újezd. Doplní ji zastávky Mezno, Střezimíř, Červený Újezd, Ješetice a Heřmaničky. V hlubokém údolí mezi zastávkami Ješetice a Heřmaničky vybudují stavbaři celkem
tři dlouhé mostní estakády. Nejdelší z nich dosáhne délky 244 metrů.
Vlastní stavební práce byly zahájeny 1. května. Od té doby již probíhá kácení zeleně v trase
budoucí přeložky a budování zařízení staveniště a přístupových komunikací. V nejbližších
měsících budou následovat práce na hloubených i ražených částech obou nových tunelů,
v místech opěr budoucích železničních estakád se zřídí konsolidační náspy, současně začne
realizace menších mostních objektů.
Celkové investiční náklady akce s názvem Modernizace trati Sudoměřice – Votice činí 7 159 049 000 Kč bez DPH. Žádost o spolufinancování tohoto projektu v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020 z Fondu soudržnosti Evropské unie byla předložena na konci roku 2017. V případě jejího schválení může příspěvek EU činit až 5 151 794 403 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.
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Den otevřených dveří Národního muzea
Pět a půl měsíce před otevřením se Národní muzeum zpřístupnilo návštěvníkům.
Novináři už v pátek, široká veřejnost v sobotu
19. května. Tak vypadal program mimořádného dne
otevřených dveří českého muzea číslo jedna, které
prochází závěrečnou fází své rekonstrukce. Trasa
vedla i místy, kam se po opravě podívají už jenom
pracovníci této kulturní instituce.
Opravy a návrat k původní podobě vyjde na přibližně 1,7 miliardy korun, a jak uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš, vícepráce nyní
činí necelých sedm procent z původně vyjednané
ceny rekonstrukce.
Není bez zajímavosti, že původní technické zařízení
Národního muzea prošlo předtím, než skončilo ve
sběru a na skládkách, rukama odborníků z Národního technického muzea. Ti všechno zajímavé, co
dokládá technický um našich předků, vytřídili pro
případné budoucí výstavy nebo do stálé expozice.
Pro více než tři tisícovky příchozích byly na místě
k dispozici informace, které jim v jednotlivých prostorách podávali jak zaměstnanci muzea, tak zástupci stavbařských firem. Součástí výjimečné
prohlídky staré budovy Národního muzea byl tentokrát i volný vstup do současné expozice v prostorách
bývalého československého federálního parlamentu.

SŽDC pro studenty: interaktivní konference
Bezpečnost železniční dopravy z různých pohledů – to bylo téma pátého
ročníku interaktivní konference pro studenty středních a vysokých škol se zájmem o dění na železnici, kterou pořádala Správa železniční dopravní cesty.
Ti se sešli 19. dubna opět v pražském hotelu Olšanka.
Letošní ročník studentské konference nabídl účastníkům sedm přednášek
s tématy úzce spojenými s otázkami bezpečnosti. Generální ředitel společnosti SUDOP PRAHA Tomáš Slavíček se zaměřil na projektování železnice
právě s ohledem na bezpečnost provozu ve třech oblastech: konvenční tratě
a železniční koridory, návrh technického řešení na VRT a detekční systémy liniové ochrany železniční dopravní cesty.
Na rozdíl od běžných konferencí měl každý z přibližně 80 studentů, kteří
se na akci přihlásili, možnost připojit se svým mobilem či tabletem na interní
síť a posílat dotazy přímo přednášejícím. Během celého dne také plnili úkoly,
které pro ně organizátoři připravili.
Na závěr programu pak obdrželi dva vítězové zajímavé ceny, letos to byly
konkrétně poukazy na akci Staň se na jeden den… Na výběr měli profese
drážního hasiče, geodeta nebo dispečera na CDP. Oba výherci, chlapec
i dívka, se rozhodli vyzkoušet si práci hasiče.

Vítězství našeho ilustrátora v mezinárodní soutěži

Ilustrátor toho čísla SUDOP revue Lubomír Lichý je známý a úspěšný autor kreslených vtipů
a ilustrací knížek. Jeho nejnovější úspěch představuje vítězství v mezinárodní soutěži kresleného
humoru na téma: Meteorologie. 23. ročník soutěže Zagreb 2018 pořádal The Croatian Cartoonist
Association a zúčastnilo se ho 357 autorů z 62 zemí světa, kteří soutěž obeslali 788 kresbami.
Zajímavostí je, že si vítězství českého autora všimli i čeští meteorologové, kteří ho ohlásili na ČT1
ve zprávách o počasí před Událostmi 31. května 2018.
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23. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

MOSTY – BRIDGES 2018
pořádané v rámci doprovodného programu
23. mezinárodního stavebního veletrhu IBF
Sympozium se konalo ve dnech 26.–27. dubna 2018 v Brně pod záštitou ministra dopravy Ing. Dana Ťoka, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a předsedkyně asociace krajů ČR Mgr. Jany Vildumetzové. Pro nás bylo významné především tím, že jsme po roce opět dosáhli na prestižní ocenění Mostní dílo roku 2016 – Ing. Tomáš Wangler (viz vedlejší strana),
účastí našich odborníků jako přednášejících, ale i tím, že SUDOP PRAHA byl opět jedním z hlavních partnerů sympozia.

Motto sympozia: Mosty – stavby spojující národy a generace

Zprava: Ing. Petr Žákovec, SŽDC, Ing. Dana Wangler, vedoucí střediska 209
a Ing. Tomáš Wangler – autor projektu při přebírání ocenění.

Sudopáci v akci:
Ing. Martin Vlasák
a Ing. Jiří Elbel…

Ing. Jakub Göringer, Ph.D.
a Ing. Tomáš Martinek...

Významně se na programu sympozia podíleli i sudopští odborníci –
byli autory a spoluatory pěti příspěvků a přednášeli a přednášeli...

...a dole připíjí na svůj
úspěch autor Mostního
díla 2016, bývalý kolega
Ing. Tomáš Wangler.
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Mostní dílo roku 2016!

Železniční most přes Úslavu v Plzni
v traťovém úseku Rokycany–Plzeň
Projekt Ing. Tomáš Wangler, SUDOP PRAHA a.s., realizace METROSTAV a.s., divize 5

Most převádí trať přes řeku Úslavu, její inundaci a účelové komunikace v intravilánu
Plzně. Původní most měl šest polí a nevyhovoval aktuálním provozním požadavkům technickým stavem ani zatížitelností a musel být zcela přestavěn.
Přestavbou byla zcela změněna dispozice mostu – původní most byl přebudován
na most o jediném mostním otvoru, který lépe navazuje na dispozici sousedního
silničního mostu.
Nové nosné konstrukce jsou spřažené ocelobetonové, s příhradovými nosníky
o rozpětí 63 m a s obloukovým dolním pásem. Proměnná výška nosníku vychází
z požadavků na tuhost konstrukce v poli i její stabilitu v uložení. Zároveň umožnila
využít původní pilíř jako provizorní podporu při montáži a betonáži.
Zásadní změna původní dispozice mostu i rozsáhlé využití vyztužených zemin
umožnily provést kompletní přestavbu mostu za trvalého provozu v jedné koleji.
Za celou dobu stavby byla využita jediná oboukolejná výluka v trvání 3,5 h.
Výsledkem je efektivní mostní dílo, které plně vyhovuje provozním požadavkům
i estetickým nárokům.
Zajímavý je příběh duchovního otce nového mostu: Ing. Tomáš Wangler most v dresu SUDOPU PRAHA vyprojektoval a jako zaměstnanec METROSTAVU postavil.
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Pražské mosty s pečetí SUDOPU: Lávka pro pěší v Radotíně
Jakub Göringer

Obdobně jako mnoho dalších konstrukcí přes Berounku
a Vltavu byla i stávající lávka pro pěší v Radotíně zasažena povodněmi v roce 2002 a následně i 2013.
Stávající lávka je z roku 1994 a je navržena jako dvoutrámová zavěšená konstrukce. V roce 2014 byla s ohledem na
její havarijní stav provizorně podepřena a provoz byl omezen
na jednu osobu.
Následně po pádu lávky v Troji byla provedena mimořádná
mostní prohlídka, která určila další kritéria pro provoz lávky,
a tak bylo na lávku umístěno větrné čidlo, které ovládá semafor pro zákaz vstupu. Současně mimořádná mostní prohlídka stanovila ukončení provozu stávající lávky nejpozději na
rok 2020.

Současný stav lávky pro pěší v Radotíně
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Řešení nové lávky vychází z architektonického návrhu ateliéru ANTA a je koncipováno jako visutá konstrukce vizuálně o třech polích s maximálním
rozpětím 70,7 m a pylony rozkročenými do tvaru Y.
Nová lávka by měla vhodně doplnit velmi exponovanou část nábřeží v Radotíně, tzv. Místo u řeky, napřímit napojení pěší komunikace spojující Radotín se
Zbraslaví a zároveň svou konstrukcí netvořit výraznou dominantu, která by konkurovala přilehlému
kostelu.
Konstrukce lávky je navržena jako předpjatý pás
zavěšený přes lanové a tuhé závěsy na visutých lanech, která jsou atypicky i půdorysně zakřivena. Ve
středním poli se nosná lana směrem ke středu rozpětí
přibližují k mostovce a v krajních polích přecházejí od
sedel umístěných na pylonech zpět k tělesu opěr.
V místě opěr vcházejí nosná lana plynule do jejich
hmoty a jsou kotvena na rubové straně opěry.
Tvar opěr na obou březích Berounky je částečně
inspirován přídí lodě, kdy vstupující nosná lana tvoří
pomyslnou kotvu. Na radotínské straně opěra navazuje přímo na komunikaci u náměstí Sv. Petra
a Pavla, na zbraslavské straně na opěru navazuje
s ohledem na výškové řešení násypové těleso z armovaných zemin, které dokončuje napojení na ulici
K Radotínu. Pro přenos tahových sil od visutých lan
do základů jsou opěry navrženy na pilotách s doplňkovým trvalým kotvením zemními kotvami.

Na nové lávce se obdobně jako na stávající
konstrukci předpokládá pohyb pěších i cyklistů,
z čehož vychází i řešení zábradlí výšky 1,3 m,
které je nad úrovní hladiny průtoku Q2002 navrženo jako téměř neprůtočné z tvrzeného skla
a v místě, kde hladina Q2002 zasahuje do profilu
zábradlí, navazuje ocelové průtočné zábradlí se
svislou výplní shodné výšky (pouze na zbraslavské opěře).
V rámci DSP byla lávka staticky a dynamicky
ověřena a s ohledem na její atypické uspořádání
byly provedeny zkoušky ve větrném tunelu,
které měly za účel ověřit platnost normativních
postupů navrhování pro zatížení větrem a zároveň ověřit případnou náchylnost ke ztrátě
aerodynamické stability, zejména ke vzniku
kroutivě-ohybového flutteru a divergence.
Zkoušky ve větrném tunelu byly provedeny
v Telči na pracovišti Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR. Na základě
výsledků této analýzy bylo možno konstatovat,
že lávka vyhoví běžným i kalamitním větrným situacím. Kritická rychlost větru, při které by lávka
mohla ztratit aerodynamickou stabilitu, byla určena až na téměř 300 km/h.
V současné chvíli se čeká na vydání stavebního povolení a pracuje se na dokumentaci
PDPS. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by se
tak říkajíc letos kopnout a lávka by měla být dokončena ve druhé polovině příštího roku.

Vizualizace lávky zanesená do fotografie roku 2015 - v průběhu projektových prací byla konstrukce drobně upravena.
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Záměr vysokorychlostního železničního spojení RS5 Praha–Wrocław je součástí Programu rozvoje rychlých
železničních spojení, který byl schválen Vládou České republiky dne 22. května 2017. Jedná se zároveň o součást
Globální sítě TEN-T dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro
rozvoj transevropské dopravní sítě.

RS5: Praha–Wrocław
Další větev systému Rychlých spojení

Martin Vachtl

Na základě zpracovaných návrhů tras lze konstatovat, že do dotčeného
území lze vložit trasy očekávaných parametrů, ovšem vzhledem k velmi
hustě využívanému území na některých místech nevyhnutelně dojde ke kolizím s přírodními hodnotami nebo se stávajícím či výhledovým využitím
území.
Pro další výběr tras bude klíčová volba přístupu k dopravnímu významu
tohoto spojení – buďto charakter čistě osobní nebo smíšený (včetně nákladních vlaků). Dle tohoto přístupu budou vybrány i samotné trasy a jejich
sklony. Trasy navržené v této vyhledávací studii lze využít i pro nákladní
dopravu, od sklonových parametrů se odvíjí velikost možné provážené zátěže. Z tohoto hlediska jsou omezující zejména příhraniční úseky v hornatém terénu.

Směr Liberec

V letech 2017 a 2018 zpracovala společnost SUDOP PRAHA a.s. vyhledávací studii, jejímž cílem je doložit možnosti trasování i provozního
využití tohoto železničního spojení. Předmětem Vyhledávací studie
VRT/RS5 Praha –Hradec Králové/Liberec – státní hranice CZ/PL je návrh
tras spojení Praha – Wrocław novou vysokorychlostní tratí, a to ve dvou
územních koridorech:
- koridor přes Hradec Králové a Trutnov,
- koridor přes Mladou Boleslav a Liberec.
V obou územních koridorech jsou trasy řešeny ve variantách, a to jak
svým umístěním do území, počtem dopraven a napojením do konvenční
sítě, tak provozním řešením. Oba územní koridory na státní hranici navazují
na trasy, plánované na území Polska ve studii Wstępne studium wykonalności dla przedłużenia linii dużych prędkości Warszawa–Łódź–Poznań /
Wrocław do granicy z Niemcami w kierunku Berlina oraz do granicy z Republiką Czeską w kierunku Pragi (2015).
Při návrhu tras je sledována bezprostřední návaznost na dosud sledované koridory vysokorychlostních tratí, a to především v místě vstupů do
železničního uzlu Praha. V převážné většině řešeného území však dosud
žádné koridory pro vysokorychlostní tratě sledovány nebyly. Celkově bylo
ve studii vytrasováno a posouzeno zhruba 2 000 km tratí, několik desítek
dopraven a sjezdů do konvenční železniční sítě.
Posláním této vyhledávací studie není rozhodnout o výsledné podobě
spojení Praha – Wrocław, ale poskytnout pro toto rozhodnutí podklady.
Kromě územního a technického řešení zpracovaného v této vyhledávací
studii (PRŮCHODNOST) budou mít další rozhodující slovo POTŘEBNOST
(dopravní a přepravní návrh, společenské přínosy) a PROVEDITELNOST
(ekonomické hodnocení) – tato témata budou řešena v navazující studii
proveditelnosti.

V úseku Praha–Liberec jsou navrženy celkem 3 rozdílné varianty, z nichž
dvě (MB1 a MB2) jsou vedeny východně okolo Mladé Boleslavi s možností
její obsluhy osobní i nákladní dopravou a jedna (MB3) je vedena zcela mimo
osídlení jako trasa evropského charakteru pouze pro expresní osobní dopravu. Železniční uzel Liberec je vzhledem k charakteru terénu vždy navržen jako průjezdný. Severně od Liberce je prověřeno 6 tras; pro trasování
je rozhodující tvar terénu a plochy se zvýšenou ochranou životního prostředí – přesto jsou trasy navrženy tak, aby byly alespoň částečně využitelné pro nákladní dopravu (vesměs se sklonem do 17 ‰, který
nepřekračuje sklony na stávající trati). Trasy umožňují obsluhu Frýdlantska
– buďto samostatným terminálem osobní dopravy nebo sjezdem do stávající železniční stanice Frýdlant.
Navržené trasy umožňují koexistenci nebo spolupráci s modernizací
konvenčních tratí 030 a 070. Pokud by byla ve směru Liberec budována
nová trasa, je vhodnější výběr variant MB1 či MB2 z důvodu lepší obsluhy
území. Naopak pokud by tato trasa byla doplňkem k modernizaci konvenčních tratí, je zajímavou alternativou právě segregovaná trasa MB3.
Trasy vykazují různou míru dopadu jak do urbanizovaného území, tak do
ploch se zvýšenou ochranou životního prostředí. Některé z tras procházejí
CHKO Český Ráj a CHKO Jizerské hory, na druhou stranu ale nabízejí zajímavější dopravně technické parametry. Zejména v okolí měst Mladá Boleslav, Turnov a Liberec navrhované koridory procházejí také průmyslovými
oblastmi, jejichž rozvoj bude umístění nové tratě stále více komplikovat.
Z provozního hlediska trasy samozřejmě umožňují provoz mezinárodní
dopravy se zastavením v Liberci. Ve vnitrostátním měřítku bude přínos zejména pro relace Praha – Liberec / Jablonec nad Nisou, Praha – Mladá Boleslav (– Česká Lípa / Mnichovo Hradiště) nebo Praha – Turnov – Tanvald.
Význam pro regionální dopravu spočívá například v novém propojení Frýdlant – Liberec – Semily. Naopak v pražské aglomeraci může trasa sloužit
pro příměstské spojení Praha – Brandýs nad Labem.
Ve směru přes Liberec je trasování různorodé, délka trasy na našem
území se pohybuje od cca 124 do cca 141 km. V případě volby trasy přes
Liberecký kraj je možné dosáhnout cestovní doby expresního vysokorychlostního vlaku Ex Praha – Liberec – Wrocław 92,5 min a v relaci Praha hl.
n. – Liberec cca 35 min. Pro důležitou vnitrostátní relaci Praha – Mladá Boleslav město může být cestovní doba v nižší kategorii vlaku do 30 min.
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Směr Hradec Králové
Ve směru na Hradec Králové je pro trasování přednostně využit stávající
dopravní koridor dálnice D11. Ovšem v případě kolizí s plochami se zvýšenou ochranou životního prostředí jsou navrženy i jiné možnosti mimo
tento koridor – jedná se zejména o přechod Labe (Libické luhy) nebo
o soustavu NATURA2000 u obce Žehuň. Celkově bylo v této relaci zpracováno 6 variant tras. Otázkou pro další prověřování v tomto směru bude
budoucí podoba VRT Praha–Brno, která by při společném využití koridoru
podél D11 v exponovaném příměstském úseku u Prahy znamenala pravděpodobně přístavbu dalších traťových kolejí.
Mnohem náročnějším úsekem je část Hradec Králové – státní hranice
Polské republiky. V tomto členitém terénu je doloženo celkem 7 základních
tras s dalšími podvariantami lokálních průchodů územím nebo napojením
na stávající železniční síť.
Železniční uzel Hradec Králové lze obsloužit jak průjezdným způsobem
v úrovni stávajícího kolejiště, tak úvraťovým způsobem do nově navržené
stanice Hradec Králové, terminál VRT.
Základem návrhu provozního řešení je i v tomto koridoru relace Praha–
Wrocław. Cestovní doba vysokorychlostního vlaku Ex Praha – Hradec Králové – Wrocław bude rovněž cca 90 minut, Praha – Hradec Králové pak
kolem 35 minut. Ve vnitrostátních relacích bude přínos zejména pro spojení
Praha – Hradec Králové – Jaroměř / Trutnov s možným zastavením v blízkosti Poděbrad. První část trasy může zároveň sloužit i pro zrychlení vlaků
Praha – Kolín / Pardubice.
Ve vnitrozemí je dostatek kapacity pro nákladní dopravu po souběžných
konvenčních tratích 010 a 020, nákladní doprava by navíc znamenala kapacitní komplikace i další technická opatření (zejména sjezdy do konvenční
sítě). Severně od Hradce Králové je ale provážení nákladních vlaků možné,
ovšem vzhledem k náročnému terénu a vyšším sklonům pouze v omezených normativech hmotnosti.
Délka trasy je u variant přes Hradec Králové srovnatelná, cca 158 km.

To je teprve začátek…
Nižší investiční náročnost na území ČR vykazuje směr přes Liberec, zejména díky kratší trase na území ČR. V celé trase Praha–Wrocław však
mohou být obě možnosti svojí délkou i nákladově srovnatelné, záleží na
volbě varianty na polské straně. Právě toto spojení může být zkouškou
toho, jak se dva členské státy Evropské unie spolu umí domluvit.

Studie proveditelnosti na vysokorychlostní spojení Prahy a Brna
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zadala zpracování Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha–Brno–Břeclav uzavřením
smlouvy s vítěznou společností SUDOP PRAHA. Práce na studii poběží
29 měsíců a zaměří se na technické, provozní a následně ekonomické posouzení celého úseku z Prahy přes Brno do Břeclavi. Současně prověří a
navrhne proveditelné řešení, které uspokojí budoucí vnitrostátní i přeshraniční poptávku v osobní dálkové dopravě. Posoudí dvě principiální varianty vedení trati a tři rychlostní úrovně 250, 300 a 350 km/h.
„Zahájení prací na studii proveditelnosti klíčového vnitrostátního vysokorychlostního úseku je dalším milníkem v přípravě a budoucí realizaci konceptu
Rychlých spojení. Navážeme na již probíhající zpracování úseku z hlavního
města do Drážďan,“ přibližuje ředitel odboru strategie SŽDC Radek Čech a
současně doplňuje: „Jde o výstavbu zcela nové vysokorychlostní trati z Prahy
přes Brno do Vranovic, kde se napojí na modernizovanou konvenční železnici
do Břeclavi. Posuzovat se nebudou pouze přínosy samotné trati, ale významné bude také hodnocení přínosů a zlepšení obslužnosti hned v několika
regionech, konkrétně ve Středočeském kraji, na Vysočině, dále v Jihomoravském, Zlínském a v neposlední řadě i Moravskoslezském kraji, neboť dojde
k podstatnému uvolnění kapacity na stávajících tratích.“
Samotné práce jsou rozděleny do dvou navazujících etap. V první z nich
se posoudí dvě principiální varianty stavby nové trati, a to tzv. severní koridor přes Havlíčkův Brod a jižní přes Benešov. Nedílnou součástí studie
bude stanovení dopravního konceptu, zohlední se investiční a provozní
náročnost, v neposlední řadě pak územní průchodnost formou základního
vyhodnocení územních kolizí. V rámci určení přepravního potenciálu se
posoudí vliv traťových rychlostí v hladinách 250, 300 a 350 km/h s jasně
stanovenými jízdními dobami a se zohledněním okolních nácestných míst.

V rámci druhé etapy se vybere maximálně devět provozně-technických
variant, které budou indikovat ekonomickou efektivitu. Cílem bude optimalizace zvolených variant, návrh a následný rozbor etapizace řešení.
V závěrečné fázi se na základě ekonomického hodnocení zredukuje počet
finálně posuzovaných variant, vyloučí se nejhůře hodnocené. Do plného
dopracování jich postoupí celkem šest. Tento počet je zároveň požadovaným rozsahem zadané studie.
Pro účely ekonomického hodnocení se také sestaví varianta bez projektu, která bude vycházet z výchozího stavu infrastruktury, tedy provozu
a údržby stávající konvenční železniční infrastruktury na ose Praha–Brno–
Břeclav.
Studie se vedle samotného vedení trasy vysokorychlostní tratě zaměří
na zaústění tratí do hlavních železničních uzlů v Praze a Brně. V hlavním
městě začíná řešení v oblasti Prahy-Vršovic, resp. Prahy-Libně a posoudí
i budoucí potřeby zkapacitnění celého pražského železničního uzlu. V případě Brna se rozpracuje technické řešení zaústění v obou variantách
(„Řeka“ x „Petrov“), vyhodnotí se také varianta bez projektu, tedy ve stávající poloze. Požadované varianty se zpřesní dle aktuálního projednávání
o budoucí poloze uzlu a samotného hlavního nádraží.
Harmonogram prací zpracování studie proveditelnosti je rozdělen do
celkem 13 dílčích plnění, přičemž nejpozději do jednoho měsíce od zahájení prací se svolá a uskuteční první jednání se zhotovitelem. V průběhu
celého zpracovávání bude SŽDC v rámci pracovních jednání, která se
budou konat minimálně jednou do měsíce, korigovat průběh prací. Finální
podobu studie pak obdrží dva měsíce před stanoveným termínem k vypořádání připomínek. Zpracování studie vysoutěžila společnost SUDOP
PRAHA za 16,9 milionu korun, předložit ji dle smlouvy musí nejpozději do
září 2020.
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Modernizace trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň
Petr Lapáček
Studie proveditelnosti

Historie
Železniční trať Velký Osek – Choceň, v jízdním řádu pro cestující
označená číslem 020, je jednokolejná elektrizovaná trať, část celostátní
dráhy. Trať vede z Velkého Oseku přes Chlumec nad Cidlinou, Hradec
Králové, Týniště nad Orlicí a Borohrádek do Chocně. Trať byla postupně zprovozňována v průběhu let 1870 až 1875. Trať postavila a provozovala po několika částech převážně společnost Rakouské
severozápadní dráhy. Železnice v této části Čech se začaly stavět po prohrané válce Prusko-rakouské, kdy se poražené Rakousko zavázalo postavit železniční spojení s Pruskem.
Jako první byl postaven úsek Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou.
Koncesní listinu ke stavbě vydal císař František Josef I. dne 8. září 1868.
Koncesionáři se zavázali, že do čtyř let postaví veřejnou trať z příhodného místa železnice Kolínsko-mladoboleslavské do Trutnova. Trať
uvedla společnost do provozu v prosinci roku 1870.
V témže roce dne 25. června 1870 získala společnost koncesi na úsek
Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové – Týniště nad Orlicí. Provoz
zde zahájila od ledna 1874 do Hradce Králové a dále do Týniště nad Orlicí v červenci 1875. Tento úsek nabyl na významu a pro společnost Rakouské severozápadní dráhy byl důležitější než původní trať do Trutnova.
Poslední úsek Týniště nad Orlicí – Choceň získal koncesi dne 14. září
1872 a byl uveden do provozu v červenci 1875. Tento úsek postavila
a provozovala Rakouská společnost státní dráhy známá též pod zkratkou
StEG. Tím byla výstavba všech tří úseků dokončena.
Všechny tři úseky byly zestátněny k 1. 1. 1908 a provoz převzaly
Císařsko-královské státní dráhy (německy kaiserlich-königliche Staatsbahnen, kkStB).
V roce 1918 přešla trať pod nově vzniklé ČSD. Největší investiční akcí
v období první republiky na této trati byla nová nádražní budova včetně
nástupišť a podchodu v Hradci Králové uvedená do provozu v květnu
1935. Pro Československo byl důležitý směr Západ–Východ, pro jízdy
po této trati od Prahy byla provozně nevyhovující úvrať ve stanici Velký
Osek. Proto přistoupily ČSD k výstavbě Kanínské spojky, která byla uvedena do provozu až za Protektorátu v roce 1940.
V poválečné historii neztratila trať na svém významu, protože byla nadále důležitým železničním spojením do východních Čech. V letech
1959–60 byla postavena elektrárna Opatovice s roční spotřebou energetického uhlí cca 1,9 milionu tun. Pro přímé napojení elektrárny byla
pro vlaky zásobující elektrárnu uhlím vybudována nová traťová spojka
z odbočky Plačice do Opatovic.
V roce 1965 byla trať elektrizována a elektrizaci předcházely úpravy
na zvýšení výkonosti trati, ale k jejímu zdvoukolejnění nedošlo. Trať
sloužila jako objízdná trasa 1. hlavního tahu a po vzniku ČD jako objezd
I. tranzitního koridoru. V tomto stavu převzala trať státní organizace
Správa železniční dopravní cesty.

V roce 2013 zadala SŽDC studii proveditelnosti tratě Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, konečné odevzdání studie
proběhlo po zapracování připomínek
v termínu 07/2015. Navržené řešení obsahovalo územně technický návrh čtyř
variant modernizace tratě Velký Osek –
Hradec Králové – Choceň včetně návrhu
úprav železničního uzlu Hradec Králové.
Technické řešení bylo navrženo pro
čtyři projektové varianty a stav bez projektu. Takto zpracované varianty se staly
podkladem pro ekonomické hodnocení.
Kromě toho byly prověřeny i další možnosti rozvoje tratě, jako jsou přeložky pro
další zvýšení traťové rychlosti, napojení
regionálních tratí na páteřní trať Velký Osek – Hradec Králové – Choceň
a další traťové propojky, umožňující zkapacitnění. Projektové varianty byly
nazvány A1 až B4, kde A znamená úsek Velký Osek – Hradec Králové a B
úsek Hradec Králové – Choceň, číslo znamená vzestupně pořadí varianty
dle investiční náročnosti (rozsahu řešení). Projektové varianty obsahují postupné zdvoukolejnění tratě (až do plného zdvoukolejnění ve variantě
A4+B4).
Při projednání studie byla vybrána a schválena Centrální komisí MD varianta A4+B4, která představuje plné zdvoukolejnění tratě od Velkého
Oseku až do Chocně. Zvýšení rychlosti je navrženo až do 160 km/h v úseku
Velký Osek – Hradec Králové a do 120 km/h v úseku Hradec Králové –
Choceň. Zvýšení traťové rychlosti je navrhováno v místech, kde to je možné
na stávajícím drážním tělese, v některých úsecích je alternativně možné
uvažovat s lokálními přeložkami tratě. Upravovány jsou železniční stanice
(vybudování nástupišť o výšce hrany 550 mm nad temenem kolejnice, rekonstrukce zhlaví) i traťové úseky (rekonstrukce mostních a dalších objektů).
Investiční náročnost zvolené varianty odráží rozsah vlastního technického řešení. Do investiční náročnosti je zahrnuto i liniové technologické
vybavení (systémy ETCS, GSM-R a DOZ včetně úprav CDP Praha). Zahájení realizace bylo uvažováno od roku 2020 s tím, že následné zahájení
provozu se předpokládá v letech 2023 až 2026 podle postupu přípravy jednotlivých staveb.

Provozní a dopravní technologie
Rozsah osobní dopravy ve výhledovém stavu na trati Velký Osek –
Hradec Králové hl. n. – Choceň je v mnohém velice podobný výchozímu
stavu, který je doplněn o záměry jednotlivých objednavatelů osobní dopravy povětšinou směřovaných ke stabilizaci oběhových náležitostí, taktové dopravě apod.
Zvolená Varianta A4+B4 je provozním konceptem osobní dopravy prakticky shodná s variantami částečného zdvoukolejnění. Vlivem plného
zdvoukolejnění však značně roste spolehlivost/stabilita GVD, a to v provážení vlaků Ex vůči místu jejich křižování.
Varianta výrazně navyšuje možnosti provážení tranzitních tras dlouhých
nákladních vlaků, a to minimálně na šest párů ve špičkové dvouhodině
(trasy s nejvyšší plynulostí provážení bez pobytů ke změně sledu) a další
trasy buď již v plynulosti provážení rušené výše uvedenými (předjíždění),
mající následně spíše účel úsekové nákladní dopravy (např. autovlaky do/z
Týniště nad Orlicí apod.). Prvotní volnost tras nákladní dopravy v pohledu
plného zdvoukolejnění je však omezena především přechodem přes žst.
Hradec Králové hl. n., a to ve značném rušení potenciálního nákladního
tranzitu osobní dopravou nejen ve směru zájmové trati – především v období přepravních špiček. Důvodem je omezená dostupnost staničních kolejí v žst. Hradec Králové hl. n. k provážení nákladních vlaků.

Navrhované cíle projektu
Železniční trať Velký Osek – Hradec Králové – Choceň je důležitou celostátní tratí, spojující krajské město Hradec Králové a severovýchodní část
České republiky s Prahou. Trať má zároveň potenciál pro využití v nákladní
dopravě jako alternativní trasa k 1. tranzitnímu železničnímu koridoru.
Účelem této studie proveditelnosti bylo navrhnout varianty možných řešení modernizace tratě a tyto varianty posoudit zejména s přihlédnutím
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k hodnocení jejich ekonomické efektivnosti a s přihlédnutím k investičním
možnostem České republiky.
Základními cíli navrhovaných stavebně technických opatření jsou zejména:
• Zlepšení technického stavu a parametrů řešených úseků tratí (uvedení
tratě, stanic a návazných železničních zařízení do normového stavu)
• Stabilizace GVD dálkové dopravy v praktickém provozu a zlepšení
možností sestavy GVD regionální dopravy v okolí Hradce Králové
v rámci stávající koncepce (zajištění dostatečné kapacity)
• Zvýšení konkurenceschopnosti dálkových a páteřních meziregionálních železničních spojení
• Vytvoření podmínek pro případné zavedení expresních vlaků Praha –
Hradec Králové ještě před výstavbou trasy rychlých spojení RS5
• Zlepšení parametrů trati pro efektivnější provoz nákladní železniční dopravy
• Zajištění možnosti alternativní trasy nákladních vlaků vytíženého úseku
I. koridoru Choceň – Pardubice – Kolín, a to pro nákladní vlaky z východu ve směru na “Pravobřežní trať”, vedené v možné odklonové
trase ... – Choceň – Hr. Králové – Velký Osek – Nymburk - ...
• Snížení negativních vlivů ze železniční dopravy na předmětné trati na
životní prostředí a zdraví obyvatelstva
• Zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících
• Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace
• Minimalizace dopadů výlukové činnosti na dotčené systémy dálkové
a regionální dopravy
Realizace projektu bude mít přínosy především pro:
• uživatele vlaků (cestující a nákladní přepravce),
• objednatele vlaků (regionální veřejná doprava),
• provozovatele železniční sítě,
• provozovatele vlaků (dopravce),
• obyvatele v okolí stavby.

Technický stav stávající tratě
Na většině úseku Velký Osek (mimo) – Hradec Králové (mimo), včetně
zhlaví stanic, jsou použity kolejnice tvaru R 65 z let 1981–2001, přičemž
převládají kolejnice z let 1985–95. V některých stanicích byly v letech 2010
a 2011 položeny kolejnice tvaru UIC 60. Stejný svršek byl použit i v některých modernizovaných úsecích.
V úseku Hradec Králové (mimo) – Choceň (mimo) jsou částečně použity
kolejnice tvaru R 65 z let 1989–2001 na betonových pražcích stejného stáří.
Na úseku jsou rovněž použity kolejnice S 49 na betonových pražcích různého stáří.
Železniční trať Velký Osek – Hradec Králové – Choceň je elektrizovaná
stejnosměrnou trakční soustavou DC 3kV. Trakční vedení bylo uvedeno do
elektrického provozu v roce 1965. V pozdějších letech byly provedeny
různé dílčí úpravy, ucelený úsek širé trati nebo stanice nikdy rekonstruován
nebyl. Stávající trakční vedení nesplňuje parametry TSI, především velikost
rozpětí, poloha troleje a ukolejnění. V uvedeném úseku trati 020 jsou trakční
měnírny TM Dobšice, TM Káranice, TM Hradec Králové a TM Týniště. TM
Hradec Králové je komplexně rekonstruovaná i s rozvodnou 110kV.
Úsek Velký Osek – Hradec Králové hl. n. je vybaven převážně zabezpečovacím zařízením 3. kategorie (RZZ, ES, AH), kromě mezistaničního
úseku Choťovice–Převýšov, kde stále přetrvává telefonické dorozumívání.
TZZ v úseku Hradec Králové hl. n. – Choceň pracuje ve všech mezistaničních úsecích na principu telefonického dorozumívání, až na poslední
úsek Újezd u Chocně – Choceň, kde je zřízeno automatické hradlo. Stanice jsou zabezpečeny převážně elektromechanickým nebo mechanickým zařízením.
Mosty jsou v řešeném úseku v relativně slušném technickém stavy, kdy
většina je klasifikována stupni 1/1 až 2/2. Stupněm 3/2 a 3/3 je hodnoceno
pouze 5 objektů. Z celkového počtu 143 propustků je u 36 klasifikován stavební stav stupněm 3.
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Projektová varianta A4+B4
Varianta A4+B4představuje plné zdvoukolejnění tratě od Velkého Oseku
až do Chocně. Zvýšení rychlosti je navrženo až do 160 km/h v úseku Velký
Osek – Hradec Králové a do 120 km/h v úseku Hradec Králové – Choceň.
Zvýšení traťové rychlosti je navrhováno v místech, kde to je možné na stávajícím drážním tělese, v některých úsecích je alternativně možné uvažovat
s lokálními přeložkami tratě. Upravovány jsou železniční stanice (vybudování nástupišť o výšce hrany 550 mm nad temenem kolejnice, rekonstrukce
zhlaví) i traťové úseky (rekonstrukce mostních a dalších objektů). Součástí
modernizace je i doplnění druhé koleje Libické spojky.

Traťové schéma, varianta A4+B4
V osobní dopravě na rameni Velký Osek – Hradec Králové umožňuje tato
varianta provezení 2 párů R Praha – Hradec Králové, 2 párů Os Chlumec
nad Cidlinou – Hradec Králové a 1 páru Sp Trutnov – Kolín ve dvouhodinové špičce a dále provezení 2 párů vlaků Ex ve 2h špičce, na rameni
Hradec Králové – Choceň pak provezení 2 párů R (Sp) Hradec Králové –
Letohrad, 1 páru Sp Choceň – Hronov, 2 párů Os Hradec Králové – Týniště
nad Orlicí a 2 párů Os Týniště nad Orlicí – Choceň ve dvouhodinové špičce.
Z hlediska naplnění cílů projektu vykazuje tato varianta nejlepší výsledky,
neboť kromě podstatného zlepšení kvality stávajícího spojení nabízí dostatek kapacity pro uspokojení dalších dopravních potřeb.

Shrnutí navrhovaných parametrů
Na základě výše uvedeného byly pro navrhovanou variantu stanoveny
následující základní parametry projektových stavů:
• základní návrhová traťová rychlost 120 km/h (pro úsek Velký Osek –
Hradec Králové 160 km/h) s ponecháním lokálních omezení (železniční
stanice, kolize s chráněnými plochami životního prostředí)
• rychlost v předjízdných kolejích dle dynamického posouzení využitelné
rychlosti
• traťová třída zatížení D4
• prostorová průchodnost UIC-GC
• délka nákladního vlaku 740 m (při nasazení ETCS užitná délka koleje
podle zásad pro nasazování systému)
• kapacita a konstrukční možnosti GVD dle navrhovaného počtu vlaků
• elektrizace stejnosměrnou soustavou 3kV s přípravou na konverzi na
25 kV/50 Hz
• zabezpečovací zařízení 3. kategorie s nadstavbou DOZ
• liniové technologie ETCS a GSM-R (uvažovány jako samostatné části,
ale zahrnuty do propočtu investiční náročnosti)
• nástupiště o výšce nástupištní hrany 550 mm nad TK a v normalizovaných délkách dle typu zastavujících vlaků (90 m / 170 m / 300 m)
• přístup na nástupiště v úrovni přes předjízdnou kolej, ve dvoukolejných
úsecích přístup přes stávající přejezd nebo podchodem
• ponechání úrovňových přejezdů, zabezpečení 3. kategorie

Stávající stav projektové přípravy
Po schválení studie proveditelnosti zadal investor SŽDC dokumentace
DUR samostatně pro následující úseky:
• Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou
• Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové
• Hradec Králové – Týniště nad Orlicí
• Týniště nad Orlicí – Choceň
Na všech stavbách probíhají intenzivní projekční práce. SUDOP PRAHA
zpracovává dokumentaci pro úseky Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové a Týniště nad Orlicí – Choceň. Připravit zdvoukolejnění takto dlouhého
úseku trati v urbanizovaném území je činnost náročná a musíme věřit, že
společně s investorem se nám podaří dotáhnout tento náročný projekt k realizaci.

Dálnice D6 Nové Strašecí–Řevničov
Marek Stádník
Současná silnice I/6 je důležitou komunikací, která je součástí České, ale i evropské silniční sítě. Spojuje Prahu, Karlovy
Vary a Cheb, naši republiku opouští na hraničním přechodu Pomezí nad Ohří – Schirnding (ČR – SRN). Umožňuje i propojení
mezi Prahou a Jáchymovem, Mariánskými Lázněmi nebo Františkovými Lázněmi. Kromě hraničního přechodu Pomezí je
vedena doprava po I/6 i směrem na přechody Vojtanov a Aš. Po komunikaci je veden evropský tah TEN-T E48 Praha – Karlovy Vary, Cheb, Bayreuth, Bamberg, Schweinfurt na E45. Na území SRN je vedena trasa E48 téměř v celé délce v dálničním
uspořádání a je propojena s ostatní dálniční sítí. Tak je zajištěno dopravní propojení s důležitými městy jako Würzburg, Nürnberg, Frankfurt, Köln a řadou dalších.
V úseku Nové Strašecí – Řevničov je stávající trasa v převážné délce vedena v historické stopě, neprochází žádnou obcí,
v převládající délce je vedena lesním úsekem, silnice má nevyhovující parametry, úrovňové křižovatky, je zde vysoké riziko
střetu se zvěří a protijedoucími vozidly.
Stávající silnice I/6 má nevyhovující směrové, výškové i šířkové parametry. Na trase I/6 se vyskytují dlouhé úseky, kde není umožněno předjíždění vozidel. Dalším negativním faktorem jsou nebezpečné úrovňové
křižovatky. Rovněž je zde vysoké riziko střetu se zvěří. Vybudováním úseku
D6 budou tyto negativní jevy v úseku stavby eliminovány.
Hlavním stavebním objektem je dálnice D6 v délce 5,550 km. Součástí
stavby jsou rovněž přeložky komunikací nižších tříd, mostní objekty a zdi,
objekty odvodnění, protihlukové stěny a vybrané přeložky inženýrských sítí.

Trasa dálnice D6 v začátku úseku využívá stávající silnici I/6 vybudovanou již dříve v polovičním profilu čtyřpruhové komunikace. Dále
je D6 vedena v souběhu se stávající silnicí I/6. Tato silnice I/6 bude
přeřazena do silnic II. tříd jako II/606 a bude sloužit jako doprovodná
komunikace. Napojení nově navrženého úseku doprovodné komunikace na stávající silnici II/237 spojující města Rakovník a Nové Strašecí
je řešeno pomocí okružní křižovatky umístěné na okraji města Nové
Strašecí.
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Dálnice D6 je navržena jako čtyřpruhová –
v kategorii R 25,5/100. V úseku Nové Strašecí –
Řevničov je dálnice v převážné délce vedena
v historické stopě. Trasa má extravilánový charakter. Značná část dálnice je vedena zalesněnou oblastí. V rámci stavby je navrženo pět
mostních objektů, z toho dva na dálnici D6. Dále
stavba tohoto úseku dálnice D6 zahrnuje
přeložky komunikací nižších tříd, opěrné zdi,
odvodnění komunikací pomocí kanalizace, přeložky stávajících inženýrských sítí – vodovodu,
kanalizace, elektro a sdělovacích vedení a plynovodů. Rovněž jsou navrženy tři úseky protihlukových stěn a podél celé stavby je navrženo
oplocení. K dobrému začlenění této liniové
stavby do krajiny napomohou navržené výsadby
stromů, keřů a zatravnění.
Spolu se stavbou D6 Nové Strašecí – Řevničov
je současně také realizovaná navazující stavba
D6 Řevničov obchvat. V rámci koordinace staveb
je počítáno s využitím přebytku cca 200 000 m3
zemního materiálu ze stavby D6 Řevničov obchvat na stavbě D6 Nové Strašecí – Řevničov,
kde je zemního materiálu nedostatek.

Vizualizace CTECH

Řevničov

Nové Strašecí
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Začátek projekčních prací na stavbě D6 Nové Strašecí - Řevničov sahá
do roku 2008, kdy jsme na SUDOPu zpracovali dokumentaci pro stavební
povolení. V roce 2015 byla dokončena kompletní aktualizace DSP a následně byla zahájena inženýrská činnost s cílem získat stavební povolení.
To se pro hlavní trasu podařilo v 10/2017 s tím, že stavební povolení nabylo
právní moci 11/2017. V roce 2017 byla vytvořena projektová dokumentace
pro provádění stavby (v překladu zadávací dokumentace stavby) a byl vysoutěžen zhotovitel stavby sdružení Berger Bohemia a.s. a Alpine Bau CZ
a.s. Slavnostní zahájení stavby proběhlo 12. 12. 2017. Plánovaná doba trvání realizace stavby je 2,5 roku.
Na vypracování dokumentace PDPS se podíleli převážně kolegové ze
SUDOPu Praha, stř. 202. Mostní objekty zastřešovali kolegové ze stř. 240
v Hradci Králové. Za spolupráci na této akci patří všem zainteresovaným
poděkování.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správce stavby: Ing. Rudolf Brogel
Projektant PDPS: SUDOP PRAHA a.s., HIP ing. Marek Stádník
Zhotovitel: „Společnost R6 (D6) Nové Strašecí – Řevničov“,
Berger Bohemia a.s. a Alpine Bau CZ a.s.
Zástupce zhotovitele: Ing. Jakub Pešek a Ing. Petr Černík
Náklady: 1,008 mld. Kč (bez DPH) – cena vycházející z OTSKP
Financování: EU – Operační program doprava a MD – Státní fond
dopravní infrastruktury
Doba realizace: 2,5 roku
Dokončení stavby: 10/2020
Druh stavby: liniová novostavba – R 25,5/100
Délka stavby: 5,550 km
Místo stavby: Středočeský kraj
Katastrální území: Nové Strašecí, Mšecké Žehrovice, Řevničov
Přehled stavebních objektů:
- 19 silničních SO
- 5 mostních SO z toho jsou 2 na D6
- 8 vodohospodářských SO
- 20 sdělovacích a elektro SO
- 3 přeložky plynovodů
- 3 SO z řady pozemních staveb
- 2 SO z řady úpravy území
- 5 SO z řady přípravy staveniště

A takhle se slavnostně zahajovalo v úterý 12. prosince 2017 za účasti
ministra dopravy Dana Ťoka.
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Dálnice D6 Nové Strašecí–Řevničov
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EIA - zákon č.100/2001 Sb. ve znění novely 2017
Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment, zkráceně EIA), představuje významnou součást
povolovacích procesů u záměrů, u kterých je předpoklad, že budou mít negativní vlivy na životní prostředí. Od listopadu
loňského roku je v platnosti novela zákona č.100/2001 Sb. o posuzovaní vlivů na životní prostředí.
Závazné stanovisko EIA má pro investora klíčový význam, neboť pokud by bylo záporné, tak se
jedná o překážku, která brání následnému umístění či
povolení záměru. V případě, že investor získá kladné
závazné stanovisko EIA, je toto stanovisko závazným
podkladem pro navazující řízení, jimiž jsou například
územní či stavební řízení. V rámci stanoviska EIA je
stanovena řada závazných podmínek, které musí být
v dalších fázích povolování zohledněny.
Primárním účelem novely byla transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze
dne 16. 4. 2014, nicméně do ní byly přidány i další
změny, které sice ze směrnice nevyplývají, ale dle důvodové zprávy mají vést ke zjednodušení a zkrácení
procesu EIA.
Hlavní změny, které vyplývají z novely zákona
č.100/2001 Sb. jsou:
- úplný výčet navazujících řízení
- změna režimu podlimitních záměrů
- změny ve fázi posudku
- změna doby platnosti stanoviska EIA
- změna v počítání doby platnosti stanoviska EIA
- změny v režimu coherence stamp
- celková revize přílohy č.1
- nové pojmy vyplývající z revidované směrnice EIA
Posouzení vlivů záměru na životní prostředí je
proces, který sestává z vypracování a projednání dokumentace, zpracování posudku, vydání stanoviska
a jeho zahrnutí do příslušného rozhodnutí vydaného
v navazujícím řízení.
Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou:
§4 odst.1:
a) záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii I a změny
těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou
nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, jeli uvedena – takové záměry podléhají posouzení vždy.
Příklad:
Nový záměr: zařízení od 300 MW – posouzení vždy
Změna: navýšení výkonu stávajícího zařízení z např.
350 MW na např. 650 MW – posouzení vždy
§4 odst.1:
b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 kategorii
I, které by mohly mít významný negativní vliv na ŽP, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita
a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li
se o změny dle písm. a) – tyto záměry podléhají posouzení, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příklad:
Navýšení výkonu z např. 350 MW na např. 600 MW
nebo významná změna technologie stávajícího kotle –
zjišťovací řízení
§4 odst.1:
c) záměry uvedené v příloze č. 1, kategorii II
a změny těchto záměrů, pokud změna vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly mít významný
negativní vliv na ŽP, zejména pokud má být významně
zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo
způsob užívání – tyto záměry podléhají posouzení,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení
Příklad:
Nový záměr: zařízení o výkonu např. 100 MW – zjišťovací řízení
Změna: náhrada stávajícího zařízení o výkonu např.
100 MW zařízením o výkonu např. 150 MW – zjišťovací
řízení

§4 odst.1:
d) Podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 %
limitní hodnoty, nacházejí se ve zvláště chráněném
území (ZCHÚ) nebo jeho ochranném pásmu (OP)
a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení – tyto záměry podléhají posuzování, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení
Příklad:
Nové zařízení o výkonu např. 30 MW umístěné
v ZCHÚ+OP - sdělení, zda podléhá zjišťovacímu řízení
§4 odst.1:
e) Změny podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, v jejichž důsledku podlimitní
záměr současně naplní příslušnou limitní hodnotu
nebo kritéria podle písmene d) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto
změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na
životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím
řízení
Příklad:
Zvýšení výkonu stávajícího zařízení o výkonu např.
30 MW na nový výkon např. 60 MW – kdekoliv.
Zvýšení výkonu stávajícího zařízení o výkonu např.
1 MW na nový výkon např. 15 MW – umístěné
v ZCHÚ+OP
§4 odst.1:
f) záměry podle § 3 písm. a) bodu 2; tyto záměry
podléhají posouzení, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení
(§ 3 písm. a) bod 2: stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody mohou významně ovlivnit území evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti)
§4 odst.1:
g) změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného úřadu vydaného podle § 9a odst. 6
mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí;
tyto změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak
stanoví ve zjišťovacím řízení (coherence stamp)
§4 odst.1:
h) části nebo etapy záměru podle § 9a odst. 5; tyto
části nebo etapy záměru podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení
V rámci procesu EIA se posuzují vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy,
biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima,
krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví, vymezené zvláštními právními předpisy, a na jejich vzájemné působení a souvislosti.
Pro záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí se zpracovávají:

- Sdělení vydá příslušný úřad do 15 dnů od předložení oznámení dle přílohy č. 3a
- Příslušným úřadem je krajský úřad
Oznámení dle přílohy č. 3
- Podklad pro zjišťovací řízení
- Může zpracovávat kdokoliv
- Rozsáhlejší náležitosti než u podlimitního záměru
- Příloha: stanovisko dle § 45i a informace úřadu
územního plánování o souladu s územním plánem
- Zpracovává se se zohledněním současných poznatků a výsledků jiných environmentálních hodnocení
- Rozesílá se buď oznámení (fyzicky), nebo pouze
informace o oznámení
- K oznámení se může vyjádřit do 30 dnů od zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené
orgány a dotčené územní samosprávné celky
- K vyjádřením zaslaným po lhůtě se nepřihlíží

Oznámení dle přílohy č. 3a (podlimitní záměry)
- Pouze § 4 odst. 1 písm. d) a e) – podlimitní záměry
- Náležitosti oznámení dány přílohou č. 3a
- Může zpracovávat kdokoliv
- Jednoduchá struktura – údaje o záměru a jeho kapacitě, charakteristika území, údaje o předpokládaných vstupech a výstupech souvisejících se záměrem
- Příloha: stanovisko dle § 45i a informace úřadu
územního plánování o souladu s územním plánem

Zjišťovací řízení (ZŘ)
- U záměrů dle § 4 odst. 1 písm. a) – smyslem zjišťovacího řízení je stanovení rozsahu a obsahu dokumentace (tzv. „scoping“)
- Postupuje se dle kritérií stanovených přílohou č. 2
k zákonu, kdy se zohledňují charakteristiky záměru
a území, kam je umisťován, a to rovněž ve vazbě na
vyjádření obdržená k oznámení
- Závěr zjišťovacího řízení (ZZŘ) má formu dle části
IV. správního řádu.
- ZŘ trvá 45 dní od zveřejnění informace o oznámení podle § 16.
ZZŘ má formu rozhodnutí, které je prvním úkonem
v řízení. V rozhodnutí nejsou podmínky
U záměrů dle § 4 odst.1 písm. b), c), d), e), f), g) a h)
– smyslem zjišťovacího řízení je stanovit, zda záměr
bude posuzován dle zákona (tzv. „screening“).
Odvolání proti ZZŘ může podat oznamovatel a
dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2;
splnění podmínek v tomto ust. musí být doloženo
v odvolání. O žalobě soud rozhodne do 90 dnů od doručení soudu.

Sdělení
- Podlimitní záměry posuzuje příslušný úřad na základě oznámení zpracovaného dle přílohy č. 3a
- Výstupem je sdělení příslušného úřadu, zda záměr
podléhá zjišťovacímu řízení

Dokumentace
Zpracovává se jako základní podklad pro posouzení vlivů na životní prostředí
- Může zpracovávat jen osoba, která je držitelem
autorizace (§ 19 odst. 1)
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Transpoziční novela
- Rozsáhlé náležitosti stanovené př. č. 4
- Příloha: stanovisko dle § 45i a informace orgánu
územního plánování o souladu s územním plánem
- Zpracovává se se zohledněním současných poznatků a výsledků jiných enviromentálních hodnocení
- Možnost vrátit nedostatečně zpracovanou dokumentaci k přepracování či doplnění, přepracovaná
nebo doplněná dokumentace se opětovně zveřejní
- Lhůta 3 roky na přepracování nebo doplnění dokumentace, jinak konec procesu
- Rozesílá se buď dokumentace (fyzicky), nebo
pouze informace o dokumentaci
- K dokumentaci se může každý vyjádřit do 30 dnů
od zveřejnění informace o dokumentaci na úřední
desce dotčeného kraje, k vyjádřením zaslaným po
lhůtě se nepřihlíží.
- U záměrů dle § 4 odst. 1 písm. a), b) a c) lze předložit rovnou dokumentaci pro provedení posouzení
bez provedení zjišťovacího řízení ( § 6 odst. 5)
Veřejné projednání
- Veřejné projednání se koná pouze v případech,
kdy příslušný úřad obdržel odůvodněné nesouhlasné
vyjádření veřejnosti k dokumentaci
- Koná se nejpozději 30 dnů po uplynutí lhůty pro
vyjadřování k dokumentaci
- Smyslem veřejného projednání je představit veřejnosti záměr, jeho potenciální vlivy na životní prostředí,
umožnit vyjádřit veřejnosti své připomínky, námitky
a dotazy
- Na vznesené dotazy odpovídají přizvaní odborníci
(zástupci oznamovatele, zpracovatel dokumentace,
zpracovatel posudku, zástupce příslušného úřadu)
Posudek
- Oponentní posouzení správnosti a úplnosti dokumentace
- Zpracovává pouze autorizovaná osoba pověřená
příslušným úřadem
- Náležitosti stanovené přílohou č. 5
- Posudek musí zohlednit i závěry případného veřejného projednání
- Lhůta pro zpracování posudku: max. 60 + max. 20 dnů
- Nesplňuje-li náležitosti, lze jej vrátit; max. 30 dnů
na opětovné předložení
- Součástí posudku je:
- Posouzení správnosti a úplnosti dokumentace
- Vypořádání vyjádření k dokumentaci
- Návrh stanoviska příslušného úřadu
- Posudek je podkladem pro příslušný úřad, nepřipomínkuje se, zveřejní se až spolu s vydaným závazným stanoviskem

Kateřina Hladká

Vyjadřování k dokumentaci: 30 dnů od zveřejnění
dokumentace na úřední desce kraje
Veřejné projednání: do 30 dnů od uplynutí lhůty pro
vyjadřování k dokumentaci
Zpracování posudku: do 60 (80) dnů od doručení
dokumentace a vyjádření k ní
Vydání stanoviska: do 30 dnů od doručení posudku
(po refundaci)
Rozesílací lhůty 7 prac. dnů (oznámení), 10 prac.
dnů (dokumentace), ZZŘ neprodleně, stanovisko současně s vydáním
Lhůty v projektové EIA
Zjišťovací řízení cca 50 – 60 dnů od předložení
oznámení
Proces EIA cca 4,5 – 5,5 měsíce od předložení dokumentace
Po vydání ZZŘ neplyne žádná lhůta. Je na oznamovateli, kdy dokumentaci předloží.
Příslušnými úřady jsou Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady.
MŽP – záměry ve sloupcích přílohy č. 1
Krajské úřady – záměry ve sloupcích KÚ přílohy č. 1
Hlavní změny v příloze č. 1
- Kategorie I i II – v jedné tabulce
- Číslování bodů od 1 do 118
- Pořadí bodů respektuje přílohu I směrnice EIA
- Úprava limitních hodnot
- Úprava dikce bodů – dle směrnice EIA
- Úplný soulad se směrnicí EIA
- Redukce typů záměrů
Navazující řízení
Jedná se o takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, které povoluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného
podle tohoto zákona.
- řízení
- rozhodnutí
- umístění nebo provedení
- posouzený záměr
Od roku 2017 je definováno navazující řízení jako řízení vedené k záměru nebo jeho změně, které podléhá
posouzení vlivů záměru na životní prostředí, jde-li o:
1. územní řízení,
2. stavební řízení,
3. společné územní a stavební řízení,

4. opakované stavební řízení,
5. řízení o dodatečném povolení stavby,
6. řízení o povolení hornické činnosti,
7. řízení o stanovení dobývacího prostoru,
8. řízení o povolení činnosti prováděné hornickým
způsobem,
9. řízení o povolení k nakládání s povrchovými
a podzemními vodami,
10. řízení o vydání integrovaného povolení,
11. řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje,
12. řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,
13. řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné
pro uskutečnění záměru, není-li vedeno žádné z řízení
podle bodů 1 až 12
14. řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních
podle bodů 1 až 13 k dosud nepovolenému záměru
nebo jeho části či etapě, má-li dojít ke změně podmínek rozhodnutí, které byly převzaty ze stanoviska.
Verifikační závazné stanovisko (Coherence
stamp) dle § 9a odst. 6
- Příslušný úřad obdrží dokumentaci pro navazující
řízení včetně úplného popisu změn oproti EIA
- Lhůta 90 – 0 dnů před podáním žádosti o navazující řízení
- Příslušný úřad obdrží oznámení o zahájení navazujícího řízení
- Pokud příslušný úřad identifikuje změny, které by
mohly mít významný negativní vliv na ŽP, vydá nesouhlasné závazné stanovisko
- Takové změny je nezbytné podrobit zjišťovacímu
řízení (§ 4 odst. 1 písm. g))
- Nejsou-li změny – souhlasné závazné stanovisko
- Možnost určit podmínky stanoviska EIA, které se
v navazujícím řízení neuplatní.
Posuzování EIA představuje po odborné stránce
i z časového hlediska poměrně náročný proces, proto
cílem novely bylo jeho zjednodušení a zrychlení. Ke
zrychlení by mělo dojít především v důsledku toho, že
investor bude moci předložit místo oznámení přímo
dokumentaci záměru, a dále z důvodu, že se nově nebude zveřejňovat posudek. Další zrychlení by mělo
přinést rovněž zavedení opatření proti průtahům při
zpracovávání posudku.

Stanovisko
- Závazné stanovisko jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních
- Vydává se na základě dokumentace, vyjádření
k dokumentaci, veřejného projednání a posudku
- Náležitosti dle přílohy č. 6
- Lhůta pro vydání: 30 dnů od obdržení posudku
(po refundaci)
- Platnost závazného stanoviska je 7 let ode dne
vydání možnost opakovaného prodloužení o 5 let
- Při prodlužování se zkoumají změny v území
a změny poznatků a metod posuzování
- Lhůta platnosti stanoviska se nepřerušuje
- Možnost prodloužení platnosti v částečném
rozsahu
Lhůty v projektové EIA
Sdělení: do 15 dnů od doručení oznámení
ZZŘ: do 45 dnů od zveřejnění oznámení na úřední
desce kraje
Vyjadřování k oznámení: 30 dnů od zveřejnění
oznámení na úřední desce kraje

Ilustrace Lubomír Lichý

Fantova budova hlavního nádraží v Praze: studie rekonstrukce
Tomáš Pechman

Stanice a dopravní uzel
Nádraží Praha hlavní nádraží je největším osobním vlakovým nádražím v Česku
a nejvýznamnějším v Praze. Rozkládá se na rozhraní městských částí Praha 2
a Praha 3.
Název Praha hlavní nádraží se užíval od 15. února 1940 do roku 1945, a od ledna
1953 se užívá dodnes. Původně se nazývalo „Nádraží císaře Františka Josefa“ (1871–
1919) a poté neslo název „Praha Wilsonovo nádraží“ (1919–1940 a cca 1945–1953),
který se od roku 1990 opět používá při mimořádných historických a oficiálních událostech.
K vybudování nádraží v současné lokalitě přispělo císařské rozhodnutí z října 1866
o zboření hradeb. Nádraží je v provozu od 14. prosince 1871, kdy z něj byl zahájen
železniční provoz Dráhy císaře Františka Josefa na jih do Benešova, Tábora a Vídně.
Původní budova nádraží byla postavena podle návrhu Vojtěcha Ignáce Ullmanna
a Antonína Barvitia v novorenesančním slohu. 150 metrů dlouhá stavba se dvěma
věžemi, halou s kazetovým stropem, restaurací, kancelářemi a 22 dveřmi vedoucími
na nástupiště s mozaikovou dlažbou si vysloužila přezdívku zámecké nádraží (patřil
k ní i velký park s umělým jezírkem).
Roku 1872 v blízkosti nádraží Dráhy císaře Františka Josefa byla na samostatné
stanici ukončena od severu Turnovsko-kralupsko-pražská dráha. Obě nádraží brzy
splynula. Roku 1872 byla rovněž zprovozněna Pražská spojovací dráha v trase Smíchov (Česká západní dráha) – Praha (dnešní hlavní nádraží) – Hrabovka (na trati Společnosti státní dráhy – dříve Olomoucko-pražské dráhy), čímž došlo k propojení
nádraží čtyř různých společností. Vinohradským tunelem vedly dráhy do Vídně a na
Smíchov samostatně, teprve po zdvojkolejnění spojovací dráhy v roce 1901 byly obě
tratě propojeny již před vršovickým portálem.

Pohled na neutěšený stav fasády Fantovy budovy
a okolí pochází z roku 2001. Zatímco (ne)pojízdné
schody už zmizely, fasáda chátrá dál.

Původní odbavovací budova nádraží (včetně kolejiště) přestala
kvůli prudkému rozvoji železnice vyhovovat a proto byla na začátku 20. století postupně zbourána a nahrazena budovou
novou. Přitom bylo nádraží přestavěno a zvětšeno a byly také
vybudovány nové podchody pro cestující.
Kromě stavby nádražní budovy vypsalo v listopadu 1901 Ředitelství státních drah veřejnou soutěž na konstrukci haly nad nástupišti. Z šesti zájemců byla vybrána pražská firma S. Bondy
v Bubnech. Autorem návrhu haly byl inženýr Jaroslav Marjanko
a po jeho smrti práci převzal inženýr Rudolf Kornfeld. Montáž
dvojlodní ocelové haly začala 1. srpna 1905 a byla dokončena
roku 1906.

Fantova budova
Odbavovací budova architekta Josefa Fanty je součástí hlavního nádraží v Praze a spolu s přilehlou
halou nad nástupišti tvoří největší secesní
památku v Česku. Od 3. května 1958
patří mezi nemovité kulturní památky a od
roku 1993 jsou součástí Městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov a Vršovice.
Nová hlavní budova v secesním slohu
byla postavena v letech 1901–09 podle
vítězného návrhu Josefa Fanty na základě architektonické soutěže. Rozsáhlá
nádražní budova průjezdního nádraží má
jedno podzemní a sedm nadzemních
podlaží a je výrazně symetricky členěná. Uvnitř cestujícím sloužily velkoryse
pojaté čekárny, dvě restaurace a přepychově zařízené salonky pro významné
hosty.
Dominantní je střední část s odjezdovou halou a pokladnami (které později
nahradila Fantova kavárna), v patře zaklenutá mohutnou kupolí. Průčelí střední
části je sevřeno dvěma nárožními pískovcovými věžemi, výrazným prvkem průčelní fasády je půlkruhové okno
s vitrážemi, na které dole plynule navazuje hlavní vchod do budovy.
Do stran vybíhají boční křídla s přízemní arkádou zakončenou bočními pavilony. V křídlech byly umístěny dvě
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restaurace různých cenových hladin, reprezentační sál a velkoryse pojaté čekárny a salonky pro významné hosty (které se při
zvláštních příležitostech stále používají, případně jsou pronajímány pro komerční účely). Koncové pavilony jsou čtyřpodlažní,
v jednom je císařský salonek s původním vybavením. Budova od
počátku disponovala také kancelářemi.
Pro interiér budovy je charakteristická bohatá štuková a malířská výzdoba, na které se podíleli přední umělci své doby – sochaři Stanislav Sucharda, Hanuš Folkman (alegorické postavy na
hlavním průčelí), Ladislav Šaloun (dekorativní a sochařská výzdobu fasády a interiéru). Císařský salonek zdobí rozměrné obrazy s motivy Prahy a Karlštejna od Václava Jansy a Viktora
Strettiho.
Objekt byl v průběhu času několikrát upravován a přestavován
(např. přepatrování některých vyšších prostor, nové schodiště,
úprava Vládního salónku atd.).
V letech 2008–15 prošla Fantova budova částečnou rekonstrukcí. Největší část rekonstrukce proběhla v 1. PP v návaznosti
na podchody a odbavovací halu. A dále byly v 1. PP rekonstruovány technologické prostory zejména plynová kotelna a místnosti s rozvodem vzduchotechniky (dále VZT). V 1. NP prošla
rekonstrukcí Fantova kavárna. Dále bylo rekonstruováno podkroví 3. NP s umístěním strojoven VZT.

Hlavní budova sloužila k odbavování cestujících až do otevření podzemní haly 1. července 1977. Od
výstavby Magistrály je budova výrazně odříznuta od pohybu cestujících.

Návrh
Budova začala být po vybudování
nové odbavovací haly, v roce 1977,
takřka nevyužívána a začala chátrat,
až do dnešního neutěšeného stavu.
Původní dispoziční řešení, které funguje až do dnešních dnů, nesplňuje
potřebné provozní a prostorové
uspořádání, vhodné pro opětné využití všech prostor v budově. Hlavním
nedostatkem je především nedostatečné množství vertikálních propojení
(výtahy i schodiště) a také takřka nemožný bezbariérový přístup do jednotlivých úrovní budovy.
Zásadním a největším nedostatkem je však nedostatečné propojení budovy s novou odbavovací
halou a podchody, které jsou umístěny v suterénní úrovni původní bu-

Odshora dolů:
návrh zařízení restaurace - původní mozaiky ženských
postav podle návrhu Karla Klusáčka a květin od Jana
Beneše - dva pohledy na zařízení VIP salonku
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dovy. V současné době je přístup do parteru a vyšších úrovní umožněn
pouze přes dvě dvojice eskalátorů ve střední části budovy. Další přístup
je z prostoru 1. nástupiště a velmi omezený přístup je z prostoru od magistrály. Zde je přístup orientován pouze na cestující, využívající předprostor budovy jako přestup na autobusovou a automobilovou
přepravu.
Aby mohlo dojít k opětovnému využívání všech prostor budovy, je nezbytné doplnit do dispozice několik vertikálních propojení; tato propojení
jsou prezentována nejen schodišti, ale také výtahy pro bezbariérový přístup
do všech pater budovy.
Jako zásadní pro oživení výstavního parteru budovy a jeho komerčního
využití je třeba ho znovu zpřístupnit pro veřejnost. To nelze bez vytvoření
nových propojení mezi parterem budovy a úrovní novodobé haly a podchodů.
Hlavním cílem této stavby je tedy oživení stávajících nevyužitých prostor
Fantovy budovy, modernizace prostor pro zvýšení komfortu cestující veřejnosti, zpřístupnění reprezentativních prostor budovy i pro využití veřejnosti, využití prostor budovy k vytvoření vlastního administrativně
provozního zázemí SŽDC.
Dále je to zajištění spolehlivého provozu, zajištění požadavků interoperability, zajištění bezbariérového přístupu, zajištění
podmínek pro zaměstnance
provozovatele
dráhy, zajištění úspor
energie, odstranění nevyhovujícího stavu budovy
a zajištění splnění požadavků platné legislativy.
Veškeré veřejně přístupné plochy v 1. NP
(příp. i dalších NP) budou
rekonstruovány do „původní“ podoby.

Prostory, přiléhajících k veřejně přístupným prostorům, budou využity
ke komerčním účelům, případně jako služba veřejnosti. V suterénu
(1. PP) se jedná především o prostory podél severního a jižního podchodu. V úrovni přízemí (1.NP) se jedná takřka o všechny prostory podél
severní a jižní arkády. Velké sály v severní části (sekce A a B), vč. jejich
zázemí, jsou navrženy pro přístup veřejnosti (restaurace, kongresové
centrum, příp. výstavní prostory). V jižní části (sekce D) pak vznikne VIP
čekárna pro cestující.
Jak již bylo výše uvedeno, nutnou podmínkou pro fungování budovy je
navrhnutí nových přístupových cest (schodiště, výtahy apod.) a to tak, aby
byly přístupy do jednotlivých sekcí samostatné. Nově tak vzniká vertikální
propojení ze severního i jižního podchodu (1. PP) do úrovně přízemí (1. NP).
Propojení je uskutečněné pomocí schodišť a také bezbariérově výtahy. Ze
severního podchodu je vertikální propojení vyvedeno do střední části severní arkády. Z jižního podchodu je vertikální propojení vyvedeno až na jižní
konec jižní arkády, kde je přímo navázáno na VIP salónek.
Další vertikální propojení jsou nově vedena pouze z úrovně 1. NP do vyšších pater.
V sekci A budou zachovány provozy Drážního úřadu. V návrhu se počítá
pouze s rekonstrukcí stávajících prostor (včetně výtahu), s novými vazbami
(schodiště, výtah) se zde nepočítá.
Nově umístěné schodiště a výtah (v sekci B) umožňuje přístup k sociálnímu zázemí pro veřejnost, které je umístěné v nově vybudovaném prvním
mezipatře (1. M).

Na této stránce:
vizualizace tří alternativních
řešení velkého sálu.

Na vedlejší stránce:
návrh dispozičního řešení
jednotlivych podlaží s jejich
využitím

Další nový výtah a schodiště (sekce B) spojuje prostory technologie umístěné
v novém 1. M a kancelářské
prostory umístěné ve 2. NP.
Do této části je přístup
pouze z 1. nástupiště a výše
uvedené prostory neslouží
veřejnosti.
V sekci D bude nově
umístěn výtah, který spojí
úrovně 1. NP, stávajícího
1. M a 2. NP. Přístup k výtahu
a na stávající schodiště v budově je opět pouze z 1. nástupiště a není určen pro veřejnost. Prostory
v 1. NP slouží pro řízení drážního provozu a zabezpečení železniční stanice.
V 1. M jsou prostory navrženy jako zázemí pro dopravce. Ve 2. NP jsou pak
umístěny prostory SŽDC – prostory pro řízení drážního provozu a zabezpečení železniční stanice a místnosti technického zázemí budovy.
V rámci sekce E je v blízkosti vnitřního schodiště nově umístěn výtah.
Ten má 6 stanic a spojuje úroveň 1. NP s úrovní 5. NP. Vytváří tak komfortnější přístup do kancelářských prostor umístěných v jižní části budovy.
Přístup k vnitřnímu schodišti a výtahu je z jižní arkády přes recepci. Je
zde umožněn kontrolovaný přístup veřejnosti do kulturního sálu, který se
nachází ve 2. NP v sekci D a také do prostor Policie ČR, která má své
provozy umístěny ve 3. NP (sekce E). Sekce E bude v prostorech tzv. Prezidentského salonku (1. NP) kompletně zrekonstruována do podoby „původního vzhledu“ a prostor bude využit jako konferenční centrum. Ostatní
volné prostory 2. NP – 7. NP budou využity k administrativně-technickému zázemí SŽDC.
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Vnitřní zařízení Centrálního dispečerského pracoviště v Praze na Balabence a reference od Lotyšských železnic.

Představujeme projektová střediska SUDOPU PRAHA
Středisko 208 - elektrotechniky trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky
Středisko elektrotechniky trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky bylo založeno v roce 2000. Do svého vínku dostalo
číslo 208 a je možné říci, že to bylo číslo
šťastné. Organizačně to bylo středisko
nové, ale tradice jeho jednotlivých profesí je
stejně stará jako SUDOP sám. Otcové zakladatelé projektovali první elektrizace v Československu, byli u prvních dálkových
kabelizací a automatických ústředen.
Rovněž nástup reléové techniky v zabezpečovací technice na síti ČSD je nesmazatelně spojen s projektanty SUDOPu.
Do roku 2000 byla na SUDOPu tři samoIng. Martin Raibr,
statná střediska: Elektrotechniky a trakce,
vedoucí střediska 208
Sdělovací techniky a Zabezpečovací techniky. S myšlenkou velkého elektrikářského střediska přišel tehdejší generální ředitel Ing. Josef Fidler. Vedení střediska svěřil tehdejšímu vedoucímu
střediska zabezpečováků Ing. Petru Lapáčkovi. Jeho úlohou bylo dát dohromady všechny profese a vytvořit organizační strukturu. Nové středisko
spojilo dohromady strukturu původních středisek a od svého založení mělo
tyto úseky: trakce, silnoproudých rozvodů, silnoproudé elektrotechniky,
sdělovací a zabezpečovací techniky.
Hned po svém založení řídilo středisko 208 celosíťový projekt vybudování
sítě optických kabelů ČDT. Kabely byly řešeny jako zemní i jako zavěšené.
Prací na projektu se účastnil úsek sdělovací i trakčního vedení.
Nástup moderní techniky na síť ČD a později SŽDC středisku přál, a tak
následovala digitalizace telefonních ústředen na celé železniční síti. Připravovaly se další elektrizace a jelikož středisko mělo ve svém středu HIPy,
mohlo tyto akce zajišťovat komplexně. Nástup moderních technologií se
projevil i v oblasti zabezpečovací techniky. Kolektiv pracovníků pod vedením Ing. Martina Raibra připravil koncepci dálkového ovládání na síti
SŽDC a vyprojektoval pilotní projekt nasazení dálkového ovládání na úseku
Přerov–Břeclav z CDP Přerov. Současně bylo připraveno několik staveb
„racionalizace“ na vedlejších tratích.
Projektanti střediska se zhostili i důležité role při nasazení evropského
systému ERTMS, ten má dvě základní části: digitální radiový systém GSMR a evropský zabezpečovač ETCS. Projektanti úseku sdělovacího byli již
u pilotního projektu GSM-R na úseku Děčín, st. hranice – Praha – Kolín,
který zahájil výstavbu digitální sítě pro mobilní komunikaci.

Začátkem roku 2007 odešel první vedoucí střediska Ing. Petr Lapáček
na AŽD a novým vedoucím střediska se stal Ing. Martin Raibr. Středisko si
zachovalo svoji strukturu, pouze se vyměnily některé tváře. Na místo starších kolegů, kteří odešli do důchodu nastoupili noví vedoucí pracovních
úseků.
Portfolio zajímavých projektů se dále rozšiřovalo. Středisko připravilo dokumentaci pro nasazení sytému ETCS na I. a II. tranzitním koridoru. Současně probíhalo projektování systému GSM-R na dalších tratích. CDP
Přerov bylo rozšířeno o další tratě s dálkovým ovládáním. Po dlouhých diskuzích bylo konečně nalezeno definitivní místo pro nové CDP Praha a projektanti všech úseků střediska navrhli jeho vybavení potřebnými
technologickými zařízeními.
V uplynulém období byla modernizována řada trakčních napájecích
stanic, jak stejnosměrných pro napájecí systém 3kV ss, tak střídavých pro
systém 25 kV/50 Hz. Pracovníci střediska zajistili všechny stupně potřebných dokumentací pro tyto stavby TNS.
Všech pět profesních úseků střediska doplňuje komplexnost profesí společnosti SUDOP PRAHA, a to je také jeden z důvodů, že naše společnost
je schopna zajistit kompletně železniční zakázku bez nutnosti kooperace.
Jinými slovy práci projektantů střediska 208 můžete vidět na všech železničních projektech, kde generálním projektantem je SUDOP PRAHA.
Kolektiv pracovníků střediska 208 se zapojil do zpracování Technickoprovozní studie-Technická řešení VRT a jeho pracovníci spoluvytvářeli koncepci technického řešení pro projekty Rychlých spojení na území ČR.
Shodou okolností ve stejném období středisko řídilo zpracování studie
„konverze na 25 kV střídavých“.
Pracovníci střediska se zapojili do zpracování několika zahraničních zakázek, z nichž nejvýznamnější v posledních letech byla studie „Elektrizace
lotyšských železnic“ a projekt „Elektrizace železniční trati v Litvě“. Právě
na takovýchto projektech se projevila síla střediska „elektrikářů“. Všechny
profese mohly úzce spolupracovat, jeden hlavní projektant řídil komunikaci
se zákazníkem, zajišťoval potřebné koordinace uvnitř střediska a firmy.
V době, kdy celá společnost finišovala na projektech pro SŽDC v rámci
OPD I, jsme díky této organizaci zahraniční projekty zvládli a současně plnili
požadované termíny pro nejdůležitějšího domácího zákazníka. Naši práci
ocenily i Lotyšské železnice, což je vidět z potvrzené reference na provedení služby.
Středisko si drží svoji profesní strukturu a navenek to vypadá, že se
téměř nic nemění, ale změny jsou především v přístupu k práci a používání
nových programových produktů. Každá profese za více než patnáct let
existence udělala velký krok kupředu, což je dáno tím, že v těchto profesích
postupuje technologický pokrok velice rychle.
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Fotovoltaické elektrárny Ralsko a Mimoň
gentní budovy, fotovoltaické elektrárny a náhradní zdroje pro rozsáhlé technologické objekty jako např. CDP. Profesní zaměření je následující:

Trakční vedení na Novém spojení v Praze

Silnoproudé rozvody vn a nn
Venkovní osvětlení
Elektroinstalace stavebních objektů
Náhradní zdroje elektrické energie
Elektrické vytápění, měření a regulace

Trakční vedení
Projektanti této profese se po celou
dobu existence střediska věnovali především zdokonalování typové trakční sestavy. Jednalo se o zapracování nových
materiálů pro trakční vedení, návrh typových základů, moderních izolátorů a další.
V současné době nabízíme tyto služby:

Sdělovací technika

Trakční vedení pro stejnosměrnou a střídavou trakční soustavu
Závěsné optické kabely na nosných konstrukcích trakčního vedení
Energetické výpočty, ochrana kovových konstrukcí
Ukolejnění vodivých konstrukcí

Silnoproudá elektrotechnika
V této profesi se projevil nástup moderních technologií v použití především moderních výkonových prvků. Uplatňují se především při návrhu filtračně kompenzačních zařízení, výkonových měničů, případně aktivních
balancérů. Rovněž řídící systémy pro napájení prošly prudkým vývojem.
Profese zajišťuje projekty pro tato zařízení:
Rozvodny 110 kV, transformovny
Trakční napájecí a spínací stanice
Měnírny pro železniční a městskou hromadnou dopravu
Napájecí systém pro zabezpečovací zařízení
Rozvodna 110 kV Nedakonice

Tato profese zaznamenala za dobu existence snad největší rozvoj použitých technologií. Jedná se o optické kabely, digitální přenosové systémy,
IP telefonii, integrovaná telekomunikační zřízení, dálkové řídící systémy,
GSM-R a další. Profesní rozsah je opravdu široký:
Sdělovací systémy telekomunikační,
spojovací, přenosové
Dálková a místní kabelizace
Digitální telefonní ústředny
Rádiový systém GSM-R
Dálkové řídící systémy
Požární a zabezpečovací signalizace
Autonomní samozhášecí systémy
Výpočty vlivu trakčního vedení na souběžná vedení

Zabezpečovací technika
Rovněž zabezpečovací technika, jejíž
základy byly léta postaveny na klasických principech, přešla na počítačové
systémy, což se projevilo především
u staveb DOZ, racionalizací, ETCS
a dalších. Rozdělení na jednotlivé systémy vypadá následovně:
Železniční zabezpečovací zařízení,
staniční, traťové a přejezdové
Zabezpečovací zařízení vleček
Dálkové ovládání zabezpečovacího
zařízení
Zabezpečovací systém ETCS
Nadstavbové systémy pro řízení
železniční dopravy

Základnová stanice BTS systému
GSM-R Lysá nad Labem Dvorce

Rekonstrukce železniční stanice Stará Paka pro DOZ

Silnoproudé rozvody
Rovněž v této profesi se projevil nástup moderních technologií především v řídících a ovládacích částech zařízení. Namátkou jmenujme inteli-

Osmé CYKLOSUDOPKY: Brdy
Letošní cyklistický výlet se uskutečnil ve dnech
18.–20. 5. 2018. Celkem se ho zúčastnilo 18 sportovců,
z toho bylo 6 žen a 3 děti. Vzhledem k velkému zájmu
jsme se museli rozdělit do dvou ubytovacích zařízení
v Dobřívi kousek od Rokycan, bohužel to měli někteří
trochu „spartánské“. Cílem výletu byla chráněná krajinná
oblast Brdy.
Příjezd účastníků proběhl v několika etapách. Jediný
zástupce „drtičů“ nasedl na kolo již v Praze a vyrazil
v pátek dopoledne. Další odvážní se odpoledne přiblížili
vlakem do Hořovic nebo až do Rokycan a odtamtud se
opřeli do šlapek. Rodiny s dětmi nebo zástupce plzeňského střediska přijeli autem až do Dobřívi.
V sobotu ráno po snídani se někteří šli podívat na
slavnosti „Hamerského dne“ v místním vodním hamru.
Vyjeli jsme za slunného počasí a hned v první vesnici
nás čekalo překvapení ve formě neohlášeného účastníka, který se k nám připojil. Projížděli jsme kolem loveckého zámečku Tři Trubky a mezi padrťskými rybníky.
U těchto rybníků se vytvořil bouřkový mrak, ze kterého
začaly padat kroupy. Někteří se snažili této bouřce ujet, ale bylo to nereálné. Nakonec
jsme všichni museli jet v dešti až do Pančavy, kde jsme se schovali pod střechu zápraží
místní hospody, která byla zavřena. Naštěstí hospodský bydlel nad hospodou a náš hluk
u dveří ho přivolal, pustil nás dovnitř, zatopil a nakrmil nás. Potom co přestalo pršet a my
jsme uschli a nasytili se, vyrazili jsme dál do Mirošova. V Mirošově jsme navštívili chatu
jednoho z účastníků, kde na nás čekalo příjemné pohoštění. Sobotní cyklistiku jsme zakončili slunečným sjezdem do Dobřívi do penzionu. Tento okruh měl 40 km.
V neděli ráno jsme se zabalili a vyrazili směr Praha. Někteří vyjeli na kole do Rokycan
nebo do Hořovic na vlak. Zbytek si udělal výlet po okolí a autem vyrazil domů.
Za celý víkend jsme porůznu ujeli 60–150 km. Až na ten jeden bouřkový mrak nám počasí přálo. Snad se to účastníkům líbilo a příští rok zase pojedou, případně i někdo z vás
ostatních.
Stanislav Pohl (i foto)

Výjezdní gremiálka 2018: Krušné hory

Letošní výjezdní gremiální porada se konala začátkem června v srdci Krušných Hor, v hotelu Nástup pod Klínovcem. Účastnili se jí kromě ředitelů a vedoucích středisek Sudopu
i ředitelé našich dceřiných společností.
Gremiální porada tentokrát probíhala skoro čtyři hodiny. Bylo totiž hodně témat k diskusi.
Asi nejobsáhlejší byla přednáška a následná debata o implementaci GDPR do směrnic
a pravidel Sudopu. Důsledky, které z nařízení Evropské komise plynou, se totiž dotknou
nejen vedoucích pracovníků, ale v konečném důsledku i všech zaměstnanců naší společnosti. To ostatně v nejbližších týdnech všichni zjistíme.
Tradiční páteční cyklovýlet se konal v nádherné krajině Krušných hor, v blízkosti Klínovce.
Po cestě jsme navštívili několik zajímavých míst, včetně vrchu Špičák, ze kterého byl úžasný
výhled na nedalekou přehradu Přísečnice i do dalekého okolí. Přes nevalnou meteorologickou předpověď se počasí nakonec umoudřilo, a tak nás déšť zastihl právě v čase oběda.
Přestáli jsme jej tedy bez potíží v útulné hospůdce ve Vejprtech. Snad jediným nepříjemným
momentem byl úraz po pádu z kola pana ředitele SUDOP EU, který musel být převezen do
nemocnice, kde byl odborně ošetřen.
Páteční večer jsme opět všichni společně debatovali v příjemném prostředí hotelu o sudopských záležitostech. I tentokrát se výjezdní zasedání vydařilo. Text a foto Ondřej Kafka

Letní sportovní hry SUDOPU 2018
Letní víkend jako vystřižený z nabídky cestovní
kanceláře.
Desítky lidiček v modrých, bílých nebo červených
firemních dresech.
Spousta krásných sportovních výkonů na kurtech,
v hale, v bazénu, v lese i v restauraci.
Pohoda u dobrého jídla, pití, u bazénu, u grilu nebo
na tanečním parketu.
Proslovy, medaile, diplomy.
Suma sumárum – podařená a ničím nepokažená
akce.
O čem to všechno je?
Přece o tradičních kdovíkolikátých letních
sportovních hrách SUDOPu v Ráji v Srbsku.
Tak takový byl víkend 15.–17. červen 2018.

Text Jarmila Rydlová / Foto Lukáš Wendlík
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LSH 2018
SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
Druhý kvartál roku 2018 přinesl – jak se stává již tradicí –
rozjezd zadavatelů ve vypisování výběrových řízení, a tak jsme
po prvním, slabším kvartálu, zaznamenali zvýšený počet evidovaných příležitostí. Obchodní oddělení se prioritně soustředilo na administraci významných nabídek pro Správu
železniční dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Z nejvýznamnějších zakázek, které se podařilo ve sledovaném období získat pro Správu železniční dopravní cesty,
jmenujme například dokumentace pro stavební povolení: Uzel
Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov“ nebo Zvýšení trakčního
výkonu TNS, TNS Rostoklaty. Z významných dokumentací pro
územní řízení pak Modernizace tratě Horažďovice předm.
(mimo) – Plzeň-Koterov (mimo) či Modernizace tratě Protivín
(mimo) – Horažďovice předm. (mimo). V době vzniku tohoto
článku dokládáme zadavateli doklady a očekáváme kladné
rozhodnutí u významných zakázek Modernizace trati PrahaVýstaviště (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo) a Velim – Poříčany, BC.
Ze získaných koncepčních zakázek to je například Technicko-ekonomická studie Revitalizace kolejového napojení
přístavu Mělník (SŽDC) nebo zakázky, které budeme zpracovávat pro ŘSD ČR – např. I/34 Polička, severní obchvat, směrový průzkum, Dopravní model města Benešov se zaměřením
na posouzení TOK Červené Vršky a Severovýchodní obchvat
Benešova, I/27 Plzeň, Přemyslova – Karlovarská, Aktualizace
technické studie estakády přes údolí řeky Mže nebo I/27

Plzeň, Přemyslova – Karlovarská, TS – Napojení hal divadla
J. K. Tyla. V dubnu jsme podepsali smlouvu na zakázku Studie
proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav
– soutěž, na kterou jsme podali nabídku v červnu roku 2017.
Ze zakázek silničních, kde jsme byli zadavatelem ŘSD ČR
vyhodnoceni s nejvýhodnější nabídkou, uvádím například I/16
Nová Paka – obchvat – PDPS SO 326 nebo doplňující zakázku k již běžícímu smluvnímu vztahu I/61 Kladno odvodnění, nová kanalizace – DÚR, DSP, ZDS, IČ, AD. Středočeský
kraj nás oslovil v mnoha tendrech, úspěch jsme zaznamenali
u příležitostí II/245 Mochov, most ev.č.245-009 přes dálnici
D11 za obcí Mochov – PD nebo III/11513 Jíloviště, most ev.
č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště – PD.
Koncem dubna jsme podali významné nabídky do tří rámcových smluv na projektové práce pro ŘSD ČR a také – pro
Hlavní město Prahu – žádosti o účast na pokračování projektové přípravy městského okruhu Pelc Tyrolka – Balabenka
– Štěrboholská radiála. V současné době běží hodnocení zadavatelů.
Střediska s kapacitou pozemních staveb budou zpracovávat zakázky Železniční stanice Plzeň hlavní nádraží – Modernizace – Projektová dokumentace (SŽDC - Správa
osobních nádraží Plzeň) nebo Praha – rekonstrukce budovy
pro potřeby ÚH AČR (Ministerstvo obrany – Česká republika).
Segment v portfoliu zejména střediska technických dozorů
byl co do počtu příležitostí velmi bohatý. Stavební sezona za-

čala naplno, a proto jsme evidovali mnoho příležitostí na zajištění technických dozorů či koordinátorů BOZP. Pro ilustraci
– Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.,
II. část - Praha Hostivař – Praha hl. n. (BOZP) (SŽDC), Zajištění
podpory technického dozoru stavebníka – Revitalizace tratě
Louny – Lovosice (SŽDC), Spodní část Václavského náměstí
– koordinátor (HLAVNÍ MĚSTO PRAHA), Technický dozor investora (TDI) a KBOZP na stavební akci “Rekonstrukce mostu
přes železniční dráhu, Říčany” (Město Říčany), II/237 Hořešovice, rekonstrukce mostu ev. č. 237-013A“ – TDS+BOZP
(Středočeský kraj), I/63 Řehlovice, most ev.č. 63-006.1 a 2 –
TDS (ŘSD ČR), I/19 Chýnov, TDI (ŘSD ČR), D0-514 “Lahovice
– Slivenec” PHS podél větve SO 131 MUK Slivenec – zajištění
stavebního dozoru (ŘSD ČR), I/2 Těšínky oprava vozovky –
stavební dozor (ŘSD ČR), Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavební akci “Most ev. č. 3082-1 Svinary
(SÚS Královéhradeckého kraje) nebo TDI – Silnice II/278,
okružní křižovatka Stráž pod Ralskem (Liberecký kraj)
V zahraničí – na německém trhu – na pobočce v Lipsku
nastoupil první německý projektant. Po třech týdnech školení v České republice se zapojil do projektových prací na
zakázkách Lengenprozelten a Oestrich-Winkel. Získali jsme
také první zakázku na projektování trakčního vedení. Jedná
se o spojku dvou vysokorychlostních tratí u města Wendlingen a projekt je součástí velkého dlouhotrvajícího projektu
Stuttgart 21.
Martin Chrastil
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Ze života společnosti
Nejvyšší železničář vymahačem dluhů (1)
Vždy jsem zastával názor, že vedoucí by se měl rámcově zajímat i o mimopracovní problémy
svých zaměstnanců. Je zajímavé, že s tímto přístupem jsem setkal hlavně na východ od našich
hranic. V zemích bývalé Jugoslávie a v pobaltských státech. Díky tomuto přístupu jsem zažil
jeden zajímavý příběh.
Vše začalo počátkem roku 2000. Jedno odpoledne mi zavolal generální ředitel Josef Fidler,
jestli bych k němu nemohl zajít. Vešel jsem a vyzval mě, ať se posadím.
„Mám pro tebe takový návrh,“ řekl po chvíli, „nechtěl bys do osobního užívání první fábii
na SUDOPu?“
Okamžitě jsem zbystřil pozornost a zeptal jsem se poněkud neslušně: „Co za to?“
„Celkem nic,“ odvětil generální, „mám takovou představu, že bys dal dohromady a vedl
velké středisko, ve kterém budou všichni elektrikáři.“
V duchu jsem si vzpomněl, že když jsem zastupoval nemocného kolegu Sellnera, dal jsem si
předsevzetí, že nikdy nepovedu spojená střediska sdělovací a zabezpečovací techniky. Teď vedu
středisko zabezpečovací techniky, nic mi nechybí a středisko si vede dobře. Ale hned jsem si
ještě v duchu odpověděl, že pro budoucnost firmy je to jediná možná cesta. Po chvíli zdráhání
jsem nabídku přijal, samozřejmě i s tou fábií. Velké středisko, ve kterém byli všichni elektrikáři,
trakčáci, sdělováci a zabezpečováci, se stalo skutkem. S trochou nadsázky jsem říkal, že vedu
středisko, kde všichni projektanti znají Ohmův zákon nebo se alespoň tváří, že ho znají. Pro
mě začali někteří používat název „Vrchní elektrikář“. Bylo to trochu kostrbaté, a tak později
se vžilo označení „Nejvyšší železničář“.
Středisko začalo pracovat k 1. 4. 2000 a den předtím se odevzdával k připomínkám projekt
„Modernizace trati Záboří–Přelouč“. Jako vedoucí střediska jsem pokládal za svoji povinnost
zkontrolovat, že projekty PS a SO za nové středisko 208 budou odevzdány všechny. Podle seznamu jsem vše odškrtal a dohlédl na uložení do beden, které kolegové vezli na středisko 250
do Hradce Králové. Sebekriticky musím přiznat, že obsah desek jsem nekontroloval.
V pondělí ráno, před gremiální poradou, mi zavolal mírně napružený vedoucí střediska
v Hradci kolega Žemlička: „Ahoj, ty máš na středisku nějakého Luise Pinta?“
Odpověděl jsem: „Ano, a co má být?“
„A víš, že odevzdal téměř prázdné desky?“ odvětil.
Zmohl jsem se pouze na konstatování, že to prověřím a dám do pořádku. Okamžitě jsem zavolal Luise a zeptal se ho, co tedy odevzdal. Se svým širokým úsměvem mi odpověděl: „No
moc toho nebylo, ale mluvil jsem s panem Balánem a on to zatím nepotřžebuje.“
Trochu jsem zvýšil hlas a řekl jsem: „To je od něj hezké, ale SUDOP musí plnit termíny
a fakturovat, tak co s tím budeme dělat?“
Luis se na chvíli zamyslel a s klidem odvětil: „Já bych potřžeboval, aby přišel do práce pan
Bedrna.“
Zdeněk Bedrna byl v té době v důchodu, ale ochotně nastoupil. Dal jsem dohromady dvojici,
která začala dohánět termín. Zdeněk to maloval po různých papírech včetně novin a Luis to
precizně přenášel do digitální formy na počítači. Před konečným termínem to vypadalo, že vše
stihnou. Ale odpoledne před termínem vstoupil do mé kanceláře Zdeněk a řekl: „Šéfe, mám
problém, potřeboval bych do zítra napsat šest technických zpráv.“
Chvíli jsem se zamyslel a řekl: „Tak je přines!“
Zdeněk přinesl šest krasopisně napsaných poměrně stručných zpráv. Mezitím mi v hlavě
uzrál plán. Když to vezmu domů a zapojím manželku a obě dcery, tak to večer stihneme. Vzal
jsem domů navíc dva notebooky a rozdal úkoly. Já připravoval úvodní společné části a zbytek
rodiny psal vlastní technické řešení. No jo, ale nedošlo mi, že mám doma dvě redaktorky a jednu
studentku. Nejdříve přišla žena a oznámila mi: „Je tam spousta gramatických chyb.“ V podstatě
měla pravdu, protože Zdeňkova technická mluva se vyznačovala tím, že ve větě chyběl občas
podmět nebo přísudek. Odpověděl jsem: „Nepotřebuji korekturu, ale napsaný text.“ Za chvíli
přišla dcera a oznámila: „Tati, to vůbec není česky.“ Přerušil jsem práci a všechny jsem požádal, ať nehodnotí češtinu, ale že to musí být dnes napsané. Zakroutily hlavami, ale daly se
do práce a ve 22.00 jsem měl všech šest zpráv pohromadě. Ráno jsem to předal Luisovi, ať to
vytiskne a uloží na PW.
Časem se kolega Pinto zapracoval a stal se z něho celkem schopný správce dat. Většinou
spolupracoval s HIPem Jirkou Kulíkem. V roce 2003 jsem se rozhodl dát mu smlouvu na dobu
neurčitou. A tak začala druhá polovina našeho příběhu. Když jsem mu smlouvu předával, tak
mi poděkoval a povzdechl si: „Kdybych to věděl, tak takovou blbost neudělám.“ Zeptal jsem
se jakou. „No to s tím autem,“ odvětil on.
Tady musím podat vysvětlení. Luis pochází z Panamy, vystudoval vysokou školu v Plzni,
v Čechách se oženil a založil rodinu. Jako všichni Latinoameričani žijící na jih od USA nemá
Američany v lásce, protože to jsou „potvory“, které je pouze zneužívají. Ale to mu nebrání
v tom, aby samozřejmě nemusel jezdit americkým fordem. Když mu dosloužil motor a převodovka, dal ho do servisu pochybné pověsti společně s techničákem a zálohou 40 tisíc Kč s tím,
že mu pan „majitel“ doveze z Německa stejného forda, v lepším technickém stavu.
Petr Lapáček, dokončení příště

SPOLEK SENIORŮ SUDOP
V lednu jsme zašli na výstavu tvorby a soukromého života Josefa Lady. Dozvěděli jsme se, že
mistr se vyučil malířem pokojů a divadelních
dekorací. V kresbě si vybudoval osobitý styl,
v němž namaloval a nakreslil okolo 400 obrazů
a asi 15 tisíc ilustrací. Viděli jsme nejen známé
obrázky jako Rvačka v hospodě apod., ale i kalendáře, dobové reklamy, volební karikatury, ilustrace časopisů a knih včetně Haškova Švejka a
filmy s moderními pohádkami.
Za mimořádně velké účasti jsme v lednu navštívili Centrální dispečerské pracoviště v Praze na
Balabence. Objekt, navržený projektanty SUDOPu, s deseti velkými a čtyřmi malými dispečerskými sály se sociálním, technickým a
administrativním zázemím byl postavený za cca
365 mil Kč s přispěním evropských fondů. CDP
umožní v budoucnu, s 1000 pracovníky (200
dispečery ve směně) na 2/3 tratí v ČR (tj. asi
2200 km) dálkové řízení za dalšího technologického vybavení sálů a řízení ve stanicích a tratí.
Způsob řízení nám byl vysvětlen a ukázán ve
cvičném sále.

Při únorové návštěvě Benediktínského arcibiskupství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze
Břevnově jsme si prohlédli baziliku sv. Markéty,
patronky deště a úrody, zbytky románské baziliky v kryptě pod kostelem, patrový konvent
(obydlí mnichů) s prostory prelatury (byt opata)
se sály, ambity a chodbami zdobenými štukaturami a freskami.

Na 3,5 km dlouhou procházku jsme se vydali při
prohlížení starých domovních znamení, která
vznikala pro orientaci ve 2. pol. 14. stol. na
Starém městě. Teprve v r. 1770 (za přispění
vojska) za vlády Marie Terezie získaly pražské
domy čísla. Na Staroměstském náměstí jsme na
obnovované věži radnice viděli virtuální orloj.
V tomto čtvrtletí jsme spolu s Vlastou Tesařovou, Marii Šafránkovou, Vladimírem Justem
a Karlem Kremláčkem oslavili jejich narozeninová výročí.
František Bartoš
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To byla dovolená – 2017!

Bhútán
a Severní Indie
Michal Gramblička
(foto autor, Daniel Karfík a Hana Staňková)

Když mě v prvním roku důchodu začaly opět „svědit“ paty, přišel Dan s nápadem
projít dva vysokohorské treky, první v Bhútánu kolem sedmitisícovky Jomolhari
a v severní Indii na hranici Sikkimu a Nepálu s výhledy na třetí nejvyšší horu naší
zemičky – Kangchenjungu, neváhal jsem ani trochu. Tu světovou trojku jsem již
jednou viděl, v roce 1998 v ranním oparu z nepálského Mera Peaku 6 500 m n. m.,
za ní se však skrývala tajemná země, kterou navštíví ročně maximálně 30 tisíc
turistů a většina se vrátí okouzlena nejen historií národa a překrásnou přírodou,
ale i zajímavou současností. Její název vymysleli Britové a v sánskrtu znamená
bhú = země a úthán = vysoká; místní ale používají název Druck Yepl – země
hřmícího draka.

V pátek 29. 9. 2017 jsme my čtyři sudopáci (ten „poslední“ byl
Petr Vitásek) a kamarád Luboš nasedli do letadla Turkish Airlines a přes Istanbul a Dháku (Bangladéš) jsme doletěli do Paro,
kde je jedno z „nejnebezpečnějších“ letišť světa. Dobře to však
„dopadlo“ a ještě ten den jsme se přemístili do hlavního města
bhútánského království Thimphu ve výšce 2 350 m n. m. Na letišti na nás čekal průvodce Tek, který byl oblečený do tradičního
obleku se sukní až ke kolenům, s černými podkolenkami a botami. S Tekem jsme pak strávili 12 dnů cest po památnících,
klášterech a v horách na treku.
Už na začátku jsme měli štěstí, neboť v královském hradu
v Thimpu začal třídenní festival. Thimpu dzong (hrad) se stal
pevností už ve 13. stol., následně v 18. stol. hrad vyhořel
a dnešní podoba je až z 60. let minulého století. Je to nádherný
komplex staveb, kde jedna část je uzavřena, protože v ní sídlí
královská rodina.

Hrad Thimphu a Tradiční festival v Thimphu

My jsme navštívili klášter Dečhen Podrang s obrovskou sochou
Buddhy přítomnosti. Klášter má fresky z 12. stol. a tři nádherně
zdobené trůny pro duchovní a státní představitele.

Další den jsme pokračovali k Memorial Chorten, což je stúpa, která byla postavena v roce 1974 na počest třetího krále Jigme Dorji Wangchucka,
který zemřel v roce 1972 ve věku 44 let a je považován za největšího krále Bhútánu, protože zrušil otroctví a začal krajinu modernizovat. Mohlo se
i dovnitř památníku, ale nesmělo se tam fotit, jako bez výjimky ve všech památkách v Bhútánu. To je škoda, byly tam krásné tantrické sochy, které
představují spojení ženy a muže, z výzdoby jsou zřejmé vlastnosti – u muže hlavně síla a u ženy inteligence, všude bylo sedm svíček, nebo sedm
misek s obětními potravinami. Sedmička znamená sedm kroků
Buddhy, které udělal, když se narodil z lotosu. Sedmička je v buddhismu magické číslo.

Memorial Chorten

Socha sedícího Buddhy – největší na světě
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Projíždíme zalesněnou krajinou a zahradami. Prý tady pěstují červená a žlutá jablka a vyvážejí je do Bangladéše a Indie. Na jihu Bhútánu se pěstují
i pomeranče, kardamom a brambory. Občas si náš průvodce Tek na něco vzpomene, tak na nás sype informace, třeba že děti tady chodí do školy od
šesti let a nebo, že rodiny mají většinou 2–3 děti a vláda jim vysvětluje, že když budou mít jen dvě, tak jim lépe zajistí vzdělání. Míříme k největší soše
sedícího Buddhy na světě, která má na výšku úctyhodných 51,5 m. Buddhovi místní říkají Sange, socha je z bronzu, byla vyrobena v Singapuru a byla
postavena v roce 2006. Následuje panoramatický pohled na Thimphu z chrámu Changangha Lhakhang, nejstaršího a nejposvátnějšího místa Bhútánu
již od 12. století.
Další dny strávíme v údolí Punakhy s nejkrásnějším hradem,
který leží na soutoku dvou řek Pho Cchu (což znamená muž) a Mo
Chhu (žena). Do roku 1955, kdy byla Punakha hlavním městem,
byla také správním centrem a vládním sídlem, hrad byl postaven
v letech 1637–38 a v něm jsou vládci krajiny korunováni. V údolí
jsme navštívili také klášter a stúpu Khasum v tibetském stylu
a chrám Chhimy Lhakhang, proslaveném mnichem Drukpa Kunley,
který zaháněl zlé démony svým penisem! A ten se pak u Bhútánců
stal symbolem plodnosti a ochrany před zlými démony.

Pohled do údolí Punakha
Vracíme se do Paro a další den navštěvujeme klášter Taktsang = Tygří hnízdo. Náš
sedmikilometrový výstup a sestup džunglí, v mlze do výšky přes 2 500 m,
700 schodů tam i zpět, byl odměněn nejen nezapomenutelným pobytem s meditací
ve čtyřech z devíti klášterů starých přes 400 let, ale i slunečním „fotografickým“ dnem
s beránky na modré obloze. Klášter byl postavený na místě, kam podle legendy přiletěl v 8. století na zádech tygra Guru Rimpoche (Padmasambhava) z Tibetu, aby zahnal démony, kteří bránili šíření buddhismu v Bhútánu a je jedním z nejposvátnějších
míst. Byl několikrát poničený, nejvíce v roce 1998, opět byl však zrekonstruovaný.

Hrad Punakha

Klášter Tygří hnízdo
Jomolhari 7 326 m n. m.

Jitchu Drakye – 6 662 m n. m.

Šestý den začínáme stoupat na treku pod Jomolhari a s rostoucí výškou
trochu zpomalujeme, ale s denními výškovými výkony jsme spokojeni.
Devátý den pobytu překračujeme sedlo Bhonte La ve výšce 4 902 m n. m.
a podle průvodce Teka jsme pouze třetí úspěšná výprava z osmi, které na
tomto treku vedl.
Jedenáctý den pobytu
Sedlo Takhung La
jsme přes další sedlo
Thombu La ve výšce
4 318 m n. m. sestoupili 1 473 m dolů do
údolí a vrátili jsme se
přes hrad Drukyel
Dzong, který chránil
obchodní cestu z Tibetu do Indie, do Paro.

Poslední den před odjezdem kompletně propršel. Přesto jsme v dešti navštívili nejstarší ženský
klášter Kila Gompa v sedle Chele La ve výšce 3 810 m n. n., který byl založen již v 9. stol. a také
Paro Dzong z roku 1644 (nebo také Rinpung dzong, což znamená perlu nebo hromadu klenotů)
s výhledem na město.

Bhútán i sympatického průvodce Teka jsme opustili a další cesta nás zavedla
do dvou indických států Západního Bengálska a Sikkimu. Projížděli jsme přes
indická města Jaigaon a Gangtok, který leží ve výšce 1 840 m n. m. se sídlem
bývalého sikkimského krále. Dále klášterem Rumtek, Ravangly s Buddha
Parkem a „nejlepšími“ světovými plantážemi Temi Tea Garden (nákup černého
čaje) a Darjeeling (nákup zeleného čaje).
Čajové plantáže v Darjeelingu

Dále jsme v Darjeelingu absolvovali návštěvu v Himalájském muzeu, kde jsme se poklonili památce Tenzinga Norgeye a následně navštívili skoro
všechny pamětihodnosti, např. Pagodu Míru, kláštery a památník Bastia Loop, který připomíná indické oběti v boji za svobodu. Těšili jsme se také z přátelských projevů obyvatel města, i když pár dní před naším příjezdem tam bengálská armáda potlačila nepokoje s obětmi převážně nepálských obyvatel.
Největší radost
Jeden z mnoha krásných výhledů na Kančendžengu
nám však připravil několikadenní výstup na
indicko–nepálskou hranici nad
obcí Uttarey,
odkud jsou himálájské osmitisícovky
Kančendženga,
Makalu, Lhotse,
Everest a Cho
Oju jako na dlani. V horách nám neskutečně přálo počasí, když moc
nemrzlo a pršelo, jenom když jsme byli v údolí. Vzhledem k tomu,
že v okolí nebyl žádný světelný smog, mohli jsme v noci obdivovat
„nekonečné“ množství hvězd Mléčné dráhy, které byly tak nadosah,
že stačilo jenom natáhnout ruku.

Kančendženga 8 586 m n. m.

Jako vždy, i tam zazvonil zvonec a pohádky byl konec a my se vrátili přes
Bagdogru, Nové Dillí a Istanbul domů plni nezapomenutelných zážitků
a každý s plnou hlavou vzpomínek a ještě plnější kartou fotografií. Namasté anebo taky Tashi Delek Himáláje, tak snad někdy příště.

Panoramatický pohled na střechu světa

