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(Na internetu nedostupná)

Vedoucí obchodně výrobního odboru Ing. Roman Smida je nejen pravidelným přispěvatelem Revue na
této straně, ale i zdatným vysokohorským turistou. Spolu s dospělým synem a jeho třemi přáteli lezli po
horách v dalekém Nepálu. Ve věku, kdy se naši předchůdci chystali do důchodu, zvládl nejen náročné vysokohorské putování, ale i nezáviděníhodnou úlohu nezadat si před mladými ohaři. Ve středu 17. února
o jejich výpravě a zážitcích vyprávěl Roman Smida svým kolegům v zasedačce SUDOPU v Olšanské. Samozřejmě s promítáním překrásných fotografií.

SUDOP PRAHA a.s. a veřejné obchodní soutěže doma a v zahraničí
SUDOP PRAHA a.s. v období leden – začátek
března 2010 podal celkem 48 nabídek do veřejných
soutěží o získání zakázek na domácím trhu v oborech,
které patří do portfolia dovedností naší firmy. V oboru
železničních staveb jsme v soutěžích vyhlašovaných
SŽDC, Stavební správou Praha získali zakázku na projekt
a
ekonomické
hodnocení
stavby
„Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ“ a „Podkladovou ekonomickou studii IV. TŽK“ a podali nabídku ve
sdružení se SUDOPem Brno na zakázku „GSM-R
Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno“.
Ve veřejných obchodních soutěžích vypsaných
SŽDC, Stavební správou Olomouc jsme uspěli s nabídkou na zpracování Studie proveditelnosti „Elektrizace trati Zábřeh–Šumperk“, benefitové žádosti pro
stavbu „Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka–
Mošnov“ a autorský dozor na stavbu „CDP Přerov“.
Stavební správa Plzeň v předmětném období nevypsala žádnou veřejnou soutěž na zpracování dokumentací dopravních staveb.
Pro Ministerstvo dopravy ČR na základě úspěšné
nabídky zpracujeme „Finanční tabulky CBA staveb
SŽDC“, a dále jsme podali obdobnou nabídku pro
stavbu „Optimalizace trati Votice – Benešov u Prahy“
a nabídku na „Monitoring a kontrolu projektů Systém
řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m.
Praze“. Výsledek dvou posledně zmíněných soutěží
není doposud znám. Počátkem února jsme podali nabídku na ČD a.s. na jednostupňový projekt „Rekonstrukce výpravní budovy žst. Ústí nad Labem“;
prozatím nebyl oznámen výsledek soutěže.
Na trhu silničních dopravních staveb byl počet vypsaných soutěží o něco větší než na železnici. Na ŘSD
Praha jsme podali vítěznou nabídku na zpracování expertízy DUR stavby „SOKP stavba 511“. Neúspěšně
jsme se ucházeli o zakázky „Technická asistence PMU
- SOKP (513 a 514) a obchvat Plzně“, „SOKP 514 Projekt komplexních zkoušek a jeho vyhodnocení“,
„SOKP 513 - doprovodná dokumentace k uvedení tunelu do provozu“, „SOKP 514 - doprovodná dokumentace k uvedení tunelu do provozu“. Pro ŘSD Plzeň
zpracujeme studii silnice „I/27 v úseku „Třemošná –
Vysoká Libyně“ a „Kokšín“. Na Karlovarském ŘSD
jsme uspěli nabídkou na expertní posouzení dokumen-

tace stavby „R6 Nové Strašecí – hranice kraje, stavby 1
a 3“, pro ŘSD Jihlava zpracuje stř. 205 ekonomické
hodnocení stavby „I/37 hranice Pardubického kraje –
Ždírec nad Doubravou“. Neúspěšná byla nabídka na
zakázku „D3 C – koordinace geotechnických průzkumů“ na ŘSD v Českých Budějovicích a rovněž nabídka na zhotovení DUR a IČ stavby „Přeložka silnice
II/605 Ejpovice – jižní obchvat“ na SÚS Rokycany.
Pro TSK Praha byla počátkem roku podána úspěšná
nabídka na dokumentaci v stupni DUR a DSP „Štěrboholská spojka PHS Počernice“.
Našimi nabídkami jsme se ucházeli o zakázky vypisované jednotlivými krajskými úřady. Na Jihočeském
KÚ o TDI a BOZP stavby „Přeložka silnice II/156
a II/157 v Českých Budějovicích“, v Moravskoslezském kraji o DUR a DSP stavby „Letiště L. Janáčka,
ostatní zpevněné plochy“, v Pardubickém kraji o studii
„Výhledového dopravního připojení Žamberecka a Ústeckoorlicka na R35“ a „Územně technickou studii Vymezení koridorů pro umístění stavby R35
u Litomyšle“. V středočeském kraji z několika podaných nabídek do soutěží byla úspěšná nabídka na
„Využití území ve vojenském prostoru Milovice–
Mladá“. V soutěžích vypsaných městy jsme získali zakázku na zpracování DSP a IČ „Přístupové rampy na
lávku pro pěší a cyklisty“, pro město Semily jsme podali nabídky na zhotovení kompletní dokumentace „Cyklotrasy Jizera – příprava a propagace Euroregionální
trasy“, a TDI pro „Rekonstrukci Riegrova náměstí
v Semilech“, v městě Tábor se ucházíme o zakázku na
„Vyhotovení jízdních řádů včetně oběhů vozidel a řidičů“.
Pro společnost UNIMILLS a.s. jsme společně s Atelierem 4, s.r.o připravili nabídku na zajištění projektových prací a inženýrské činnosti na výstavbu „Mlýnu
v Dřísech“ a jeho kolejové napojení na železniční stanici Dřísy. Ve stejném složení jsme podali nabídku na
zpracování S, DUR, DSP, DZS Vědecko-výzkumného
parku SVÚM a.s. v Čelákovicích.
Ihned od začátku roku se pilně soutěžilo i v zahraničí. Obchodní aktivity jsou směrovány do již tradičních zemí Slovenska, Polska, Bulharska, Srbska. Na
Slovensku jsme se ucházeli o zakázku na dodávku projektové dokumentace, inženýrskou činnost a autorský

dozor stavby „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo),
železničná trať“. V Polsku naše nabídky společně se
Strabag Polska směřovali na PKP PLK na zpracování
dokumentací staveb a následnou realizaci v úsecích
„Zbaszynek-Czerwiensk“, „Zbaszynek – Gorzów“
a „Tczew-Kostrzyn“. V Bulharsku se účastníme soutěže společně s OHL ŽS na získání zakázky „Renovace
železniční infrastruktury na úsecích železniční tratě
Plovdiv–Burgas“ a samostatnou nabídkou o úsek
„Plovdiv–Mihajlovo“ a „Železniční uzel Burgas“. Pro
bulharské ministerstvo pro místní rozvoj byly podány
dvě nabídky na studie proveditelnosti MHD ve městech Plovdiv, Stara Zagora, Varna, Ruse, Pleven. Vzhledem k poklidnějšímu průběhu vyhodnocování soutěží
nejsou dosud známy výsledky. V Srbsku přihláškou do
předkvalifikace se pokoušíme dostat do hry o soutěž
na významnou zakázku „Srbské železnice - strategický
plán“.
Roman Smida
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SUDOP PRAHA a.s. v roce 2009 - zpráva o stavu společnosti
Ing. Josef Fidler, generální ředitel a předseda představenstva společnosti
Obtížný rok 2009 zvládla naše společnost, SUDOP
PRAHA a.s. velmi dobře. Udrželi jsme naše pozice na tuzemském trhu konzultačních a inženýrských služeb, opět
jsme pracovali pro naše zahraniční klienty, a to zejména na
Slovensku, v Polsku a Bulharsku.
V roce 2009 jsme dosáhli velmi dobrých hospodářských
výsledků. Po celý rok 2009 byl SUDOP PRAHA a.s. finančně stabilní, nečerpali jsme úvěry, společnost není zatížena dluhovou službou.
V roce 2009 jsme dosáhli významných ocenění kreativity a kvality práce našich špičkových projektových týmů.
Stavba „Nové spojení“, pro kterou jsme projektovali
všechny projektové stupně, získala titul „Stavba roku“. Železniční estakáda přes Masarykovo nádraží získala titul
„Dopravní stavba roku“.
V roce 2009 v naší společnosti standardně fungoval systém jakosti, vzdělávání a sociální programy. Tradičně jsme
pořadateli odborných konferencí, tradičně jsme sponzory,
donátory mnoha humanitárních projektů.
Obchodní a výrobní oblast
Z hlediska obchodního i výrobního byl minulý rok 2009
nejúspěšnějším rokem v historii společnosti SUDOP
PRAHA a.s.
Stejně jako v minulých letech byla nejdůležitějším obchodním partnerem státní organizace Správa železniční dopravní cesty, která byla, většinou prostřednictvím svých
investorských útvarů, tj. Stavebních správ v Praze, Plzni
a Olomouci, zadavatelem řady veřejných zakázek na zpracování projektové dokumentace a souvisejících činností.
SUDOP PRAHA a.s. se pravidelně těchto soutěží účastnil
a častokrát byl zadavatelem vyhodnocen jako vítěz soutěže.
Velké železniční zakázky jsou obvykle zpracovávány více
než jeden rok a proto některé zakázky, které se zpracovávaly
v roce 2009, byly zahájeny již v minulém roce a naopak zakázky získané v roce 2009 budou dokončeny v roce následujícím.
SUDOP PRAHA a.s. se podílel i na přípravě staveb silničních, když získal několik významných zakázek zadávaných vesměs Krajskými správami Ředitelství silnic a dálnic
v Plzni, Praze, Chomutově, Pardubicích, Karlových Varech,
Ostravě a Jihlavě.
Další zakázky získal SUDOP PRAHA a.s. od krajských
úřadů (zejména Kraj plzeňský, středočeský a karlovarský)
a měst (Plzeň, Praha, Strakonice, Pardubice, Příbram a Ústí
nad Labem).
Velmi důležitými klienty byly v roce 2009 stavební společnosti, pro které zajišťoval SUDOP PRAHA a.s. realizační dokumentace silničních i železničních staveb.
Spolupráci se společnostmi SKANSKA ŽS a.s., STRABAG
a.s., STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a. s., Metrostav a.s.
či AŽD Praha, s. r. o. lze označit jako oboustranně velmi
úspěšnou.
Pokračovala spolupráce s projektovými firmami působícími zejména v oblasti dopravních staveb, jak ze skupiny
SUDOP GROUP a.s. (METROPROJEKT a.s., MCO a.s.,
VPÚ DECO a.s., SUDOP ENERGO a.s., Reming Bratislava a.s., DOPRAVOPROJEKT Bratislava a.s.), tak s ostatními (SUDOP BRNO s.r.o., IKP Consulting Engineers
s.r.o., Pragoprojekt a.s.).
Studijní a koncepční práce
Stejně jako v letech minulých zpracoval SUDOP
PRAHA a.s. v roce 2009 velké množství zakázek v oblasti
studijních a koncepčních prací, které lze rozdělit do několika oblastí:
V oboru železničních studií byla nejdůležitějším úkolem
aktualizace studie proveditelností III. tranzitního železničního koridoru. Projednání a přijetí této studie zahraniční
konzultační společností Jaspers je podmínkou pro využití
fondů EU při realizaci staveb na III. železničním koridoru.
Zároveň byly zpracovány žádosti na kofinancování staveb
z prostředků EU.
V roce 2009 zpracoval SUDOP PRAHA a.s. pro SŽDC
s.o řadu investičních záměrů. Pro stavby, které již byly rozpracovány v podrobnějších stupních projektové dokumentace, se jednalo zejména o ekonomické hodnocení, kdežto
u nově připravovaných zakázek bylo součástí investičního
záměru i zpracování technické studie.
Ze studií zabývajících se silniční dopravou jsou nejvý-

znamnější studie zpracované pro ŘSD, které by se v budoucny měly stát podkladem pro další stupně projektových
dokumentací.
Studie ekonomického hodnocení. Mimo studií proveditelnosti zpracoval SUDOP PRAHA a.s. ekonomická hodnocení silničních staveb tzv. „metodou HDM – 4“ pro
krajské správy ŘSD ČR.
Expertízy. SUDOP PRAHA a.s. zpracoval velké množství zakázek expertních posouzení, zejména silničních staveb pro krajské správy ŘSD ČR.
Vizualizace, animace a videokompozice. Pro možnost názorné prezentace připravovaných projektů zajistil SUDOP
PRAHA a.s. u nejvýznamnějších železničních a silničních
projektů kromě standardní dokumentace i vizualizace, animace či videokompozice připravovaných staveb.
Inženýrská činnost
V roce 2009 zajišťovalo středisko inženýringu společnosti SUDOPU PRAHA a.s. inženýrskou činnost pro vydání územních rozhodnutí o umístění stavby a stavebních
povolení u zakázek, jejichž zpracovatelem byla naše společnost. SUDOP PRAHA a.s. dokázal úspěšně zajistit inženýrskou činnost u mnoha rozsáhlých, zejména
železničních staveb.
Technické dozory, monitoring a kontrola staveb
V roce 2009 byl SUDOP PRAHA a.s. velmi úspěšný
v oboru výkonu technických dozorů staveb při realizaci staveb a zpracování monitoringů a kontrol staveb spolufinancovaných z prostředků EU.
Geotechnika
Pro středisko Geotechniky byly v roce 2009 nejdůležitější činností průzkumy pro liniové železniční stavby. Objemově menší, ale neméně důležité byly průzkumy pro
novostavby a rekonstrukce silnic. Velký důraz byl v tomto
roce věnován diagnostickým a stavebně-technickým průzkumům mostních objektů. Pro zajištění technického zázemí těchto průzkumů byly provedeny výrazné investice do
přístrojového vybavení (vrtná souprava, diagnostické přístroje). Celkem bylo v průběhu roku realizováno více než šedesát obchodních případů.
Životní prostředí a dokumentace EIA
Skupina životního prostředí zpracovala v roce 2009 části
projektových dokumentací týkajících se vlivu stavby na životní prostředí. Kromě toho byly zpracovány samostatné
dokumentace vlivu stavby na životní prostředí podle zákona
100/2001 Sb. (EIA).
Jakost
Ve společnosti je zaveden a udržován integrovaný systém
řízení, který sestává již ze čtyř certifikovaných systémů:
k systému managementu jakosti dle standardu ČSN EN ISO
9001: 2001, systému environmentálního managementu
podle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle specifikace
OHSAS 19001:1999 ve znění novely č. 1 přibyl na podzim
2008 systém managementu bezpečnosti informací podle
ČSN ISO/IEC 27001:2006.
Technická politika
SUDOP PRAHA a.s. v roce 2009 vynaložil nadstandardní finanční prostředky na rozvoj technického vybavení
počítačových sítí v Praze, Ústí nad Labem, Hradci Králové
a Plzni.
Klíčovou investicí pro rozvoj počítačové sítě SUDOP
PRAHA a.s. tvoří nákup nových serverů HP Proliant DL 380
a nových diskových polí HP Lefthand. Unifikované, v bu-

doucnosti snadno rozšiřitelné serverové prostředí, spolu s virtualizačními produkty firmy VMware vytvořilo základ pro
zajištění rychlé reakce na zvýšení výpočetního výkonu jakékoliv aplikace nutné pro provoz firmy. Současně byl splněn
požadavek na zajištění nepřerušeného provozu serverů
v hlavní budově v Praze při výpadku jakéhokoliv zařízení .
Velmi významnou investici představoval nákup měřící techniky pro skupinu geodetů. SUDOP PRAHA a.s. pořídil nový
měřičský kolejový vozík GRP 3000A od firmy AMBERG.
Po celý rok probíhala pravidelná obnova grafických stanic, při níž bylo pořízeno celkem 72 pracovních stanic, 13
notebooků a 16 monitorů bez PC.
V rámci obnovy tiskového řešení byly pořízeny 2 kopírovací multifunkční stroje KONICA MINOLTA C451.
SUDOP PRAHA a.s. investuje značné prostředky do
používání legálních licencí softwarových produktů. V roce
2009 bylo nejvýznamnější investicí povýšení stávající verze
MS OFFICE2000 na verzi MS OFFICE2007. V souvislosti
s obměnou hardwarové infrastruktury serverů byl pořízen
příslušný počet serverových licenci MS SERVER2008 R2
včetně dostatečného počtu přístupových licencí k těmto serverům. Nově byly zakoupeny licence Vmware. Mezi další
velké investice patří nákup nového produktu RailSYS
a další rozšíření systému VISEM/VISUM.
V roce 2009 SUDOP PRAHA a.s. zajistil pro své zaměstnance školení v oblast IT. Všichni zaměstnanci firmy prošli několikadenním školením nové verze programu
MicroStation v8i, vybrané skupiny zaměstnanců absolvovaly specializovaná školení na nově pořizované prostředky.
Personální oblast a sociální politika
Ve společnosti působilo na konci roku 383 zaměstnanců
na pracovištích v Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem,
Plzni, ve Varšavě a v Sofii; z tohoto počtu je 299 projektantů. Na celkovém počtu zaměstnanců se podíleli vysokoškolsky vzdělaní odborníci 69 %, středoškoláci tvořili 29 %
zaměstnanců. Jednu třetinu zaměstnanců tvoří ženy.
Počet autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) je 84 inženýrů a 11 techniků; 9 zaměstnanců je úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů.
Další autorizace a osvědčení: 1 autorizovaný inženýr
pro nakládání s nebezpečnými látkami a 4 zaměstnanci jsou
držiteli osvědčení způsobilosti k odborné činnosti prováděné hornickým způsobem.
Počet držitelů autorizačního osvědčení ze Slovenské komory stavebních inženýrů vzrostl na 15 osob, 28 zaměstnanců společnosti je držiteli autorizačního osvědčení
Polské komory stavebních inženýrů (z tohoto počtu je
7 osob na pracovišti ve Varšavě v Polsku).
Další zaměstnanci vlastní některá speciální osvědčení.
SUDOP PRAHA a.s. je držitelem osvědčení Národního
bezpečnostního úřadu ČR, na jejichž základě může přistupovat k utajovaným informacím do stupně DŮVĚRNÉ.
Vzdělávací aktivity byly v roce 2009 orientovány převážně na řešení aktuálních problémů výrobní sféry, novou
legislativu, prohlubování znalostí v oblasti výpočetní techniky s možností získání certifikátů. Pokračovala jazyková
příprava ve dvanácti anglických, dvou německých a dvou
polských kurzech (nové).
Sportovní klub PODUS, podporovaný společností, zabezpečoval bohaté sportovní vyžití zaměstnanců v kolektivních i individuálních sportech. Tradičně proběhly zimní
sportovní hry v Albrechticích v Jizerských horách. Letní
sportovní hry byly znovu uspořádány ve sportovním areálu
v Tichonicích.
Společnost se podílela na aktivitách Klubu důchodců.
V prosinci 2009 byla mezi vedením společnosti a zástupci
odborů uzavřena kolektivní smlouva, která vymezila základní pravidla odměňování a zásady personální a sociální
politiky společnosti pro rok 2010.
Do roku 2010 vstupujeme v situaci, kdy již několik měsíců je našimi nejdůležitějšími klienty (SŽDC, ŘSD) výrazně
omezena projektová příprava dopravních staveb. Hlavním
úkolem pro rok 2010 je naplnit naše výrobní kapacity dostatečným množstvím zakázek v tuzemsku a v zahraničí.
Udržujeme vysoký standard projektových technologií,
naše špičkové projektové týmy jsou připraveny řešit i ty nejobtížnější zakázky.

4

SUDOP REVUE 1/10

15. ročník konference Železniční mosty a tunely se uskutečnil dne 21. ledna 2010 v Kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze.
Základní cíl konference – setkání investorů, projektantů stavitelů a správců mostů a tunelů – je deklarován na titulní straně sborníku
i v záhlaví ostatních materiálů. SUDOP PRAHA a.s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. tuto akci tradičně koncipují tak, aby
umožnila co nejširší účast zájemců o obor. Počet 360 registrovaných účastníků svědčí o tom, že i v současném složitějším období
byl tento cíl beze zbytku naplněn.
Zároveň věříme, že účastníci mohli být plně spokojeni i s odbornou náplní konference. Z pódia zaznělo 22 příspěvků, další dva
jsou zařazeny ve sborníku, zajímavá byla i výstavka v předsálí. Účast z blízkého zahraničí se již rovněž stává tradicí a konferenci nesporně obohacuje. SUDOP PRAHA a.s. se prezentoval příspěvky Ing. Martina Vlasáka, Ing. Martina Vachtla (ve spolupráci s Ing. Otakarem Hasíkem, METROPROJEKT Praha a.s. ), Ing. Michala Grabličky a Ing. Jana Laifra.
Poslední sborníky jsou k dispozici v kanceláři vedení společnosti.

15. konference ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY
Železniční most přes Sázavu v Čerčanech
Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.
Posuzování mostních a tunelových objektů z pohledu správce,
vlastníka a provozovatele dráhy
Ing. Radovan Kovařík, ředitel odboru a Ing. Blanka Karbanová, vedoucí
oddělení žel. mostů a tunelů, SŽDC, s.o., odbor traťového hospodářství
Rizika navrhování a provádění svarových spojů dynamicky namáhaných ocelových konstrukcí
Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D. Mott MacDonald Praha spol. s r.o.
Rekonstrukce železničního mostu v km 208,664
trati Chomutov–Cheb
Josef Ticháček, SŽDC, s.o., SDC Karlovy Vary
Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., TOP CON SERVIS s.r.o.
Inovace v oblasti ocelových mostů s dolní mostovkou
Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný
a Ing. David Franc, Ing. A. Pechal, CSc. - PIS Brno
Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice –
Staré Město u Uherského hradiště
Ing. Jiří Borovička, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Volný mostní průřez dle ČSN 73 6201:2008
a bezpečnost provozování dráhy
Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s.o., odbor traťového
hospodářství, oddělení železničních mostů a tunelů
R3 – Horná Štubňa – obchvat, nový železniční
most SO 201-00
Pavel Bulejko a Rastislav Schreiber, ABM Mosty
s.r.o., člen skupiny ABM Europe
Praha, Nové spojení II – městské železniční tunely
Ing. Otakar Hasík, METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Martin Vachtl, SUDOP PRAHA a.s.
Zahájení výstavby projektu železnice Crossrail přes Londýn
Ing. Smolík Jiří a Lubomír Němeček, Subterra a.s.
Železniční most přes Labe v Kolíně
Ing. Jiří Schindler, Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Pavel Očadlík
a Ing. Jan Henzl, VPÚ DECO PRAHA a.s.
I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice
Ing. Jan Svitavský a Ing. Libor Marek, TOP CON SERVIS s.r.o.

Nové spojení Praha – železniční estakáda přes Masarykovo
nádraží, ověření výchozího stavu měřením dynamického
chování metodou BRIMOSâ v souladu s ČSN 73 6209
Dipl. Ing. Robert Veit-Egerer (PhD candidate), VCE - Vienna Consulting
Engineers
Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., INFRAM a.s.
Estakáda přes Masarykovo nádraží – výsledky dlouhodobého monitorování nosné konstrukce mostu a některých vybraných prvků
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. a Ing. Martin
Zatřepálek, Kloknerův ústav, ČVUT v Praze,
Ing. Petr Klimeš, EUROVIA CS, a.s., závod Řevnice
Mosty na vysokorychlostní trati Ebensfeld–
Lipsko
Dr.-Ing. Richard Buba, SSF München
Dipl.-Ing. Stefan Kraft, SSF Berlin
Nové mostné objekty na modernizovanej
železničnej trati ŽSR na ostrove Nosice
Ing. Karol Dobosz, Ing. Vladimír Piták, Ing. Ján Sandanus a Ing. Peter Vyšlan, Reming Consult a.s.
Výměna nosné konstrukce Znojemského viaduktu
Ing. Dalibor Václavík a Ing. Radim Pokorný, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Bezstyková kolej na Znojemském viaduktu
Ing. David Kmošek, SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, SO 0119-21 most v km 82,467
Bc. Pavel Bartoň, METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Radim Brůžek, TOP CON SERVIS s.r.o.
Spřažené příhradové mosty na trati Stříbro –
Planá u Mariánských Lázní
Ing. Jan Laifr, SUDOP PRAHA a.s.
Použití chemické stabilizace kolejového lože při rekonstrukci
železničního mostu SO 93-20-03 v km 144,234 přes Sázavu
Ing. Tomáš Plicka, MC-Bauchemie s.r.o.
Novostavba železničního mostu na přeložce silnice II/190 Železná
Ruda – Špičák
Ing. Petr Letocha, SDS EXMOST spol. s r.o.
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Sudopské železniční mosty 2009

Železniční most přes Sázavu v Čerčanech, Ing. Martin Vlasák

Železniční most v Českých Velenicích, Ing. Tomáš Wangler

Most na trati Kolín–Ledečko přes II/38, Ing. Adriana Kl’ocová

Železniční mosty na trati Stříbro – Planá u M. L., Ing. Jan Laifr

Nová příležitost pro malé a střední podniky

Projekt KASSETTS jako řešení evropské logistické ICT sítě brokerů
Zejména v době ekonomické krize se malé a střední firmy snaží
snížit svoje náklady. Často velmi opomíjenou položkou jsou náklady na přepravu zboží. Řízení logistiky malých a středních podniků
Evropské unie přitom není optimální. V porovnání s velkými firmami MSP přepravují menší objemy zboží. Nízká frekvence přepravy
vytváří rozptýlené dopravní nároky a produkuje velké množství
nevytížených dopravních prostředků.
Italská společnost ITL – Institut pro dopravu a logistiku, společně se sedmi evropskými partnery, jež náleží k zemím střední
Evropy, zahájila v rámci projektu KASSETTS iniciativu pro vybudování evropské sítě informačních a komunikačních technologií (ICT)
pro optimalizaci a zdokonalení nákladní dopravy. Tento projekt je
realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského regionálního rozvojového fondu
(ERDF).
Projekt KASSETTS si klade za cíl řešit logistické požadavky
MSP vytvořením evropské ICT sítě brokerů. Každý broker bude
operovat v určitém regionu a bude spojovacím článkem mezi MSP
a logistickými operátory. V rámci projektu je vyvíjen speciální logistický software, pro který budou mít všichni účastníci přiděleno
svoje specifické přihlašovací heslo. Výrobní společnosti budou do
systému zadávat svoje požadavky na přepravu zboží. Dopravní
společnosti poskytnou informace o technických parametrech

svých vozidel a o jejich dostupnosti. Broker bude s využitím softwarového vybavení seskupovat a optimalizovat požadavky MSP
(pokud jde o využití dopravních prostředků) a plánovat trasy
na regionální a nadnárodní úrovni na základě destinací, množství
a načasování dopravy.
V praxi tento princip řešení logistických aktivit MSP již více než
rok funguje v severní Itálii. Během monitorování přeprav byly zjištěny úspory v nákladech MSP přes 20%. Výsledkem je o 30%
méně najetých kilometrů a snížení počtu jízd o 37%.
Další informace ohledně projektu KASSETTS a následných
výsledcích jsou publikovány na oficiálních webových stránkách
http://www.kassetts.eu.
Účast všech výrobních i dopravních firem v projektu je zcela
zdarma. Zájemci o zapojení do projektu se mohou přihlásit na uvedeném e-mailu. V případě zájmu bude prezentován software pro
plánování logistických aktivit. Firmy mohou následně bezplatně
vyzkoušet služby brokera a ověřit si úspory v logistických nákladech.
Ing. Jiřina Veselá, e-mail: jirina.vesela@cdv.cz
Národní koordinátor projektu KASSETTS pro ČR
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Líšeňská 33a, Brno
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SUDOP PRAHA a.s. NA ZAHRANIČNÍM TRHU V ROCE 2009
Z hlediska zahraničních aktivit společnosti
SUDOP PRAHA a.s. je možné rok 2009 hodnotit
jako jednoznačně nejlepší v historii našeho působení mimo území ČR. A to hned z několika pohledů. Jednak z hlediska počtu získaných nových zakázek, z hlediska jejich celkového
objemu, z hlediska personální stabilizace našich
zahraničních zastoupení i z hlediska zvýšeného
počtu projektantů z českých středisek participujících na zahraničních projektech.

Slovensko
Klíčová pro pohyb naší společnosti na území Slovenska je i nadále koordinace obchodních aktivit
v rámci skupiny SUDOP GROUP a.s., tedy jmenovitě se společnostmi Dopravoprojekt a.s. a REMING
CONSULT a.s. S těmito společnostmi uzavíráme
konsorcia či předběžné podzhotovitelské vztahy
v soutěžích silničních i železničních, případně pomáháme se zpracováním již těmito společnostmi samostatně vysoutěžených projektů. V roce 2009 jsme
se tedy zúčastnili zpracování projektu Modernizace
železniční trati Púchov–Žilina, 1. etapa ve stupni
DUR a DSP v profesi trakce, Modernizace železniční trati Trnava – Nové Mesto (DSP) pro společnost REMING CONSULT a.s., dále zpracování autorských dozorů pro trafostanice TNS Jablonica, TNS
Zohor a TNS Galanta pro společnost ONYO, s.r.o.;
pro společnost Dopravoprojekt
a.s. jsme pak vypracovali studii
Silnice R1 v úseku Korytnica–
Ružomberok v profesi tunely.
Rovněž jsme zvítězili v podzhotovitelské roli se společností REMING CONSULT a.s. v Technicko-ekonomické studii na
přípravu a implementaci
ERTMS, koridor E.

paty (DSP, RDS) pro GDDKiA Olsztyn, projekt Přestavby autobusových zálivů (RDS) pro GDDKiA
Bydgoszcz a konečně dokumentace pro posouzení
vlivu stavby na životní prostředí EIA u stavby DW
575 Plock–Kazuň.
Pokračovalo i zpracování projektů z roku 2008.
Důležité bylo především úplné dokončení projektové dokumentace pro modernizaci železniční tratě
č. 8 v úseku Warszawa Zachodnia – Warszawa
Okecie včetně spojky Warszawa Sluzewiec –
Lotnisko Okecie (obě zadání, stupně DUR, DSP,
DZS, RDS). V roce 2009 byl úspěšně dokončen
také projekt Modernizace železniční trati E20
v úseku Siedlce–Terespol, (Łuków – Międzyrzec
Podlaski) ve sdružení se společnostmi STRABAG
AG, STRABAG Sp.z o.o a TRAKCE a.s.

Bulharsko, železniční trať Mezdra – Gorna
Orjahovica, most km 119,000

Polsko
V Polsku začal rok 2009 v ostrém tempu, kdy pod vedením
nového vedoucího střediska 330
Ing. Peszkala došlo k zefektivnění
nejprve nabídkové činnosti,
a poté i vlastního chodu střediska. Postupně byl rovněž velmi
intenzivně doplňován personál
střediska (oddzialu) prakticky ve
všech profesích tak, aby byl
schopen postupně zabezpečovat
co nejvíce aktivit spojených s projektovými pracemi přímo v Polsku. V roce 2009 se
podařilo získat nové zakázky, především v oblasti
silničního projektování. Jedná se zpracování dokumentace skutečného provedení staveb železniční
stanice Krzewina Zgorzelecka pro realizační firmu
KZA Katowice, dále jsme získali několik projektů rekonstrukcí městských komunikací včetně tramvajových tratí v Gdaňsku v konsorciu s firmou BBF Sp.
i samostatně (Přestavba kolejišť, zadání 3.4., 3.5.,
3.10., 3.11., 3.12) od klienta Ředitelství přestavby
města Gdaňsk (stupně DSP, RDS). Zpracovali jsme
silniční projekt DK 22 Starograd Gdanski – Gniszewo (DSP, RDS) pro GDDKiA Gdaňsk, Projekt
S7, S22, křižovatka Elblag–Wschod (DUR) a DK
16 Zawda–Kisielice (DSP, RDS) pro GDDKiA Olsztyn, projekt DW 634 Warszawa – Wólka Kozlowska (DSP, RDS) pro Mazowiecke vojvodství, projekt pěší lávky přes silnici S8 Konotopa–Prymasa
(DSP, RDS) pro GDDKiA Warszawa, projekt DK 57
Wozlawski–Bisztynek (DSP, RDS) a DK 16 Ra-

Luděk Sosna

kontinuity stávajících obchodních vztahů bude
ještě ve velmi malém rozsahu existovat zastoupení
SUDOP PRAHA a.s. v Polsku, ale klíčovou roli
v obchodní a potažmo ve výrobní činnosti bude již
hrát společnost SUDOP POLSKA. Ta má své sídlo
ve Varšavě a pracoviště v Gdaňsku.

Bulharsko
V našem bulharském působení došlo ke zcela
zásadnímu počinu, kterým byla oficiální registrace naší společnosti dle místních administrativních požadavků. Vznikl klon společnosti SUDOP PRAHA a.s., v našem členění tedy
středisko 440, jehož vedoucím byl jmenován
Ing. Ivan Pomykáček. Členem tohoto střediska
i nadále zůstal Ing. Marek Huczala, ke konci
roku ho posílila i paní Diana Trnka. I v roce 2009
pokračovaly práce na dvou velkých projektech
– na ukončené Technické asistenci při modernizaci železniční trati Plovdiv–Burgas ve spolupráci s bulharským partnerem, společností
TEE (Trans-El-Engineering) a na Technické
asistenci při modernizaci železniční trati
Mezdra – Gorna Orjahovica pod vedením francouzské Systry. Tento projekt bude pokračovat
i v roce 2010. Nově jsme zahájili práce na Modernizaci železniční tratě Svilengrad – státní
hranice Turecko (DSP, RDS), kde spolupracujeme v režimu projektuj a postav s firmou OHL ŽS.
Dalšími nově získanými projekty v Bulharsku v roce 2010
jsou Technická asistence pro
projekt centrálního řízení žel.
trati Karnobat–Burgas (S,
DUR) a Technická asistence
pro projekt realizace optokabelu v úseku Plovdiv–Burgas
(S, DUR). V Bulharsku bylo
podá-no dalších 7 nabídek do
soutěží, které však byly zrušeny.

Evropské projekty
I v roce 2010 pokračovala
účast naší společnosti na evropském projektu SoNorA analýza dopravní infrastruktury
a přepravních potřeb v koridoru
Balt–Jadran, kde plníme roli administrátora pro Jihočeský kraj.

Bulharsko, železniční trať Mezdra – Gorna
Orjahovica, jižní zhlaví stanice Červen Brjag

Projekty zahraniční rozvojové
spolupráce

Rozvojové záměry naší společnosti začaly sahat
již i mimo Varšavu, a tak se podařilo založit k 1. 11.
2009 středisko 331 v Gdaňsku, jehož vedením byl
pověřen Ing. Tomasz Wasniewski. Ke zcela zásadní
organizační změně však došlo k 1. 1. 2010, kdy byl
prakticky celý personál střediska 330, respektive
331 převeden do již administrativně připravené obchodní značky SUDOP POLSKA sp.zo.o., která je
členem skupiny SUDOP GROUP a.s. Z hlediska

V roce 2010 jsme dokončili projekty zahájené
v předchozích letech. V Afghánistánu jsme dokončili 3. etapu Studie výstavby nové železniční
tratě z íránských hranic přes město Herát do
Kábulu, v Bosně a Hercegovině Studii rekonstrukce železniční tratě Sarajevo–Ploče v úseku
Mostar–Čaplina a v Kyrgyzstánu pak Komplexní
studií městské a příměstské osobní dopravy
v Biškeku.

Afrika
Zajímavý projekt se nám podařilo získat v africkém Nigeru, kde pro místní ministerstvo dopravy
zpracováváme Studii proveditelnosti železničního spojení Cotonou–Parakou–Dosso v konsorciu se společnostmi GKR Holding a.s. a METROPROJEKT Praha a.s.
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Silnice R7: obchvat obce Sulec

Ve středu 18. listopadu 2009
byl na tahu budoucí rychlostní
silnice R7 mezi Prahou a Chomutovem zprovozněn cca 2,5 km
dlouhý čtyřpruhový úsek obchvatu obce Sulec nedaleko Loun,
který nahrazuje dopravně nevyhovující původní průtah silnice
I/7, jenž díky směrové přímé
umožňoval rychlý průjezd vozidel
a při velké intenzitě provozu
představoval nebezpečnou a téměř nepřekonatelnou bariéru rozdělující
malou obec na dvě poloviny. Investice si vyžádala 600 mil. korun.
SUDOP PRAHA a.s. zpracoval na stavbu již v roce 2002 Dokumentaci
pro územní rozhodnutí (HIP – Ing. Hana Staňková) a poté v roce 2005
Dokumentaci pro stavební povolení (HIP – Ing. Miroslav Palek).
V těchto dokumentacích byl řešen úsek stavby dlouhý 4,2 km, který
zahrnoval rovněž mimoúrovňovou křižovatku se silnicí III. třídy do obce
Smolnice. V průběhu přípravy podkladů pro podání žádosti o stavební
povolení se však vyskytly komplikace při výkupu několika pozemků v prostoru této navržené křižovatky. Protože by reálně hrozilo vyvlastňovací
řízení a tím časové zdržení přípravy, bylo na základě dalšího pokynu

investora rozhodnuto o zkrácení stavby obchvatu Sulce o počáteční cca
1,7 km dlouhý úsek včetně mimoúrovňové křižovatky Smolnice, který se
vybuduje až v rámci stavby navazujícího úseku silnice R7 (kolem Chlumčan). Tímto opatřením byl nadále sledován hlavní účel stavby, tzn. co
nejrychleji vymístit tranzitní dopravu z obce Sulec.
Na zkrácený úsek stavby byla poté na SUDOPU zpracována Změna
dokumentace pro stavební povolení a následně Zadávací dokumentace
stavby (obě v roce 2006).
Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhlo v roce 2007 a rozhodlo
o tom, že stavbu provede „Sdružení R7 Sulec“ dvou firem Stavby silnic
a železnic a.s. (která v průběhu výstavby změnila původní „český“ název
na „evropský“ EUROVIA CS a.s.) a Ekostavby Louny s.r.o. Stavba byla
zahájena v dubnu 2008.
Hlavní trasa je navržena jako rychlostní komunikace v kategorii
R 25,5/100, ale dopravně bude zatím značena jako silnice s neomezeným
přístupem (S 25,5/100). Po zprovoznění dalších přilehlých úseků bude silnice přeznačena na rychlostní.
V počátečním úseku vede komunikace nejprve v mírném, dále ve
vyšším násypu a přechází přes Debeřský potok. Potok je překlenut přesypaným rámovým mostem. Původní silnice III. třídy do Smolnice byla
v souladu s územním plánem obce zrušena. Násyp v místě křížení dosahuje výšky cca 7,5 m. Výška násypu je dána jednak velikostí rámu pro
Debeřský potok, ale také požadavkem na převedení kanalizace přes přesypanou mostní konstrukci, protože ji nelze zaústit do Debeřského
potoka. Dále se trasa vyhýbá mokřadu vpravo. Aby mohla být vedle násypu silnice I/7 provedena ještě polní cesta, bude v úseku za mostem
strmější sklon z armované zeminy.
Hlavní trasa obchází obec Sulec zprava, a to v hlubokém zářezu (cca
10 m). Silnice III. třídy ze Sulce do Bedřichovic je vedena po mostním
objektu přes zářez. Aby nedošlo ke kolizi tělesa komunikace s vedením
VVN 110 kV, je v zářezu zárubní gabionová zeď, která zmenší zábor mimo
stožár vedení. Za obcí se přeložka komunikace přiklání zpět ke stávající
silnici I/7. Zde do konečného staničení km 4,2 je zachován plný profil dle
kategorie R 25,5/100.
Pro zajištění v souběhu vedené doprovodné komunikace II. třídy
(v budoucnu mimo jiné pro vozidla bez dálniční známky) a umožnění propojení Sulce s blízkým městysem Panenský Týnec je v rámci stavby
vybudována rovněž přeložka komunikace navazující na stávající silnici I/7
za Sulcem a napojující se na stávající silnici u Panenského Týnce.

Veltrusy – kruhové křižovatky na silnici II/608
V loňském roce byl SUDOP PRAHA pověřen prostřednictvím střediska
technických dozorů (stř. 210) zastupováním investora na investiční akci:
„II/608 Veltrusy, kruhová křižovatka s II/101“ a „II/608 Veltrusy, kruhová
křižovatka s místní komunikací“.
Investorem této akce byl Středočeský kraj a akce byla financována
z fondů EU za spoluúčasti města Veltrusy. Proto se technický dozor investora musel řídit pokyny pro čerpání dotací z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.
Realizace těchto kruhových křižovatek byla zahájena předáním staveniště dne 4. 6. 2009 firmě Swietelsky stavební s.r.o. a firmě Stavby a.s.
Předmětem akce byla náhrada stávajících průsečných křižovatek malými
okružními křižovatkami dle projektové dokumentace, vypracované CR
PROJEKTEM s.r.o. už v roce 2006. Součástí akce pak byly i stavební objekty financované Městem Veltrusy (veřejné osvětlení, chodníky, přechody pro chodce, úprava místní komunikace apod.). Celková investice
obou kruhových křižovatek byla 25,896 mil. Kč s plánovaným termínem
výstavby 25 týdnů od předání staveniště.
Výstavbou těchto kruhových křižovatek, které byly vzdálené od sebe
cca 2 km, došlo ke komplikaci v plynulosti silniční dopravy mezi Veltrusy
a Kralupy nad Vltavou (dlouhé čekání u semaforů, tvoření kolon, stížnosti
obyvatel nejen ke starostovi Veltrus, ale i v regionálních novinách atd.).
Vzhledem k těmto skutečnostem rozhodl technický dozor investora, na
základě zkušeností z podobných staveb, zkrátit harmonogram výstavby
těchto křižovatek z plánovaných 25 týdnů na téměř polovinu. Toto rozhodnutí mělo pozitivní vliv na změnu názorů místních obyvatel a starosta
Veltrus ho kvitoval s povděkem. Měl totiž pádný argument na stížnosti
některých nespokojených místních obyvatel.
V našem případě oba zhotovitelé pochopili tuto situaci a výstavba postupovala i o víkendech velmi rychle při dodržení kvality práce. Výkonem
stálého technického dozoru v průběhu výstavby, organizací a vedením
kontrolních dnů stavby a zvýšeným úsilím dodavatelů a subdodavatelů
se nakonec podařilo splnit zkrácení termínu výstavby. Obě křižovatky

Petr Hradil

Jan Sedláček

byly zprovozněny k 1. září, kdy začal školní rok a byl tudíž předpoklad
zvýšené dopravní frekvence.
Po dokončení vnějších terénních úprav, osazení pamětních desek, dokončení svislého a vodorovného značení, úklidu staveniště a odstranění
zařízení staveniště proběhlo dne 21. 10. 2009 oficiální otevření křižovatek slavnostním stříháním pásky na obou kruhových křižovatkách.
Co můžeme říci závěrem? Že obě kruhové křižovatky na silnici II/608
u Veltrus se podařilo realizovat ve velmi dobré kvalitě, ve zkráceném termínu a přitom bez finančního navýšení. Okružní křižovatky u Veltrus tak
zajistí plynulé a bezpečné propojení křižujících se komunikací, zklidní
a usměrní silniční provoz a umožní bezpečnější přechod komunikací pro
chodce. Přejme si, abychom do budoucna mohli zajišťovat výkon stálého technického dozoru investora na podobných stavbách, jako tomu
bylo v případě kruhových křižovatek Veltrusy.
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Ještě jednou: Sanační průjezd železničním uzlem Kolín

Nové elektronické stavědlo v Kolíně
Vojtěch Kocián
Když jsem před mnoha lety nastoupil do Střední průmyslové školy
železniční, obor bloky a spoje (tak se jmenoval obor zabezpečovací
technika na železnici), byla nám stanice Kolín s čerstvě instalovaným
reléovým zabezpečovacím zařízením s cestovým způsobem zadávání dávána za vzor nové techniky. Tato technika byla dodána ze
Sovětského svazu, a i mnohé výkresy byly psány azbukou. Reléová
logika vtrhla na železnici a nahradila elektromechanické a elektrodynamické systémy. I my jsme se postupně podíleli na této inovaci
s přesvědčením, jak jsme progresivní a místo rekonstrukcí elektromechanických zařízení jsme projektovali reléová, a to i v realizačních
dokumentacích.
Ke Kolínu jsem se vrátil ve stavbě Poříčany–Kolín v roce 1998, kdy
jsem se podílel na projektu navázání nového autobloku na zařízení
v Kolíně. Tam jsem po cca 40 letech zjistil, že zařízení je pořád funkční a díky obětavosti pracovníků údržby až na výhrady k napájecímu
systému a nebezpečí plynoucího ze zteřelé gumové izolace propojovacích vodičů, celkem dobré. Zařízení sice procházelo v rámci
tehdejších KRV částečnou modernizací, ale ta se týkala spíš venkovních prvků (přestavníky, návěstidla apod.) a stavědlová ústředna
zůstala více méně v původní podobě, stejně jako ovládací pracoviště
se svislou indikační deskou. Dokonce i způsob ovládání, který si
vymysleli dopraváci, aby nemuseli vstávat k tlačítkům v horní části,
zůstal stejný. Jedná se o „ovládací tágo“ s protiskluzovým zakončením (aby se na tlačítku nesmekalo), kterým bravurně obsluha sedící
v křesle ovládala celou plochu ovládací desky. Reléová zařízení pak
byla zároveň charakteristická svým zvukem při stavění cest, kdy se
v reléové místnosti ozýval klapot kotev relé, který se postupně přenášel po stojanech a vytvářel tak zvláštní a snad i tajemnou
atmosféru. Krásu této doby můžete vychutnat na přiložených obrázcích.

Pak ale padla železná opona a tím i embargo na počítačové technologie, a jako do všech technických oborů, i do zabezpečovací
techniky pronikly počítače. Protože domácí výrobce neměl v té době
použitelný systém elektronického stavědla, byly pokusy zakoupit
něco od tehdy renomovaných firem. A tak se o stanici Kolín v devadesátých letech zajímali i vyslanci Švédské firmy ABB, kteří chtěli
nahradit staré zařízení novým elektronickým stavědlem. Pro svůj projekt však nenašli na tehdejších Českých drahách podporu.
Ledy se pohnuly, až když domácí výrobce uvedl na trh vlastní elektronické stavědlo. Psal se začátek roku 2001 a na středisku 250
v Hradci Králové se začala zpracovávat přípravná dokumentace
„Sanačního průjezdu Kolínem“. V rámci této dokumentace bylo již
navrženo elektronické stavědlo na celou stanici. Zde se objevily první
problémy s řešením tak rozsáhlé stanice, protože stanice Kolín má na
délku bezmála 6 km a více než 200 výhybek. Tyto dvě hodnoty byly
klíčové v rozhodnutí rozdělit staniční zařízení do dvou technologických celků – stavědel s jedním ovládacím pracovištěm. Stavědla bylo
potřebné vhodně umístit tak, aby pokryla celou stanici a zároveň
umožnila zachovat jakousi propojenost se systémy existujícími.
Navíc stanice je obestavěná a k dispozici bylo poměrně málo místa
na „drážním pozemku“, která by splňovala požadavky stavby (např.
přístup požárních vozidel). Na základě těchto a mnoha dalších okolností bylo rozhodnuto o výstavbě dvou stavědel, jednoho
u ústředního stavědla starého zařízení, a druhého na pražské straně
poblíž výpravní budovy. První z obou stavědel mělo být pouze technologickým objektem a ve druhém byla plánována nová dopravní
kancelář s prostory pro obsluhu zařízení stanice. Řešení navržené
v přípravné dokumentaci pak nebylo při projednávání zpochybněno
a proto, když se v roce 2004 zahájily práce na projektu stavby sanačního průjezdu v Kolíně, byla tato koncepce ponechána. K našemu

Pohled na ovládací pracoviště

Skříně s volící skupinou

Police s relé prováděcí skupiny

Část stojanů napájení
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Pohled na ovládací pracoviště

překvapení se do zadávacích podmínek projektu stavby dostal mimo
územní rozhodnutí požadavek zahrnout do zařízení stanice Kolín
i nově instalovanou odbočku na trati do Velkého Oseka s názvem
Hradištko, která byla postavena v roce 2004 pro obsluhu nové automobilky TPCA. A tak se zařízení v Kolíně rozrostlo o třetí stavědlo
a kus kolejiště dlouhý další 3 km. Ve výčtu stavědel by nemělo chybět
sice samostatné spádovištní stavědlo, které ale má vazbu do nového
zařízení, protože kolejiště spádoviště přímo navazuje na střední zhlaví
stanice. Toto stavědlo mělo zůstat podle zadání bez úprav s původní
reléovou výstrojí. K seznamu problémů ve stanici je potřeba přidat
i osm staničních železničních přejezdů a vazbu na dalších pět v traťových úsecích, a tak jsme měli o zábavu postaráno.
Původní reléové stavědlo pak mělo i v této etapě „elektronické
revoluce“ sehrát svoji nezastupitelnou roli, a sice zabezpečení stanice při přestavbě. Tak, jak probíhala stavební část sanačního průjezdu
a měnil se tvar kolejiště, bylo nutné upravovat starou „releovku“, protože nově instalované elektronické stavědlo by tuto roli nezastalo.
Původní stavědlo muselo zvládnout i spolupráci s odbočkami „Nadjezd“ a „Lučební“, které bylo nutné instalovat pro zajištění
propustnosti stanice a navazujících traťových úseků.
Takto namíchaný koktejl byl konzumován trojicí Kocián, Vrábel
a Keindl. Hipovským pracovištěm bylo středisko 240 v Ústí nad
Labem a hlavním inženýrem projektu byl Ing. Jiří Štolba. Projekt se
podařilo odevzdat na začátku roku 2005 a stavba začala na podzim roku 2006. A tam jsme si teprve začali užívat. Jako na každé
stavbě se zúčastnění rozdělili do dvou táborů. Na ty, co úspěšně
vymýšleli problémy a ty, co je museli řešit. Začátkem změn bylo
v roce 2007 zapracování části kolejiště, určeného pro hygienické

Skříně napájení

ošetření jednotek s uzavřeným systémem WC, do již rozpracovaného zařízení. A podle principu schválnosti, když bylo na dohled
dokončení a zařízení bylo téměř přezkoušeno a mohlo by se přikročit k přepínání, přišla chvíle na další změny. Do rozjeté stavby
před dokončením bylo potřeba vložit úpravy ve stavební i technologické části, které v budoucnu umožní výstavbu nových mostů
(snad i zvedacích) přes Labe. Dopracování projektu v profesi
zabezpečovací zařízení si tentokrát začali užívat s námi kolegové
ze střediska 208. Na podzim roku 2009 bylo konečně započato
s přepínáním zařízení ze starého do
nového.
Do nového grafikonu v prosinci 2009
bylo zařízení nového elektronického stavědla uvedeno do provozu. Pro
porovnání rozdílu obou technologií jsou
v textu vybrány fotografie částí, které plní
přibližně stejnou funkci v obou zařízeních. Na prostředním obrázku dole je
však analogie v tzv. lidských zdrojích (fuj,
to je výraz pro člověka, pozn. autora).
Generace projektantů, která začala
nahrazovat mechanické a elektromechanické systémy zabezpečovacího zařízení
zařízeními s reléovou logikou, odchází
spolu s touto technikou do výslužby
a předává žezlo mladíkům.
Foto Vladimír Fišar

Pachatelé na místě činu: Ing. Petr Vrábel (vlevo) a Ing. Vojtěch Kocián

Skříně stavědla

Technologické počítače
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Modernizace železniční stanice Sokolov
Na podzim roku 2004 jsme vysoutěžili novou zakázku – přípravnou
dokumentaci stavby Modernizace žst. Sokolov. Zadání bylo jednoznačné: poloperonizace stanice s úpravou kolejiště a zabezpečovacího
zařízení pro pravostranný provoz. Stanice Sokolov a přilehlý úsek směřující do Chebu byla v té době již jediným levostranně provozovaným
úsekem v železniční síti na území Čech (na území Moravy a Slezska
ještě II. koridor).
Na vstupním jednání v lednu 2005 při seznámení s rozsahem a zadáním stavby všech dotčených profesí SŽDC, s.o. a ČD, a.s. došlo ke
zpochybnění rozsahu zadání
a požadavku na zařazení dalších
objektů. Do stavby bylo požadováno zařadit železniční most
přes Svatavu, který tvoří spojnici mezi osobním a seřaďovacím nádražím a jsou na něm
vedeny hlavní koleje ve směru
na Cheb. Stávající most dlouhodobě vykazoval stav, který vyžadoval nezbytnou opravu. Dále
byl tlumočen požadavek města
Sokolov na prodloužení podchodu do prostoru za nádražím –
části města zvané Šenvert.
Zařazení mostního objektu přes Svatavu bylo zcela zásadní. Investor pro své rozhodnutí požadoval zpracování koncepční studie možností konstrukčního uspořádání nosné konstrukce a následný
technický a ekonomický rozbor. Rekonstrukce kolejiště včetně mostního objektu přes Svatavu znamenala změnu rozsahu stavby s částečným zásahem do zhlaví seřaďovacího nádraží, výškovou
úpravu 1. a 2. koleje ve směru na Cheb a úpravu trasy a nivelety odbočné trati do Kraslic.
Dalším zásadním rozhodnutím bylo zařazení stavby města „prodloužení podchodu“, které by propojením městských částí nahradilo
dosluhující a málo užívanou ocelovou lávku nad elektrizovaným kolejištěm železniční stanice. Při projednání této problematiky se zástupci
města Sokolov jsme nabídli zpracování koordinace staveb a vytvoření
koncepce integrovaného dopravního systému (IDS). Dalším záměrem
města totiž bylo vybudování nového autobusového nádraží v prostoru
„rampy u koleje č. 5 a neužívaných manipulačních a skladových
ploch včetně skladů ČD, a.s.“. Tato lokalita nabízí dostatečný prostor

Miroslav Váňa

i ideální vazby pro přestup cestujících mezi MHD, tranzitní BUS dopravou a vlaky (ČD – celostátní dráha; i Viamont – trať Kraslice–
SRN).
Koncepce IDS byla nejdříve prověřena technickou studií, dále byla
zpracována DÚR pro autobusové nádraží. V rámci celkové koncepce
pak byl situován podchod pod žst. Sokolov včetně bezbariérových přístupů tak, aby systém byl zcela funkční.
Přípravná dokumentace stavby Modernizace žst. Sokolov tedy vyhledala optimální trasu podchodu a umístění nového ostrovního nástupiště. Po projednání dokumentace se zástupci SŽDC a ČD, SDC
Karlovy Vary a po vyjádření dotčených orgánů včetně zástupců města
Sokolov umístila ostrovní nástupiště v délce 250 metrů mezi koleje č. 1
a 2 ve směru Chomutov–Cheb s výškou nástupiště 550 mm nad TK. Jednostranné nástupiště pro odjezdy a příjezdy vlaků směr Kraslice–Klingenthal bylo situováno mezi staniční budovu a kolej č. 3, v prostoru
zrušené koleje č. 5. Stavba tedy nahrazuje tři stávající úrovňová sypaná
nástupiště s pevnou hranou o výšce 200 mm.
Umístění podchodu bylo navrženo vstřícně oproti výpravní budově
s vazbou na vstupní halu této budovy. Rameno výstupní bezbariérové
rampy zpřístupňuje prostor přednádraží a vytváří vazbu na autobusové
nádraží a centrum města.
Elektromechanické zabezpečovací zařízení v žst Sokolov osobní nádraží
a seřaďovací nádraží bylo již v roce 2005 vzhledem ke svému stáří a celkové opotřebovanosti na hranici udržitelnosti provozu.
Požadovaná modernizace železniční stanice byla
podmíněna i „končící“ výjimkou tohoto
zařízení a požadavkem uvedení
výjimkového stavu do
standardních podmínek.
Mluvíme-li o žst.
Sokolov, je třeba
uvést, že se jedná
o jednu z nejvíce frekventovaných dopraven na
trati Chomutov–Cheb (v roce
2004 bylo odbaveno cca 145 tisíc
cestujících měsíčně; 90 tisíc ČD
a 55 tisíc Viamont).
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Předložená přípravná dokumentace prošla projednáním s dotčenými orgány, ze
strany SŽDC byla schválena a rovněž získala souhlas se stavbou v uzavřeném
prostoru dráhy od Stavebního úřadu v Sokolově. Při projednání dokumentace se
zástupci SŽDC však vznikl nový požadavek na aktualizaci PD se sloučením staveb Modernizace žst Sokolov a Rekonstrukce mostu v km 208,664 trati Chomutov–Cheb. Součástí stavby ještě nebylo prodloužení podchodu, které v té době
připravovalo město Sokolov jako samostatnou stavbu.
V září 2006 byla zahájena práce na projektu stavby. Na vstupním jednání
jsme byli seznámeni s dalšími požadavky: prodloužení podchodu s přístupem výtahy místo rampy, což následně vyvolalo posun osy podchodu, vymístění navrženého zabezpečovacího zařízení z prostoru výpravní budovy do jiného objektu,
prodloužení kabelizace do zastávky Citice a s tím související vyvolaná úprava tří
kolejí v seřaďovacím nádraží... Po vstupním jednání a uplatněných požadavcích SŽDC pro DSP platily z přípravné dokumentace pouze limitní náklady!
Při akceptování požadavků investora byla dokončena dokumentace ve stupni
DSP a pro stavbu bylo v listopadu 2007 vydáno stavební povolení. Cena stavby
byla navýšena o cca 76 mil. Kč oproti odhadu nákladů v přípravné PD.

Železniční most přes Svatavu
Stávající nosnou konstrukci mostu přes Svatavu tvořily dvě samostatné ocelové celosvařované přímopojížděné spojité lichoběžníkové komorové konstrukce. Ocelové konstrukce byly osazeny
v roce 1973. Nosné konstrukce se brzy po zprovoznění ukázaly
jako nevhodné, zejména pro svojí malou tuhost, nefunkční kotvení ložisek, defektní prvky přímého uložení koleje apod. Následně byly zjištěny trhliny v šikmých stěnách komorových
nosníků, které bylo nutno opravit přeplátováním. Při kontrolní
prohlídce v říjnu 2004 bylo zjištěno, že rozvoj závad včetně trhlin
v konstrukci dále pokračuje a stav mostu je havarijní.
Nová konstrukce mostu vychází z oddálení os kolejí na vzdálenost 7,70 m (platí pro MPP 3,0); tvoří ji dvě samostatné spojité
konstrukce s dolní ortotropní příčníkovou mostovkou na rozpětí
21,5 m +16,50 m resp. 16,5 m + 21,5 m (kolmé ukončení na
opěrách a šikmé uložení na pilíři způsobuje nesymetrii rozpětí
hlavních nosníků vlevo a vpravo). Koncepční návrh konstrukcí a
technický rozbor provedl v přípravné dokumentaci Ing. Martin
Vlasák SUDOP PRAHA a.s., středisko 209. Projekt TOP CON
SERVIS s.r.o.

V únoru 2008 byla investorem zahájena stavba předáním staveniště Sdružení
Sokolovské nádraží, které stavbu vysoutěžilo. Zástupcem investora na stavbě
a hlavním inženýrem stavby se stal pan Josef Flek. Tento pán svým nasazením
a dokonalou přípravou – nastudováním PD, a požadavky na koordinaci zhotovitele provedl stavbu bez větších problémů. Dokázal to i díky příkladné spolupráci
pracovníků SCD Karlovy Vary a pracovníků ČD řídící provoz ve stanici.
Zhotovitel stavby, i přes počáteční úpravu, resp. přizpůsobení navržených stavebních postupů, dodržoval stanovené termíny. Drobné nesrovnalosti při výstavbě
a ne zcela dořešené části projektu (např. propustky ve stanici, u kterých správce
znal pouze polohu, ale nebyly ani stavbou nalezeny) byly operativně dořešeny na
stavbě. Z pohledu projektanta stavba proběhla bez závažných kolizí.
V srpnu 2009 byla stavba dokončena a celá předána do užívání.

Čtveřice snímků představuje původní konstrukci mostu, práce na
spodní stavbě a noční vkládání nové nosné konstrukce mostu.

Strana 10:
Letecký pohled na žst. Sokolov před stavbou (nahoře).
Návrh vizualizace modernizované stavby z projektové dokumentace
(uprostřed). Nový podchod pro cestující a obyvatele města (dole).
Strana 11:
Vjezdové zhlaví železniční stanice Sokolov (nahoře).
Nové ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 1 a 2 a jednostranné
nástupiště u koleje č. 3 (dole).
Foto autor + archiv Viamont DSP, vizualizace Stanislav Žáček.
Projektant: SUDOP PRAHA a.s. (všechny stupně PD),
HIP Ing. Miroslav Váňa, středisko 240 Ústí nad Labem
Zhotovitel: Sdružení Sokolovské nádraží –
Viamont DSP a.s. a Subterra a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.,
Stavební správa Plzeň
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Dvě stavby podle projektů SUDOPU PRAHA - střediska 240 v Ústí nad Labem dokončeny
Železniční trať Siedlce–Terespol je součástí trasy E20
Kunowice–Poznań–Warszava–Terespol. Trasa je zařazena
mezi významné železniční tratě a je i součástí tzv. II.
panevropského tranzitního koridoru slučujícího nejdůležitější a nejkratší spojení zemí Evropské unie s východem
Evropy a Asie. Železniční trať je rovněž součástí vybraných tras dle TINA, TEN-T a také TERFN. Uvedená
železniční trasa křižuje celou šířku polského území, prochází správním územím Poznaně a Varšavy. Hlavním
cílem modernizace je uvedení trati do souladu s technickými a technologicko-organizačními parametry dle
dohody AGC a dohody AGTC.
Modernizovaná železniční trať má sloužit především
k dalšímu rozvoji, resp. zvýšení tranzitní nákladní dopravy
přes polské území, ale také ke zlepšení dopravní kultury
a služeb v oblasti osobní dopravy. Rovněž modernizace
celé trasy umožní zlepšení služeb v oblasti přepravy zboží
po železnici ve směru východ–západ.
Modernizace trasy E20 na území Polska probíhá již od
roku 1994 a realizovaný projekt je fragmentem konsekvenčního plánu rekonstrukce a modernizace celého
systému železniční dopravy. Tím přispívá k dosažení konkurenceschopnosti a atraktivity železniční dopravy oproti
jiným druhům dopravy. To umožní další ekonomický rozvoj přepravy zboží a urychlí cestování na trase
východ–západ i sever–jih a také zlepší propojení s trasou
koridoru TEN procházejícím přes polské území.
Pro dosažení komplexního požadovaného výsledku je
potřeba uvést značnou část objektů uvedené trasy E20 do
souladu s požadavky dohody AGC/AGTC a také podmínek interoperability.

Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku SIEDLCE-TERESPOL (Etap I)

LOT „B“ Łuków - Międzyrzec Podlaski

Miroslav Váňa

Strana 12:
Modernizovaná zastávka Szaniawy (uprostřed vlevo)
Modernizovaná zastávka Misie (uprostřed vpravo)
Most v km 147,451 přes „KANAL WIEPRZ KRZNA“ (dole)
Strana 13:
Převážná část trasy je vedena v přímé.
Foto autor a archiv STRABAG Sp.
Vlastní spolupráci s polskými zpracovateli PD a projednání dokumentace se zhotoviteli ve sdružení však v tomto článku nechci komentovat.
Vždyť stavba byla úspěšně dokončena v požadovaném termínu. A to
i díky projektu, který byl odevzdán v dohodnutých termínech. Nikdo se
už dnes nezeptá, kdy a jaké jste obdrželi podklady? Jaké v Polsku platí
termíny plnění? Jak se provádí koordinace s objekty, pro které v době
odevzdání subdodavatel shání podklady? Nikdo se nezeptá, kolik nocí
jste nespali, aby byla dokumentace kompletní a termín se splnil...
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Dvě stavby podle projektů SUDOPU PRAHA - střediska 240 v Ústí nad Labem dokončeny

A děj se vůle Boží...

Charakteristika úseku železniční trati Siedlce–Terespol
Celá trasa Varšava–Terespol je koridorovou tratí, dvoukolejnou a elektrizovanou. Celá trasa je rozdělena na čtyři etapy (Loty), které představují
modernizaci jednotlivých úseků:
LOT A – část – úsek Siedlce – Dziewule – Lukow
LOT B – část – úsek Lukow – Miedzyrzec Podlaski
LOT C – část – úsek Miedzyrzec Podlaski – Biala Podlaska
LOT D – část – úsek Biala Podlaska – Chotylow – Terespol – hranice PL
Délka modernizovaného úseku Siedlce–Terespol je 102,5 km.
Délka modernizovaného úseku LOT „B” Lukow – Miedzyrzec Podlaski
představuje 24,2 km. Na trase úseku se nacházejí tyto dopravny a stanice:
Stanice Lukow (realizace v II. etapě), p.o. Lukow Zapowiednik, p.o. Matysy,
Stanice Szaniawy (przebudowana na p.o.), p.o. Brzozowica, p.o. Misie, Stanice Miedzyrzec Podlaski (realizace v II. etapě).
Ve stávajícím stavu je maximální traťová rychlost na celém úseku Siedlce–
Terespol 120 km/h na 35 úsecích snížená z důvodu špatného technického
stavu. Trasa je v úseku vedena v ”dlouhé” přímé proložené třemi oblouky.
Křivost stávajících oblouků není limitní pro dosažení požadované rychlosti
V max = 160 km/h. Na úseku Lukow – Miedzyrzec Podlaski se nachází 11
umělých staveb, z toho je 1 mostní objekt a 10 propustků pod železniční tratí.
Jeden propustek byl přestaven na most podle požadavků stanoviska úřadu
pro životní prostředí (trasa průchodu pro lesní zvěř). Všechny propustky
a most byly přestavěny.
V úseku bylo rovněž 28 přejezdů; modernizace trati jich 11 zrušila. Všechny přejezdy byly doplněny o požadovaný stupeň zabezpečovacího zařízení.
Stavba byla postavena systémem “projektuj a postav“.
Doba realizace stavby, včetně zpracování projektové dokumentace, podle
níž vznikla, byla stanovena na dva roky, tj. 09/2007 – 08/2009.
Modernizace řešeného úseku je prováděna ve dvou pracovních etapách.
Investor: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Zhotovitel: konsorcium firem STRABAG Sp. z o.o., vedoucí
sdružení, STRABAG AG, TRAKCE a.s. a SUDOP PRAHA a.s.
Projektant zodpovědný za zajištění zakázky:
Ing. Miroslav Váňa, středisko 240 – Ústí nad Labem

I. etapa – stavba projekčně zajišťována SUDOP PRAHA a.s.
znamenala celkovou modernizaci infrastruktury včetně mezilehlých stanic
a představovala:
– modernizaci kolejiště - železniční svršek, žel. spodek a odvodnění,
– přestavbu nástupišť
– přestavbu a opravu mostních objektů a propustků
– přestavbu nebo likvidaci přejezdů; zrušené přejezdy jsou nahrazeny
nově vybudovanými objízdnými silnicemi,
– modernizaci stávajícího zabezpečovacího zařízení,
– modernizaci trakčního vedení,
– modernizaci sdělovacího zařízení a zařízení elektro.
Závazkem SUDOP PRAHA a.s. vůči konsorciu dodavatelů bylo zajištění
projektové dokumentace. To představovalo zajištění projektových prací
a jednotlivých stupňů PD. Pro zpracování části projektové dokumentace
jsme využili subdodávky ucelených částí od polských projektantů a místních
projekčních firem.
Projednání dokumentace se zástupci investora jsme zvládli i díky vstřícnému přístupu a spolupráci se zhotoviteli stavby, se kterými jsme byli ve
sdružení. Návrhy technického řešení byly totiž vždy podrobně projednávány
právě se zástupci zhotovitelských firem a následně skoro bezproblémově
projednány i s investorem.
Ve II. etapě bude provedena kompletní modernizace počáteční, resp. koncové stanice Luków a Miedzyrzec Podlaski. Na celém úseku
Siedlce–Terespol bude následně doplněn a spuštěn systém dálkového ovládání odpojovačů TV, systém řízení jízdy pomocí vlakového opakovače,
dobudování systému ERTMS/ETCS a GSM-R. Do provozu budou spuštěna
telekomunikační zařízení, rádiovysílače potřebné pro nezbytné řízení jízdy
a ostatní systémy vyžadující přenos informací na základě datového systému
telekomunikace.
Do provozu bude rovněž uveden přenos informací potřebných pro dálkové ovládání zařízení v zastávkách, včetně spuštění a doplnění systému
informatiky.
Dále bude spuštěn systém ochrany a zabezpečení přejezdů, u kterých bude
provedena změna kategorie přejezdu.
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Centrální dispečerské pracoviště: v Praze projekt…
Jindřich Janourek
Tento článek přináší stručnou informaci o významné
připravované stavbě, kterou projekčně zajišťuje SUDOP
PRAHA vč. inženýrské činnosti k územnímu řízení.
V popisu provozního souboru „Železniční zabezpečovací
zařízení“ je v projektové dokumentaci uvedeno, že v současné
době již nelze železniční stanice navrhovat s místním řízením
ani s úsekovým ovládáním menšího počtu stanic, ale je nutné
postupovat v rámci přijaté koncepce dálkového řízení
obdobně, jak ji v současnosti uplatňují i ostatní evropské státy.
Koncepce je založena na soustředění velkého počtu dálkově
řízených stanic do jednoho místa. Ta byla v předešlých studiích
dislokována v Praze a v Přerově a byla označena jako CDP –
centrální dispečerská pracoviště.
Původním záměrem bylo umístit pražské CDP do železniční
stanice Praha hlavní nádraží formou nástavby stávající provozní
budovy. Od záměru muselo být upuštěno pro nesouhlas
památkářů s novou výškou budovy. Investor proto hledal pro
CDP jiné umístění a rozhodl se pro lokalitu Balabenka, kde
měla stát původně čistě administrativní budova Správy
železniční dopravní cesty, s.o.
Navrhovaný objekt CDP v Praze 8 Na Balabence je soliterní
budova s takřka čtvercovým půdorysem 39,8 x 42,8 m o sedmi
nadzemních (NP) a jednom podzemním podlaží (PP). V jednom
objektu jsou sloučeny dvě funkce – ryze administrativní provoz
(1. až 3. NP) a centrální dispečerské pracoviště (5. až 7. NP)
s dispečerskými sály pro řízení dopravy na hlavních
železničních tratích v cílovém stavu na cca 2/3 území České
republiky. Základní hmotové řešení budovy formovalo
uspořádání dispečerských pracovišť v nejvyšších třech
podlažích. Návrh umožňuje vnitřní variabilitu sálů s ohledem na
budoucí potřeby provozu a instalované technologie. 4. NP je
technické a slouží z větší části pro umístění technologie CDP,
jsou zde však i provozy nezbytné pro chod celé budovy. Hlavní
dispoziční náplní 1. PP jsou krytá parkovací stání pro osobní
automobily, centrální šatny pro pracovníky CDP s hygienickým
zázemím a některé technické provozy.
Nosná konstrukce budovy je navržena jako železobetonový
monolitický skelet se třemi ztužujícími jádry. Objekt bude
založen hlubinným způsobem na pilotách. Spodní část budovy
je otevřena k východu a západu plně prosklenými plochami
výrazně odsazenými od obrysu objektu. Vytváří se tak loubí,
vedoucí přes všechna tři podlaží administrativní části budovy.
Prosklení na jižní a severní fasádě jsou umístěna do roviny
pláště a jsou kryta předstupujícími stínícími lamelami. Vrchní
část je z východu a západu členěna prosklenými zářezy mezi
sály, což doplňuje plasticitu těchto fasád a celého objektu.
Neprůhledné části obvodového pláště budovy jsou navrženy
jako provětrávaná fasáda obložená plošně lisovanými deskami
z přírodních vláken s dekorativním laminátem v barvě metalické
šedostříbrné ve dvou barevných odstínech. Prosklené fasády
a stínění jsou navrženy jako systémová řešení na bázi hliníku.
Budova CDP je rozhodujícím pozemním stavebním objektem
celé stavby – zastavěná plocha cca 1 700 m2, obestavěný
prostor cca 55 400 m3. Dalšími stavebními objekty jsou objekty
náhradního zdroje elektrického proudu, obslužná komunikace
s venkovním parkovištěm, hrubé terénní úpravy, sadové a čisté
terénní úpravy, kabelové a potrubní přípojky a areálové rozvody
inženýrských sítí všeho druhu, kabelovody, oplocení, venkovní
osvětlení, prvky drobné architektury a další. Stavební část
obsahuje celkem 20 inženýrských a pozemních stavebních
objektů.
V technologické části jsou navrženy provozní soubory (PS)
zabezpečovacího zařízení (3 PS), sdělovacího zařízení (10 PS)
a silnoproudé technologie (5 PS). Technologii dominují provozní
soubory zabezpečovacího zařízení – návrh sálů CDP, příprava
dálkového ovládacího zařízení (DOZ) a technologie DOZ pro
CDP Praha.

CDP Praha, lokalita Balabenka
Investor: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, Stavební správa Praha
Projektant: SUDOP PRAHA a.s., středisko 206, architektury
a pozemních staveb
Lokalita: pozemek vymezený třemi železničními tratěmi v Praze 8,
Na Balabence, v blízkosti stávající trakční měnírny Balabenka
Stupeň: přípravná dokumentace a investiční záměr (PD)
Konečný termín odevzdání proj. dokumentace: 15. 12. 2009
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...v Přerově provoz (provizorní) a novostavba!
Karel Košař

S dosažením co nejvyšší efektivnosti řízení železniční dopravy
je spojena centralizace dispečerské práce, což nabízí současná či
postupně budovaná řídicí a signalizační technologie. S ohledem
na stupeň vybavenosti regionů v Čechách a na Moravě bylo zadavatelem rozhodnuto, že první stavbou tohoto typu bude oblast
Moravy s přirozeným centrem v železničním uzlu Přerov. V roce
2006 byl uveden do provozu první dispečerský sál v bývalé budově provozního oddílu v Nádražní 1, přičemž se uvažovalo
o pozdějším rozšíření a přemístění do nedaleké budovy bývalé
ubytovny ČD. Po zevrubném technickém průzkumu a cenovém
posouzení celého objektu investor od záměru rekonstrukce ustoupil. Po zvážení několika možností bylo nakonec rozhodnuto
umístit novostavbu do stávajícího areálu elektrodispečinku v Tovární ulici na drážních pozemcích v těsné blízkosti rekonstruovaného drážního tělesa.
Navrhovaná budova CDP Přerov má základní půdorysný rozměr 22,30 x 43,95 m. Z hmoty domu vystupuje vstupní rizalit
(2,9 x 5,1 m) a požární únikové schodiště na jižní fasádě (2,9 x
6,1 m). Prolamovaný půdorys vychází z funkčního rozvržení
provozu. Vstupní severní fasáda je orientována k Tovární ulici.
Základním motivem návrhu je vnitřní dvorana s otevřeným
schodišťovým prostorem přes všechna podlaží s horním osvětlením. Dvorana kromě komunikace plní regenerační účel jak po
fyzické, tak po psychické stránce. Hygienická studie upozornila nejen na velké zatížení zraku a pohybového ústrojí, ale za
důležitý faktor považuje psychosociální vlivy, tzn. příjemné pracovní prostředí, vzdušný prostor, dobré vztahy mezi lidmi na
pracovišti atd.
Prvořadým úkolem tohoto projektu je vybudování dispečerských sálů. V dispečerských sálech budou zřízena pracoviště
místních dispečerů, řídících dispečerů a operátorek. Pracoviště
jsou umístěna v řadách, které budou vůči sobě vyvýšeny, aby
bylo dosaženo lepší přehlednosti v místnosti (obdobně, jako
v současných provizorních podmínkách, viz foto).

V první řadě jsou umístěna pracoviště místních dispečerů, kteří
budou řídit především posun v předaných stanicích. V druhé řadě
pak usednou řídicí dispečeři, kteří mají rozdělenou řízenou oblast
na dvě části. Ve třetí řadě jsou umístěna dvě pracoviště operátorek, které budou obsluhovat sdělovací zařízení v řízené oblasti.
Čelní části pracoviště dominuje stěna pro umístění velkoplošných zobrazovacích jednotek (VZJ). Na těchto jednotkách bude
zobrazován reliéf kolejiště řízené oblasti. Nad VZJ budou pověšeny
LCD monitory, s rozložením po třech monitorech nad každou VZJ.
Na monitorech budou zobrazovány záběry z kamer z jednotlivých
stanic. Na prostředním monitoru na každou VZJ bude zobrazován
informační systém pro uzlovou stanici nacházející se na VZJ.
V 1. etapě výstavby se uvažuje s obsazením sálů pro úseky či
stanice: Přerov, Přerov–Polanka, Přerov–Břeclav, dále pak budou
vytvořeny jeden záložní sál a jeden cvičný sál. V rámci DOZ Brno
– Břeclav vznikne dispečerský sál této oblasti.
V prvním a druhém nadzemním podlaží je navrženo zázemí s jídelnou, přičemž důležitá technologie bude umístěna ve 2. NP,
vzhledem k nedávné 500leté povodni. V hale je hlavní jednoramenné schodiště, výtah a další osvětlovací otvory přes čtyři podlaží. Druhé, technologické podlaží obsahuje stavědlovou
ústřednu, technologii ERTMS/ETCS, servery, silnoproudé zařízení, DOZ koridory, rozvodnu NN, sdělovací zařízení DOZ a sdělovací zařízení pro žst. Přerov. Ve třetím až pátém podlaží jsou
řídící dispečerské sály, pracoviště dispečerů železniční dopravní
cesty s administrativním zázemím.
Projekt včetně realizační dokumentace byl odevzdán v červnu
2009. Sdružení firem OHL ŽS a AŽD, které vyhrálo soutěž na realizaci, zahájilo stavbu v listopadu téhož roku. V současnosti je vybudován kabelovod pod objektem a základová deska a začíná se
zdít. Objekt má být dokončen v březnu 2011. Budova bude obsazována pracovníky postupně v rozpětí několika let dle uvádění jednotlivých železničních úseků do dálkového provozu řízení železniční
dopravy.

16

SUDOP REVUE 1/10

V letech 2001 – 2007 byly na základě úspěšných soutěží firmou SUDOP PRAHA a.s. zpracovány dokumentace pro územní rozhodnutí,
stavební povolení a zadávací dokumentace akce „I/38 Kolín obchvat“ (investor ŘSD ČR, správa Praha, pracoviště Kolín). Již od stupně
DÚR byly avizovány možnosti významných archeologických nálezů nacházejících se přímo v trase obchvatu. Proto byl po výběru zhotovitele (sdružení Strabag, Metrostav, SMP a PSVS pod vedením firmy Strabag) okamžitě v dubnu 2008 zahájen záchranný archeologický
průzkum, který byl ukončen 30. října 2009. V následujícím textu a grafické příloze poskytnutých laskavě paní Radkou Šumberovou (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.) nabízíme jeho výsledky.

I/38 Kolín obchvat: Záchranný archeologický výzkum v trase obchvatu silnice
Zbyněk Musil za přispění podkladů Radky Šumberové

Výstavba silničního obchvatu Kolína narušila z archeologického hlediska mimořádně
frekventovanou oblast České kotliny. V údolí
Labe v Kolíně a jeho okolí jsou už desítky let
poznávány stále nové archeologické lokality
a zachraňovány nálezy, dokumentující intenzivní využívání této oblasti již od starší doby
kamenné. Proto už od doby přípravy stavby
bylo zřejmé, že trasa obchvatu, začínající na
okraji první labské terasy nad ohybem Labe
k severu a těsně obcházející intravilán při jeho
západním a jižním okraji, nevyhnutelně zasáhne i řadu archeologických nalezišť.
Již před zahájením terénních prací bylo provedeno vyhodnocení dostupných archeologických dat ve spolupráci s Regionálním muzeem
v Kolíně a nedestruktivní výzkum pomocí povrchové prospekce metodou sběrů na přístupných částech trasy, geofyzikální prospekce
magnetometrickou metodou a leteckého průzkumu. Propojením výsledků jednotlivých
částí výzkumu bylo možno jednak obecně vyhodnotit archeologickou exponovanost zasaženého území, jednak vyčlenit v rámci trasy
obchvatu oblasti s velmi pravděpodobným výskytem archeologických situací. Doložena tak
byla mimořádná kumulace archeologických
komponent téměř v celé trase obchvatu, pracovně rozdělené do deseti zón, které bylo třeba
kompletně archeologicky zkoumat v předstihu
před zahájením vlastní stavby.
Záchranný archeologický výzkum byl zahájen v dubnu roku 2008 a ukončen v říjnu 2009.
Archeologické situace byly zachyceny téměř
v celé trase obchvatu, s výjimkou bezvodého

území v úseku 3,3–3,7 km jihozápadně od Kolína. Všechny zkoumané areály byly využívány opakovaně v průběhu pravěku, některé
i v raném středověku, a tomu odpovídá
i značná hustota archeologických objektů.
Hned na prvním kilometru stavby, v prostoru budoucí mimoúrovňové křižovatky, byly
odkryty části dvou neolitických rondelů a dalších 1500 objektů z období mladší a pozdní
doby kamenné, doby bronzové, doby železné
a raného středověku, včetně rozsáhlého pohřebiště únětické kultury, pohřebiště bylanské
kultury se čtyřmi bohatými komorovými hroby
a raně středověkého pohřebiště. Tzv. velký
rondel, kruhový útvar s čtyřmi příkopy
a čtyřmi branami, měl průměr 214 m a největší příkop dosahoval šířky 14 m a hloubky
téměř 5 m. Druhý rondel byl menší, skrývkou
byl ale odkryt téměř kompletně a bylo možno
zkoumat i vnitřní prostor rondelu s palisádou,
základovým žlabem domu a početnými zásobními jámami.
Na druhém kilometru stavby, na návrší nad
rybníkem Peklo, odděleném od předchozí plochy prudkým svahem, byla prozkoumána část
sídliště štítarského stupně knovízské kultury ze
závěru doby bronzové, ojedinělé objekty bošácké kultury, která má centrum svého vývoje
až na východní Moravě a Slovensku, kostrové
hroby kultury se zvoncovitými poháry a laténský kostrový hrob. Z terénní situace je zřejmé,
že skrývkou byla zachycena pouze okrajová
část rozsáhlé lokality na návrší nad soutokem
Štítarského potoka a bezejmenného, dnes již zaNeolitický hrob mladé dívky (nahoře) * První úsek stavby se dvěma neolitickými rondely (dole)
Strana 17: Severní část trasy, v popředí zkoumané návrší u Štítar (nahoře)
Hrob únětické kultury s kamennou skříňkou (uprostřed) * Řez vnějším příkopem rondelu (dole)
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niklého toku. Svědčí o tom i početné nálezy
z povrchových sběrů západně od zkoumané plochy i letecké snímky, umožňující úvahy o dalším rozsáhlém kruhovém ohrazení v tomto
prostoru. Hlubokou roklí byla od této polohy
oddělena další lokalita, v rámci výzkumu snad
nejintenzivněji využívaná. Několik stovek objektů z nejrůznějších pravěkých období bylo
rozloženo na strategicky velmi příhodné poloze,
ze tří stran ohraničené vodními toky. Odkryty
zde byly pozůstatky několika sídlišť – zahloubené chaty řivnáčské kultury z eneolitu, laténské zemnice z několika časových fází mladší
doby železné, jámy a pece dalších pravěkých
kultur. Slovanská osada z raného středověku
byla tvořena několika zahloubenými obytnými
objekty s kamennými píckami v rozích a zejména nezvykle velkým množstvím rozměrných
zásobních jam, dosahujících hloubky přes 3 m.
Početné sídlištní nálezy doplňují hroby kultury
s vypíchanou keramikou a únětické kultury.
Třetí kilometr obchvatu zasahuje již na
pravý břeh Štítarského potoka, kde byla na
svahu obráceném k severu zachycena další polykulturní lokalita, využívaná především
v mladší době železné a raném středověku.
Odkryto bylo i sídliště nejstaršího stupně kultury s lineární keramikou, tedy sídliště prvních
zemědělců, které v takovémto rozsahu ještě
nebylo v této oblasti zjištěno. Zcela unikátním
nálezem je chlebová pec s hliněnou klenbou

z období kultury pražského typu, která byla zachována téměř kompletně, zkoumáno bylo
i několik dalších pecí z různých pravěkých období. V posledních fázích výzkumu byly odkrývány i objekty z pozdní doby bronzové –
objekty štítarského stupně knovízské kultury,
kdy v několika zásobních jamách byla preparována i torza dětských skeletů.
Čtvrtý kilometr je velmi málo archeologicky exponovaným úsekem a práce zde zahrnovaly jen výzkum několika ojedinělých
objektů pravěkého stáří a sondáž další zaniklou vodotečí. O to bohatější nálezy nás čekaly na pátém a šestém kilometru stavby,
kde byla prozkoumána především část ohrazeného sídelního areálu ze starší doby železné
s unikátními půdorysy nadzemních staveb. Při
okraji svahu nad Polepským potokem byla zachycena ještě skupina hrobů z pozdní doby kamenné, konkrétně kultury se zvoncovitými
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poháry. Původně předpokládaný okraj pohřebiště ze starší doby bronzové, zkoumaného
v minulém století F. Dvořákem, nebyl v trase
obchvatu zachycen, odkryta byla ale část sídliště únětické kultury, které by mohlo být s pohřebištěm částečně soudobé. Také druhý břeh
Polepského potoka přinesl četná pozitivní zjištění, zejména nález v pořadí již třetího rondelu
byl velkým překvapením.
Sedmý kilometr silnice zasáhl především
mírné návrší, spojující
okraj terasy nad Nebovidským potokem
a okraj labské terasy,
v prostoru budoucí křižovatky a mostu. Rozkládaly se zde sídelní
areály z mladší
a pozdní doby kamenné a starší i mladší
doby železné a zejména čtvrtý rondel,
který je svým průměrem 230 m největší
v Evropě. Rozsáhlé terénní práce zasahovaly až do silně zamokřené
nivy potoka, kde vysoká hladina spodní vody
znemožnila práci nejen těžké technice, ale
velmi ovlivnila i postup archeologického výzkumu. V nivě potoka bylo možno provést
pouze výběrovou sondáž, která umožňuje konstatovat osídlení v době římské a existenci výrobních objektů v tomto prostoru. Úsek na
pravém břehu Nebovidského potoka měl
v první části opět charakter nivy, v jižní části se
již trasa vrátila na první labskou terasu a podloží zde bylo tvořeno písky a různorodými
písčitými náplavami. Podařilo se zachytit části
sídelních komponent z období neolitu, eneolitu,
mladší doby železné a doby římské a pohřebiště z raného středověku. Nejvýraznějším
prvkem bylo sídliště kultury s lineární keramikou s téměř dvaceti torzy půdorysů dlouhých
domů od nejstaršího po střední stupeň kultury
s lineární keramikou.

Závěrečný úsek stavby odkryl plochu na
rozhraní prvé a druhé labské terasy. Ve spodní
části ještě pokračovalo osídlení neolitické
a z doby římské, ve svahu a v horní části plochy, kde se již obchvat bude napojovat na původní komunikaci, byly zaznamenány
prozatím blíže nespecifikované objekty z eneolitu. Tomuto období zřejmě náleží i trojice masivních příkopů, zachycených na hraně druhé
terasy, jejichž pokračování je viditelné i na leteckých fotografiích. Mozaiku poznatků doplňují dva orbou značně poškozené eneolitické
hroby kultury se šňůrovou keramikou.
Záchranný archeologický výzkum v trase obchvatu Kolína svým rozsahem a počtem zjištěných archeologických situací vysoce překročil
původní předpoklady. Téměř všechny zkoumané polohy sice byly predikovány v předstihu,
koncentrace objektů, délka jejich využívání
i existence soustavy čtyř neolitických rondelů
předčila možná očekávání. Výsledky výzkumu
ukazují na zcela mimořádnou důležitost celého
prostoru levobřeží Labe nad jeho ohybem k severu v pravěku a raném středověku a připomínají, jak je důležité zahrnout archeologickou
problematiku do přípravy každé stavby.
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Za železniční historií na Slovensku

Vladimír Fišar (foto autor)

Velké Uherce
Sdělovací a zabezpečovací zařízení je neoddělitelnou součástí provozu na
železnici. Postupný vývoj v této oblasti, tak jako v jiných oborech, má za
následek, že mechanická zařízení, která jsme léta mohli kolem kolejí vídat,
se pomalu vytrácejí a nahrazují je zařízení elektronická.
V SUDOP revue 3/01 jsme vás zavedli do muzea zabezpečovací a sdělovací techniky v Hradci Králové, kde jsou k shlédnutí všechny možné typy mechanických návěstidel, závor a podobných zařízení, která na tratích bývalého
Československa sloužila řadu let. Statická expozice však těžko může nahradit
atmosféru let minulých, kdy tratě lemovaly telegrafní sloupy, drátovody, mechanická návěstidla a závory s nezbytnými hradly a jejich obsluhou.
Přesto ještě taková místa existují. Na Slovensku, v Nitře a okolí, si lze
tuto dobu reálně připomenout – tratě zde lemují drátovody k mechanickým
návěstidlům a závorám a dřevěné telegrafní sloupy podél kolejí svým téměř
již zapomenutým monotónním hukotem napovídají, že tato zařízení stále
slouží svému účelu.
Většina železničních stanic na trati z Prievidzi do Nitry a dále pak do Nových Zámků je takovými zařízeními protkána, ale jedna zajímavost, kterou
jen tak někde nenajdete, naleznete ve stanici Komjatice, která leží na trati
z Nitry do Nových Zámků. Na první pohled obyčejné závory se při bližším
ohledání přece jen něčím liší. Nevedou k nim žádné drátovody ze stavědla,
ani je neovládá žádné zařízení a co víc, po průjezdu vlaku se nezvednou, jak
by se dalo čekat a přesto plní svou funkci. Jak je to možné? Odpověď je víc
než jednoduchá, tak jako zařízení samotné.
Dřevěné břevno závory je pomocí řetězu zavěšeno na svisle zabetonované kolejnici, kolem které se o 90° otáčí. Tedy samozřejmě ne samo, ale
ručně hradlařem z přilehlého stavědla. Je s podivem, že se do dnešních dnů
na celostátní trati něco takového v běžném provozu dochovalo. Dá se ale
předpokládat, že ani zde tato zařízení nebudou sloužit věčně a ustoupí zařízením modernějším. Dalším generacím je už budou připomínat pouze blednoucí fotografie, v lepším případě expozice v některém z muzeí.

Komjatice

Jelšovce
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Vzdělávání manažerů: výkonných i budoucích
V pořadí již čtvrtý běh rozšiřování znalostí a dovedností vybraných pracovníků naší firmy se pod tradičním názvem „Psychosociální dovednosti
výkonného manažera“ uskutečnil v příjemném prostředí penzionu
„U Studničků“ v obci Sloup v Čechách.
Seminář se konal v termínu od 21. do 23. září 2009 pod vedením zkušeného lektora Mgr. Havlíčka. Zúčastnili se povětšinou účastníci předchozích kurzů, takže se jednalo o poměrně sehraný kolektiv. Tento fakt je
důležitý, protože součástí seminářů s Mgr. Havlíčkem není jen suchá teorie, ale především praktické dovednosti trénované formou různých her
a skupinového plnění úkolů. Cizím slovem se to označuje něco jako budování týmu.
První část programu proběhla již odpoledne po příjezdu na místo
a vzhledem k zaujetí se protáhla v debatě až do pozdních večerních
hodin.
Následující den byl připraven externí program. Vozidly jsme se přesunuli do nedaleké sklářské huti Ajeto v Lindavě u Cvikova. Návštěva huti
nebyla samoúčelným rozšířením technického obzoru projektantů, ale
všichni účastníci měli získat co nejvíce informací o chodu huti, zajištění
zakázek, péče o zákazníky, hledání nových možností uplatnění na trhu
a podobně.
Měli jsme to štěstí, že průvodcem po sklárně nám byl věkově blízký
pracovník, který měl upřímný zájem o prezentaci a ochotně odpovídal na
naše někdy i dost všetečné dotazy.
Celkově pozitivní zážitek ze sklárny byl umocněn i návštěvou tzv. Sklářské krčmy, která vznikla adaptací nedalekého hospodářského objektu.
Zde se nás ujal vedoucí této provozovny, který, ač původní profesí kuchař,
si tak zamiloval sklo, že svou pílí (a jistě i talentem) se vypracoval z pomocníka na sklářského mistra. Součástí krčmy byla mimo nabídku gastronomických zážitků i možnost „In situ“ vyzkoušet alespoň krapet
sklářského řemesla u malé sklářské pece.
Většina účastníků si to nenechala ujít a vlastní rukou zkusila nabrat živé
sklo z pece a následně i vyfouknout menší skleněnou nádobku do dřevěné
formy. Tato dílka si mohli úspěšní skláři po vychladnutí odnést jako cenný
suvenýr domů. Ti méně úspěšní nemuseli zoufat a v místním obchůdku
bylo možno utratit nevelký obnos za zajímavé a originální sklářské výrobky.
Po návratu zpět do penzionu proběhla následná diskuse a rozbor chování firmy, respektive jejího manažerského vedení. Práce se opět protáhla
do pozdních večerních hodin.
Poslední den semináře byl věnován procvičování a dotazům, případně
i diskusi spolu s možnými náměty na příští, v pořadí již pátý běh.
Po celou dobu semináře bylo velice vlídné počasí, které spolu s okolní
přírodou a vzdálením od běžných povinností vedly k dalšímu rozvoji osobnosti účastníků.
Miloš Krameš

Autoři příspěvků
Ing. Miloš Krameš
při foukání skla
a Ing. Ladislav
Walla při výkladu
(dole)

Foto
Michal Havlíček
V říjnu minulého roku se v návaznosti na pravidelný roční
kurz sudopských senior manažerů konal ve Sloupu v Čechách první ročník pro sudopáky v juniorském pracovním
poměru s názvem „Psychosociální dovednosti budoucího
manažera“.
Dvoudenního programu se zúčastnilo 12 „juniorů“ z různých
středisek SUDOPU. Hlavním tématem semináře byly manažerské cíle – tedy jak si je stanovovat, prezentovat svému
pracovnímu okolí, ověřovat jejich dosažení a v neposlední
řadě se jimi řídit. V doprovodném programu se účastníci semináře dostali na exkurzi do nedaleké umělecké sklárny
Ajeto, kde si kromě vlastního obeznámení se s technologiemi
výroby a obchodu v oblasti sklářství vyzkoušeli vyfouknutí
vlastního uměleckého kousku. Celá akce se nesla v duchu
poklidného vzájemného naslouchání si, ale i ve svěžím pracovním tempu na společných úkolech.
Při závěrečném hodnocení se všichni účastníci semináře
shodli na tom, že přínosem nebylo pouze sebepoznání a trénink jednotlivců, ale i vytvoření zdravého kolektivního klimatu
napříč spektrem středisek SUDOPU s rozdílnou povahou
práce. Doufejme, že ve výhledu bude možné v započaté
práci a komunikaci dále spolupracovat, ať už ve vlastním
pracovním procesu na SUDOPU, tak i při dalších mimopracovních událostech, které SUDOP svým zaměstnancům
nabízí.
Ladislav Walla
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Pořadatelé se poučili z minulého průšvihu a šatnářek bylo tentokrát víc, než hostů u okénka. Jídla a pití bylo požehnaně
a program byl tradiční: generální ředitel Ing. Josef Fidler zhodnotil rok a popřál všem do dalšího, zasloužilí pracovníci byli
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odměněni (na horním snímku rekordmani s padesáti lety ve firmě Jiří Pietsch a Karel Suchý) a pak už se jedlo, pilo, diskutovalo
a tančilo až do pozdních nočních hodin. K tomu všemu asistovala kapela Nanga Parbat.
Foto Petr Kaizar

Bronzový Byrokrat Cup 2009 pro SUDOP!

V průběhu loňského roku se uskutečnil tradiční sportovní seriál
pro firemní týmy – Byrokrat Cup 2009. V průběhu sezóny, od
jara do podzimu, proběhlo o víkendech 20 turnajů, při kterých
firemní týmy měřily své dovednosti a síly ve vyčerpávajících kláních v různých sportech (např. volejbal, malá kopaná, sálová
kopaná, florbal, badminton, tenis, squash, bowling, ale i netradiční hospodský 3-boj a jiné sporty).
Celkem se tohoto sportovního seriálu zúčastnilo 122 firemních
týmů z různých okruhů hospodářské sféry ČR. Díky svým sportovním dovednostem, odhodlání reprezentovat a chutí bavit se
kolektivním zážitkem zastupovali spolupracovníci SUDOP PRAHA na čtrnácti ze 120 turnajů a dobrými výsledky zajistili celkové 3. místo v konečném hodnocení sportovního seriálu, čímž
o 6 míst zlepšili konečné umístění z předchozí sezóny 2008.

Mezi obzvlášť vydařené dílčí výsledky patřilo první místo volejbalového týmu v jarním turnaji kategorie hobby, druhá místa
v badmintonu a podzimním turnaji ve squashi a třetí místa
v plážovém fotbalu a stolním tenisu.
Na závěr sezóny proběhlo 3. prosince 2009 slavnostní vyhlášení
Byrokrat Cup tour 2009 v prostorách „Velmi jemného klubu Limonádový Joe“. Při této příležitosti bylo oficiálně vyhlášeno a odměněno prvních 10 týmů konečného pořadí sportovního seriálu.
Pro nadcházející sezónu 2010 bude pro SUDOP PRAHA zajisté
výzvou vytrvání v současném soutěžním úsilí s navázáním na
úspěchy z předešlých sezón a kdo ví, třeba se dočkáme i vyhlášení ambiciózního cíle v podobě zisku putovního poháru pro
nejlepší firemní sportovní kolektiv mezi „byrokraty“.
Ladislav Walla
více na http://www.byrokratcup.cz
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Zimní sportovní hry SUDOPU PRAHA 2010
Ve dnech 29. až 31. 1. 2009 se konaly
v Albrechticích u Tanvaldského Špičáku
19. novodobé Zimní sportovní hry SUDOPU. Ubytování a stravování bylo zajištěno
v penzionu Berounka k plné spokojenosti
všech účastníků. Zúčastnilo se 37 závodníků z Prahy a Plzně.
Závody se konaly za příznivých sněhových i povětrnostních podmínek. V sobotu
v dopoledních hodinách se uskutečnil
závod ve slalomu na nedalekém svahu „U
kapličky“, kde nám majitel postavil slalomovou trať dokonce z kloubových tyčí,
jejichž výhody někteří též využili. K dispozici byla i rolba, která trať po prvním kole vzorně upravila.
Nejprve dvoukolový závod absolvovaly ženy (8) a poté muži (22).
Zpestřením programu bylo uvíznutí řidiče V. J. ve sněhu s jeho slavnou Yetti čtyřkolkou. Nebýt
nezištné pomoci kolemjedoucího východního Němce s autem, vybaveného sněhovými řetězy, asi by
dotyčný nestihl oběd. Mít ve výbavě služebních aut tažné lano není vůbec od věci.
Po obědě v odpoledních hodinách se konal již tradiční, mnohými dlouho očekávaný, etapový
handicapový* závod v běhu na lyžích. Start a cíl závodu byl pod sjezdovkou s atraktivním výběhem a sjížděním sjezdovky. Cíl 1. etapy byl na Mariánskohorských boudách s občerstvovací
stanicí na sněhu. Druhá etapa byla, vzhledem k tomu, že vedla většinou s kopce, velmi rychlá.
Následoval přesun do penzionu Berounka, kde proběhla závěrečná soutěž v handicapech. Nutno
podotknout, že i tuto část soutěže všichni s drobnými šrámy zvládli. Nově byla zavedena kategorie veteránů (nad 50 let) – železný muž, železná žena. Kategorie veteránka – železná žena nebyla
letos naplněna.
(kul)
A na závěr oficiální výsledky:
běh muži
1. Jakub Štěrba
2. Ladislav Walla
3. Jaromír Ambrus,
Jiří Syrový

běh ženy:
1. Ivana Středová
2. Radka Šritterová
3. Eva Syrová

slalom muži:
1. Radan Vladyka
2. Ladislav Walla
3. Jiří Syrový

železný muž

železná žena

(nejlepší součet umístění)

(nejlepší součet umístění)

1. Ladislav Walla
2. Jiří Syrový
3. Radan Vladyka

1. Radka Šritterová
2. Eva Syrová, Markéta Vavřinová

slalom ženy:
1. Markéta Vavřinová
2. Radka Šritterová
3. Eva Syrová

veterán - železný muž
1. Radan Vladyka
2. Vladimír Ježek
*handicap = počet vypitých jednotek

Klub dŮchodcŮ
Vlakem na Moravu do Tišnova a přilehlého Předklášteří jsme se vydali v říjnu. Z vlaku jsme pozorovali
bílou Vysočinu, ale cíl cesty byl bez sněhu. Prošli jsme
městem na náměstí s radnicí, farním kostelem a mariánským sloupem. Dopoledne jsme ukončili v restauraci. Hlavním cílem zájezdu byl areál kláštera
cisterciaček Porta coeli (Brána nebes) založený roku
1233 Konstancií, vdovou po Přemyslu Otakaru I. Dnes
objekt obývají 4 řeholnice. My jsme si prohlédli gotickou baziliku Nanebevzetí Panny Marie s monumentálním portálem francouzského katedrálního typu.
Kdo měl zájem, navštívil Podhorácké muzeum umístěné v areálu. V chladném počasí jsme se před odjezdem zahřáli v cukrárně.

Přes rozestavěnou stavbu tunelu Blanka na Letné jsme
se dostali do Pelléovy vily v Praze 6. V bývalém sídle
francouzského generála, náčelníka francouzské vojenské mise v ČSR a pozdějšího vrchního velitele nové
československé armády (má zde pouze pamětní
desku), je dnes galerie. Přední český grafik a malíř Jiří
Anderle zde vystavuje průřez svou čtyřicetiletou tvorbou a také svou od roku 1964 shromažďovanou sbírku
afrického umění. Za velké účasti členů Klubu nás sám
mistr uvítal zajímavou přednáškou o vzniku moderního umění přes africkou kulturu a provedl nás galerií.
V posledním měsíci roku jsme ještě uskutečnili krátký
výlet do Velvar.

SUDOP BADMINTON
CUP 09
Kategorie muži
1. Jiří Elbel (209)
2. Michal Franz (201)
3. Zbyněk Smáha (204)
Kategorie ženy
1. Jana Kudrnová (204)
2. Zora Vidovencová (host)
3. Radka Šritterová (202)

Netradiční oslavu Mikuláše si zvolili účastníci již tradičního, a to 3. ročníku sudopského
badmintonového turnaje. Pro velkou účast sportovců byla zvolena sportovní hala Hamr
v Braníku. Opět byly vytvořeny dvě kategorie, kategorie mužů a žen. Muži hráli ve dvou
skupinách, ze kterých postoupili do finálových bojů první dva. Boj o zlato byl plný tvrdých
a nelítostných výměn. Ostatní hráči se v klidu
a míru poprali o zbylé příčky.
Aby vůbec bylo možné vytvořit smysluplnou
kategorii žen, byly pozvány dvě hostující
hráčky. Ženy se tedy mohly utkat alespoň
v rámci jedné skupiny, to ale neznamenalo, že
boj o medaile byl méně dramatický než mezi
muži.
I přes veškeré soutěžní nasazení všech zúčastněných se turnaj obešel bez zranění
a proto se snad příští rok dostaví více hráčů,
včetně těch, kteří pravidelně trénují celý rok.
Zbyněk Smáha

V úterý 1. prosince na výroční schůzi za přítomnosti
zástupce SUDOP PRAHA a.s. a odborové organizace
jsme společně ukončili činnost Klubu důchodců v roce
2009. Jako každoročně jsme si pochválili práci celého
klubu, zejména výboru a uvítali, že se funkcionáři nechali zase zvolit. Podle rozhodnutí členské schůze
z listopadu přečetl a předal jednatel Ing. Voleman děkovné dopisy za poskytovanou pomoc generálnímu řediteli Ing. Josefu Fidlerovi a předsedovi výkonného
výboru odborů Jiřímu Duchoslavovi.
Klub důchodců přeje Všem svým členům a příznivcům hodně zdraví a spokojenosti v roce 2010.
František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
97 let
80 let
75 let

Ing. arch. Josef Novotný, 10. 3.
hlavní inženýr stř. průmyslových staveb
Ing. Blanka Vilhelmová, 31. 3.
ved. projektantka střediska mostů a tunelů
Ing. Eliška Moutvicová, 1. 2.
ved. projektantka stř. průmyslových staveb
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Zmizelé koleje – zmizelá nádraží (3)

Proměny místní trati Vršovice–Modřany
Na jaře roku 1881 se majitelé cukrovaru v Modřanech společně s tamní
obcí dohodli s vedením Českých obchodních drah na výstavbě místní
trati spojující cukrovar a obec s Dráhou císaře Františka Josefa v Nuslích
(Vršovicích). Pravidelná doprava byla zahájena 1. března 1882. Na trati
byly zřízeny dvě mezilehlé stanice Krč a Braník Hodkovičky (dnešní žst.
Praha Braník). Trať je na mapě pražského železničního uzlu více než 120
let a vypadá to, že z ní v dohledné době nezmizí. Přesto se nachází z hlediska dopravního urbanismu v tak zajímavém území, že musela několikrát změnit svoji podobu, aby se dochovala do dnešních dnů.
První železniční stavbou na této trati, která musela ustoupit rozvoji
okolí, byl tunel pod michelským vrchem Bohdalec. Tunel byl původně
94 m dlouhý a navazoval na něj hluboký zářez v kopci Homole u Krče.
Tunel byl rozebrán v roce 1930 a nahrazen širokým průkopem. Tím se
uvolnilo místo pro stávající trať i vlečku do Michelské plynárny a souběžnou silnici.
Současně s rušením tunelu a napojením vlečky do plynárny došlo
k přestěhování zastávky Michle, která se posunula směrem ke Krči. Důvodem byla výstavba mimoúrovňového křížení obou kolejí s ulicí U Plynárny. Na podzim roku 1930 začala výstavba nové výpravní budovy
společně s prostorným nástupištěm. Moderní budova zastávky měla
krytý přístup na nástupiště a do provozu byla uvedena 30. července
1931. V květnu 1942 zastávka dostala název Praha Michle a cestujícím
sloužila do roku 1970. K jejímu zrušení došlo v souvislosti s výstavbou
vjezdové skupiny Odstavného nádraží Praha jih, protože bránila napojení výstavby vjezdové skupiny ONJ. Vlastní budova byla zbořena až
v roce 1992.

Petr Lapáček

Na místní dráze byla zřízena ve třicátých letech minulého století nová zastávka Spořilov sloužící veřejnosti od 15. května
1933. Během okupace v roce 1942 byla přejmenována na
Praha Spořilov. Ale ani nový název jí nezaručil dlouhou dobu
existence. Protože další výrazné změny se dočkala místní dráha
ve spojitosti s výstavbu Jižní nákladové spojky. Jednak musela
uvolnit prostor pro její výstavbu a sama se stala její součástí.
V rámci její výstavby byla místní dráha v úseku Praha Vršovice
– Praha Krč napřímena a vedena hlubokým zářezem v souběhu
s Jižní spojkou. Tyto stavební úpravy vedly ke zrušení zastávky
Praha Spořilov. Rekonstruovaná trať byla uvedena do provozu
25. srpna 1960. S výstavbou Jižní spojky je spojena i rozsáhlá
přestavba železniční stanice Praha Krč. Napřímením a přeložkami se původní kilometráž stanice posunula z km 6,2 na 5,1.
Původní staniční budova z roku 1882 byla zbořena a v roce
1963 byla postavena nová výpravní budova. Stanice má celkem
devět kolejí, z toho u tří zvýšené nástupištní hrany. Na vršovickém zhlaví jsou do ní zaústěny tratě od Prahy Vršovic osobní n.
a od Prahy Vršovice seřaďovací n. – čekací koleje, na branickém
zhlaví tratě do Prahy Braníka a Prahy Radotína.
Na přelomu 80. a 90. let zasáhly do směrového vedení této
místní dráhy další dvě dopravní stavby na území železničního
uzlu Praha. První měla být stavba „Usměrněné odjezdy Praha
Vršovice“, která řešila odjezdy vlaků z Prahy Vršovic ve směru rozpouštění. Součástí stavby mělo být zdvoukolejnění trati v úseku Praha Vršovice – Praha Krč a výstavba nové odbočky Kačerov, která byla navržena
ve tvaru trianglu a umožnila by jízdu okolo ONJ zpět do čekacích kolejí
Praha Vršovice. Stavba byla zahájena, probíhaly přípravné stavební práce
na rozšíření tělesa původní trati a byla zahájena výstavba technologické
budovy odbočky Kačerov. Poklesem významu seřaďovacího nádraží
Praha Vršovice pozbyla stavba smysl a byla postupně zastavena. K realizaci kolejové části stavby nedošlo a rozestavěná budova byla demolována.
Další dopravní stavbou bylo prodloužení tramvajové trati z Braníka
do Modřan. V souvislosti s touto stavbou došlo opět k přeložce místní
trati a současně zanikla původní zastávka Praha Modřany. Tato zastávka
byla zřízena cca jeden kilometr před nádražím a její název zněl Modřany městys. Od 28. května 1961 byl název změněn na Modřany zastávka a od 30. května 1976 Praha Modřany zastávka. Při přeložce trati
bylo prodlouženo zhlaví žst. Praha Modřany a v jejím obvodu bylo zřízeno ostrovní nástupiště nové zastávky, která byla uvedena do provozu
27. června 1991. Provoz na původní zastávce byl ukončen několik dní
předtím 10. června.
Dole vlevo: železniční stanice Praha Krč. Vpravo: původní zastávka Michle
z roku 1900, v pozadí bohdalecký tunel.
Strana 23: Nahoře: Situace seřaďovacího nádraží Praha Vršovice z projektové
dokumentace SUDOPU z 60. let 20. století. Foto: stav v květnu 2008.
Uprostřed: Návrh přestavby stanice Praha Vršovice v rámci optimalizace úseku
Praha hlavní nádraží - Praha Hostivař (dokumentace SUDOPU PRAHA).
Dole: Na podzim 2009 projížděly kolem deponií zeminy na seřaďovacím nádraží
i mezinárodní rychlíky.
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Ukončení provozu na seřaďovacím nádraží Praha Vršovice

Seřaďovací nádraží Praha Vršovice bylo ve své době evropskou raritou. Směrem od Zahradního města k vršovickému depu se nacházely tři
skupiny kolejí tzv. harfy, které umožňovaly díky výhodnému sklonu
gravitační rozřazování vlakových souprav. Všechny kolejové skupiny –
vjezdová, směrová, staniční a odjezdová – byly umístěny za sebou
v urychlujícím spádu 8 až 9 promile. Stanice byla v provozu od počátku
dvacátého století a až do konce 80. let se zde řadily opravdu rekordní zátěže.
V letech 1986 až 1988 zde bylo dáno do provozu zařízení pro automatické řízení přísunové a rozřaďovací rychlosti PRAGA, což je zkratka
pro název „Přísunová rozpouštěcí automatizace gravitačních nádraží“.
Volba zkratky byla umocněna tím, že toto ojedinělé nádraží na síti ČSD
bylo provozováno pouze v Praze. Zařízení navrhli pracovníci VUŽ
Praha za vydatné spolupráce Ing. Jiřího Pavláta a Ing. Jana Sellnera ze
SUDOPU.
Pracovníci SUDOPU připravili i další investiční akci, kterou byla
stavba „Usměrněné odjezdy Praha Vršovice“. Realizací této akce měla
být odstraněna jedna provozní nevýhoda odjezdové skupiny, a tou byly
odjezdy části vlaků proti směru rozpouštění přes odbočku Železný most
na trať Praha–Benešov anebo po spojovací koleji do vjezdové skupiny
a dále přes Prahu Malešice do Prahy Běchovice nebo Prahy Libně. Nová
spojovací kolej měla vést podél vršovického depa, dále v zářezu pod
vrchem Bohdalec a jak již bylo uvedeno, mělo zde dojít ke zdvoukolejnění trati v úseku Praha Vršovice – Praha Krč a výstavbě nové odbočky
Kačerov, která byla navržena ve tvaru trianglu a umožnila by jízdu okolo
ONJ zpět do čekacích kolejí Praha Vršovice. Po následné modernizaci
zabezpečovacího zařízení vjezdové skupiny a odb. Záběhlice by došlo
k odstranění všech protisměrných odjezdů. Po ukončení stavby by zmizely nákladní vlaky z trati Praha Vršovice – Praha Smíchov. Poklesem

významu seřaďovacího nádraží Praha Vršovice pozbyla stavba smysl
a byla postupně zastavena. Jedinou investicí, která byla dokončena, je
výstavba reléového zabezpečovacího zařízení AŽD –71 v odjezdové
skupině. Tato investice umožnila bezproblémové napojení odjezdové
skupiny Praha ONJ, která byla dokončena v roce 1999. Během výstavby
Nového spojení v letech 2004–2009 byly odjezdová skupina a spojovací
koleje do vjezdové skupiny využívány pro jízdy odklonových vlaků do
Prahy Běchovic.
V současnosti část vjezdové a odjezdové skupiny zeje prázdnotou.
Zcela zmizely koleje ve směrové skupině a část bývalého kolejiště je využívána jako skládka materiálu z různých staveb v Praze. Zcela pozbyla
význam odbočka Železný Most; v roce 2006 byla kolejově snesena a zabezpečovací zařízení demontováno. Časy dominantního postavení železnice v nákladní dopravě se již nevrátí a pokud dojde k nárůstu nákladní
dopravy, jistě nedojde k opětovné potřebě řazení vlaků v Praze Vršovicích. Lze jen očekávat, že lepších časů se toto železniční území dočká
při realizaci stavby modernizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha
Vršovice a projektanti SUDOPU budou opět u toho.
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Ing. Alois Štyndl - 60 let (6. 3.)
Ing. Alois Štyndl, slavící v plné tělesné a duševní síle šedesátku, je rodilým Pražákem. Po úspěšných
studiích na stavební průmyslovce
v Dušní a Stavební fakultě ČVUT
nastoupil v roce 1975 do Vojenského
projektového ústavu v Praze. Po
třech letech změnil zaměstnavatele
a poprvé nastoupil do Státního ústavu dopravního projektování. Po dalších deset let na středisku průmyslových staveb (stř. 11) se věnoval projekci
vodohospodářských staveb. K významným akcím, na
kterých se podílel, patřily především projekty objektů
vodního hospodářství v železničních opravnách a strojírnách (ŽOS) v Liberci, Lounech, Bubnech, dále na
stavbách „Odstavné nádraží Praha jih“ – areál JLV,
„Ostrava hl. nádraží – rekonstrukce frýdlandského nástupiště“ včetně přečerpávací stanice, „Zdvoukolejnění
trati Č. Budějovice – Číčenice“, které se připravovalo
pro výstavbu JE Temelín. V roce 1988 si kolega
Štyndl odskočil na krátké dva roky do EKOPROJEKTU Praha, aby se v roce 1990 vrátil na stř. 011
SUDOPU do funkce vedoucího projektanta a o rok
později se stal vedoucím střediska investiční výstavby
(stř. 501). Středisko v letech 1991–1993 zajistilo projektovou přípravu a vlastní realizaci vestavby prostor
banky IPB (dnes ČSOB) v přízemí budovy SUDOP
PRAHA a.s. Po úspěšném ukončení této akce přechází
Ing. Alois Štyndl do obchodního oddělení a v roce
1995 se stává hlavním dispečerem společnosti.

ŽIVOTNÍ jubIlea
Je člověkem na správném místě, jeho bohaté zkušenosti projektanta i vedoucího pracovníka mu umožňují řešit problémy s přehledem a se znalostí věci.
Pro svou důslednost nenachází vždy u svých kolegů
porozumění hned, ale nakonec i druhá strana uzná
opodstatněnost jeho argumentů. K Lojzovi patří pracovitost, houževnatost, cílevědomost a také trochu
drsnější humor. Tyto jeho vlastnosti jej provázejí
a současně pomáhají na cestě životem.
K Ing. Štyndlovi neodmyslitelně patří jeho koníčky.
Ti, kteří v SUDOPU hodně pamatují, si vzpomenou
na jeho líté boje na letních sudopských hrách ve volejbalovém družstvu. Volejbal provozoval úspěšně i závodně. Dodnes sportuje pro zábavu a udržení kondice.
Oblíbil si ping-pong, cestování a turistiku ve zdejších
horách, ale i v Alpách. Je vášnivým konzumentem
vážné hudby, zvláště pak opery. Pro tuto vášeň je
schopen vycestovat po Evropě kamkoli za významným uměleckým zážitkem.
Dnes většinu volného času věnuje zaznamenávání prožitků, nálad a dojmů na plátna olejovými barvami. Již
potřinácté pohladila po duši návštěvníky jeho výstava
obrazů v sudopské zasedačce. S neutuchajícím zápalem a pílí se věnuje tomuto koníčku téměř 15 let, a tak
není divu, že jeho díla byla prezentována na výstavách
i v zahraničí a jsou tam i v soukromých sbírkách.
Jubilantovi přejeme: slunce nad hlavou, modré nebe,
neutuchající elán a samozřejmě pohodu v žití
i zdraví.
-rs-

Ing. Jiří Stříbrný – 85 let
Dne 2. března t. r. oslavil své narozeniny významný člen kolektivu
projektantů SUDOPU, Ing. Jiří Stříbrný. Po studiích na ČVUT v Praze
nastoupil na Stavební správu pro stavbu trati Havlíčkův Brod – Plzeň,
která se stala jedním ze základů v roce 1952 vznikajícího Suželprojektu,
který se o rok později změnil na legendární Státní ústav dopravního
projektování (SÚDOP). V něm prožil svá nejlepší projektantská léta.
Doba mu dopřála vést projekty významných staveb – předelektrizačních
úprav tratí Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – Ražice, České
Budějovice – Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec – Jihlava, Velký
Osek – Hradec Králové, přeložek a úprav důležitých železničních tratí,
dopravních studií a dalších. Spolupracoval na studiích přepravy uhlí do
elektráren a podílel se na koncepci kontejnerové dopravy. Nejzávažnější
jeho akcí byla provizorní a definitivní přeložka trati Třebušice–
Chomutov, které si vynutily řadu neobvyklých technických řešení.

SÚDOP blahé paměti: „Kdepak asi budu za 50 let?“

Marcel Štancl - 50 let (31. 3.)
Narodil se v Praze a studentská
i pracovní léta spojil s Prahou. Po
ukončení základní školy se začal
věnovat železnici: absolvoval odborné učiliště jako vyučený elektromechanik zabezpečovacího zařízení
a následně vystudoval Střední průmyslovou školu dopravní v Praze.
Po škole jezdil na pražských pantografech jako pomocník strojvedoucího a v roce 1985 nastoupil
k tehdejšímu Státnímu ústavu dopravních staveb
v Praze, kde se stal správcem dat a projektantem
ukolejnění. Zde se podílel na jednotlivých zakázkách
pro ČSD, ČD a následně SŽDC s.o.. V pozici projektant ukolejnění zůstává dodnes.
V soukromém životě se z něho vyklubal výzkumník
institutu manželského, když své štěstí zkoušel několikrát. Avšak ani pořekadlo do třetice všeho nejlepšího se neosvědčilo, a tak nyní dává přednost svazku
volnějšímu. V obavě před nejistotou v důchodu se
věnoval pořizování potomků: postupně se stal otcem
dvou dcer, které v současnosti dokončily první etapu
studia na vysokých školách a jednoho nyní dvanáctiletého syna. Třetí dceru si osvojil.
Po celý profesní život je však jeho životní láskou železnice a její provoz. V současnosti našel zálibu
především v polských železnicích a zajíždění polských lokomotiv na naše území, a tak ho lze spatřit
s fotoaparátem na Novém spojení, ale i v ostatních
koutech České republiky.
-rai-

Stál u zrodu koridorových tahů a na řešení jejich problematiky
i plánování budoucnosti se podílí dodnes. Přestože pracovní poměr
v SUDOPU ukončil oficiálně v roce 1989, ve skutečnosti svůj podíl
na pracovních úkolech firmy nikdy nepřerušil. Podílel se na výchově
mladé generace nejen jako vedoucí projektový pracovník, ale i jako
lektor vnitropodnikového vzdělávání odpovědných projektantů,
přednášel na konferencích ŽELEZNICE. I v současnosti zpracovává
projekty organizace výstavby a dohlíží na kvalitu vybraných projektů.
Stále se udržuje v obdivuhodné kondici fyzické i psychické, čímž
slouží i za vzor svým mladším kolegům. Jeho celoživotní láskou je sport.
Tenis, orientační závody, lyžování, fotbal, turistika – zejména
vysokohorská, to vše provozováno aktivně, fotbalový klub Slavia Praha
jako srdeční záležitost.
Všichni spolupracovníci mu přejí, aby mu dosavadní elán vydržel
a těší se, že se s ním projedou po IV. tranzitním železničním koridoru
soupravou s naklápěcími skříněmi rychlostí 160 km za hodinu.

No přece v akciové společnosti SUDOP PRAHA! Tedy v zimě. V létě na Matterhornu!

Pověsti starých zbrojnošů (27): Kontrolní den
Na každé velké stavbě se konaly kontrolní dny za přítomnosti ministerstva dopravy, správy dráhy, dodavatelů, projektantů a zástupců veřejné správy krajského, okresního, místního národního výboru a
dalších složek. Takový kontrolní den se konal v jednom sále podniku
na stavbě, které jsem byl hlavní projektant, pod vedením náměstka ministra dopravy. Stalo se, že naše auto mělo menší poruchu a my jsme
se na tento den dostali později, kdy už byl zahájen a podávalo se občerstvení. Naše opoždění komentoval náměstek ministra dopravy

slovy: „Inu páni projektanti se jen přijdou najíst na kontrolní den.“
Nevím co mne to napadlo, vstal jsem, vyndal jsem peněženku a z ní 10
korun a odnesl jsem ty peníze k předsednickému stolu, kde jsem je bez
řeči položil na stůl před překvapeného náměstka.
Nakonec jsem se musel doma zpovídat řediteli ústavu, který mi za tento
čin dal napomenutí, abych se příště lépe choval.
Stalo se v Kralupech nad Vltavou kolem roku 1985.
Dalibor Voleman
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