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Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice
Foto žst. Čerčany: Jan Brož - Aerodata
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KRONIKA 2010
(Na internetu nedostupná)

V neděli 18. dubna v 6, 11 hodin se pravidelným vlakem EuroCity 143 Kysuca vydala malá státní
delegace na pohřeb polského prezidenta Lecha Kaczyńského a jeho manželky. Delegaci tvořili
prezident Václav Klaus s manželkou Livií, premiér Jan Fischer a pražský arcibiskup Dominik Duka.
Cestu letadlem jim totiž znemožnil zákaz leteckého provozu kvůli oblaku sopečného prachu, který byl
nad částí Evropy. „Výjimečná situace to je, my jsme ale generace, která většinu našich životních cest
udělala vlakem, pro nás to tak neřešitelná otázka není,“ prohlásil prezident. Na obrázku projíždí vlak
úsekem trati mezi Hoštejnem a Zábřehem na Moravě, pro delegaci byl určen bistrovůz za lokomotivou.
Foto Vladimír Fišar

S účinností od 1. 5. 2010 byl vedoucím mezinárodního odboru jmenován Ing. Pavel Türk.
S účinností od 1. 7. 2010 byl výrobním ředitelem společnosti jmenován Ing. Ivan Pomykáček.

SUDOP PRAHA a.s. a veřejné obchodní soutěže doma a v zahraničí
SUDOP PRAHA a.s. v období březen – květen 2010 podal
celkem 94 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 přípravné dokumentace „Rekonstrukce
SZZ v žst. Velké Hamry a Malá Skála“, „Aktualizace
EMC Praha–Bohumín“, na dopracování EIA a úpravu ekonomického hodnocení stavby „Optimalizace trati Lysá nad
Labem – Praha Vysočany“, „Rekonstrukce OV v žst.
Hrobce a v žst. Bohušovice“, získali jsme zakázku na úpravu projektu „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“
dle zadání investora, zpracujeme úpravy IZ staveb „Zajištění provozuschopnosti trati Liberec–Tanvald“, a „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.“
Ve veřejných obchodních soutěžích vypsaných SŽDC,
Stavební správou Olomouc jsme uspěli s nabídkou na
zpracování přípravné dokumentace „Úpravy elektronických stavědel pro EZŠ v lokalitě SS Olomouc“, zpracujeme benefitovou žádost a studii proveditelnosti na stavbu
„Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka–Mošnov“, ve
sdružení se SUDOPem Brno bude zpracována úprava PD
stavby „Modernizace trati Brno–Přerov, I. etapa Blažovice–Nezamyslice“. Ucházíme se nabídkou o zakázku na
zhotovení přípravné dokumentace „Rekonstrukce zastávky
Ostrožská Nová Ves – Lázně a zastávka Zašová“.
U Stavební správy Plzeň jsme v předmětném období
získali pouze jednu zakázku na doplnění aktualizované
PD „Optimalizace trati Cheb – státní hranice SRN“,
jejímž předmětem je návrh zajištění kódování signálu
vlakového zabezpečovače v traťové koleji.
Do veřejných soutěží vypsaných Jihomoravským krajem na železniční kolejové stavby jsme připravili nabídky
na studii proveditelnosti „Severojižního kolejového diametru v Brně“ a nabídku na zpracování přípravné dokumentace stavby „Přestavba železničního uzlu Brno, zajištění průchodu Severojižního diametru prostorem nového
hlavního nádraží“. Tuto důležitou zakázku související se

stavbou „Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I.
část osobní nádraží“ bychom rádi zpracovali ve stejném
režimu, tj. ve sdružení s MCO Olomouc a SUDOP Brno.
Na základě úspěšné nabídky zpracujeme pro ČD RMS
jednostupňový projekt „Rekonstrukce výpravní budovy
žst. Ústí nad Labem“, „Energetický audit a rekonstrukce
výpravní budovy v Lovosicích“, rovněž v Opatovicích
a projektovou dokumentaci „Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce železniční stanice Praha-Hostivař“.
U investora ČD DKV se pokoušíme nabídkami navázat
na úspěšnou spolupráci (myčka souprav v ONJ) zakázkami „Rekonstrukce kolejiště před halou 512 v PJ ONJ
DKV Praha“ a DSP „Administrativně technická budova
v PJ ONJ DKV Praha – II. etapa“.
Na trhu silničních dopravních staveb jsme se účastnili
soutěží vypsaných regionálními složkami ŘSD. Úspěch
jsme zaznamenali u ŘSD Plzeň, kde budeme zpracovávat
dopravně technickou studii „Úpravy komunikace I/27
v úseku Třemošná – Vysoká Libyně + Kokšín“, pro ŘSD
Karlovy Vary autorský dozor na stavbu „R6
Lubenec–Bošov“, pro ŘSD Jihlava doplnění studie stavby „I/37 hranice Pardubického kraje – Ždírec n. Doubravou“, expertízy PD a pro ŘSD Chomutov návrh optimalizace nákladů stavby „I/27 Žiželice – obchvat
a přemostění“. Ve veřejných soutěžích vypisovaných
KSUS jsme v Libereckém kraji získali zakázky na průzkumné práce „Rekonstrukce silnice III/28724 Malá Skála – Frýdštejn“ a „Chrástava – přeložka silnice II/592“.
U města České Budějovice se ucházíme nabídkou na TDI
a koordinátora BOZP staveb „Přeložka silnice II/156
a II/157 v Českých Budějovicích“, v Chrudimi nabízíme
dopravní řešení (S) sídliště na Rozhledně, napojení místních sportovišť, v Litoměřicích dokumentaci k ÚR
komunikace Miřejovická stráň. Pro město Plzeň zpracujeme (DUR, DSP, IČ) „Rekonstrukce Boleveckého sběrače“, pro město Ústí nad Labem „Rekonstrukci a rozšíření
komunikace, chodníků a parkovišť Neštěmice a Mojžíře“.
Velmi zajímavou „pozemáckou“ zakázku jsme získali ve

sdružení s Atelierem 4 (DUR, DSP, IČ) „Obnova areálu
hospitalu Kuks“ od Národního památkového ústavu.
Pilně se soutěží v zahraničí, kde náš zájem obchodními
aktivitami směřujeme především do oblasti dopravní infrastruktury. Podanými nabídkami se ucházíme o zpracování
strategického plánu Srbských železnic, v Polsku pro PKP
PLK o DSP, RDS, DSPS na stavbu „274-Wrocław – Jelenia
Góra“, v Albánii se účastníme předkvalifikace na zakázku
modernizace regionálních a místních železničních tratí
(DSP, RDS, DZS, EIA), v Turecku se ve spolupráci se
zahraniční firmou ucházíme o supervizi na úsek Köseköy–Gebeze na linii Ankara–Istanbul, v Bulharsku jako subdodavatel Metroprojektu bychom se rádi účastnili ideového
projektu 3. diametru sofijského metra, rovněž se zahraniční
podporou se ucházíme o studii „Silnice II-13
Krapchene–Stubel–Lipen“. Podali jsme nabídku do Švýcarska na rámcovou dohodu na posuzování projektů v ČR
financovaných ze švýcarských finančních zdrojů, ministerstvem dopravy Ghany je posuzována naše nabídka na zpracování „Railway master plan“.
Roman Smida
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Stavba roku 2009 Zlínského kraje: čestné uznání
Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Projektant:
Sdružení MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s.
a SUDOP PRAHA a.s
HIP Ing. Hana Staňková
Zhotovitel:
Sdružení pro výstavbu silnice
I/57 Semetín–Bystřička:
Skanska DS a.s.,
ALPINE MAYREDER s.r.o.
a COLAS CZ, a.s.

V úterý 18. 5. 2010 proběhlo pod záštitou hejtmana Zlínského kraje předání čestného uznání v soutěži STAVBA ROKU 2009 ZLÍNSKÉHO
KRAJE NA STAVBU na stavbu Silnice I/57 Semetín–Bystřička,
1. stavba v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby.
Stavba rychlostní směrově rozdělené komunikace má zásadní vliv na
rozvoj dopravních vztahů v území a stává se novou dopravní osou urbanizovaného území. Úsek Valašské Meziříčí – Vsetín je dopravně nejzatíženějším úsekem celé trasy silnice I/57 a páteří dopravního systému
v údolí Vsetínské Bečvy.
Vlastní stavební práce byly zahájeny v 11/2005 a stavba byla slavnostně předána do užívání 22. 6. 2009.
Ocenění v této soutěži je dalším potvrzením úspěšného postavení
našich společností mezi špičkovými firmami České republiky.
O stavbě podrobně referovala SR 3/09.

V úterý 18. května 2010 byla v bulharském Svilengradu
slavnostně zahájena stavba „Elektrizace
a rekonstrukce železniční trati Svilengrad - turecká
hranice“. Zhotovitelem stavby je bulharská pobočka
firmy OHL ŽS, pro kterou SUDOP PRAHA
prostřednictvím své pobočky v Sofii jako oficiální
subdodavatel připravuje veškerou projektovou
dokumentaci (koncept, DSP, RDS) v režimu „žlutý
FIDIC“ neboli „design and build“. O novém mostu přes
řeku Maricu a dalších zajímavých objektech, které
navrhli kolegové ze střediska 250 v Hradci Králové,
přineseme materiál v SR 3/10.
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Česká dopravní stavba roku 2009

Tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku 2009 byly uděleny stavbám, projektům a technologiím v průběhu slavnostního večera v aule
Českého vysokého učení technického v pražské Betlémské kapli v úterý 25. května 2010. Vítězům celostátní soutěže ceny předal
a pogratuloval ministr dopravy Gustáv Slamečka.
Ze čtyř vítězných staveb je u dvou SUDOP PRAHA podepsán jako projektant: Modernizace západní části žst. Praha - hlavní
nádraží, 2. část, nástupiště I-IV a Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, 1. část Doubí u Tábora – Tábor.
Další tituly získaly stavby Mimoúrovňové propojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci – Balinách a Rekonstrukce silnice III/2956
Vrchlabí – Strážné – Dolní dvůr – Lánov; rovněž jedna technologie: Dálniční SOS hláska TCSIPO2.
Dále bylo uděleno dalších 16 cen nejrůznějších institucí, z nichž Cenu SVAZU DOPRAVY obdržela stavba Železniční stanice
Mariánské Lázně, zastřešení nástupišť a podchodu, pod kterou jako projektant rovněž figuruje SUDOP PRAHA.

Zleva: Doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Jindřich Topol,
výkonný ředitel divize Železniční stavitelství, Skanska a.s.,
ministr dopravy Ing. Gustáv Slamečka, MBA,
Ing. Jiří Procházka, obchodní ředitel Metrostav a.s.
a Ing. Josef Fidler, generální ředitel SUDOP PRAHA a.s.

Hlavním inženýrem projektu byl Ing. Miloš Krameš, SUDOP PRAHA a.s.

5

SUDOP REVUE 2/10

Česká dopravní stavba roku 2009

Ing. Ivan Pomykáček,
hlavní inženýr projektu,
SUDOP PRAHA a.s.

Modernizace západní části žst. Praha-hlavní nádraží,
2. část, nástupiště I - IV

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor,
1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor

Ing. Miroslav Krsek, hlavní inženýr
projektu, SUDOP PRAHA a.s.
(vpravo) s vedoucím střediska 250
v Hradci Králové Ing. Pavlem
Horáčkem.

Rekonstrukce nádraží v Chocni
Architektonické řešení bylo vedeno snahou respektovat a zachovat v maximální míře původní architekturu a atmosféru nádraží, které bylo postaveno v 19. století. Bylo hledáno řešení, které by bylo souzněním starého i nového tvarosloví tak, aby výsledné vyznění vyjadřovalo harmonii obou přístupů – eklektické architektury a střízlivých
moderních konstrukcí. Řešení interiéru bylo navrženo tak, aby prostory byly světlé, vyjadřovaly kulturnost, čistotu a pozitivní atmosféru, jakožto návrat k původním hodnotám, kdy v 19. století bylo nádraží a železnice synonymem pokroku a pozitivních hodnot. (Odpovědný projektant Ing. Jindřich Janourek).

Poznámky k architektuře dopravních staveb
Ing. arch. Petr Šafránek (foto autor)
Architektonické řešení mostních, inženýrských, dopravních a tunelových
staveb je zvláštní disciplinou, kde zpravidla převažují argumenty statiky
a konstrukčního řešení a spolupráce statiků a tunelářů s architekty je
někdy na okraji zájmu; přesto však je zcela určitě žádoucí a přínosná.
Podceňování architektonického a estetického působení těchto staveb je
velmi nebezpečné a může v očích veřejnosti znehodnotit i dobře fungující
a užitečné technické dílo.
V úvodu se zastavme u několika obecných myšlenek významného českého teoretika estetiky, umění a architektury z období mezi válkami 20.
stolení, profesora Mukařovského.
Zamýšlíme-li se nad hodnocením architektury musíme se zastavit též
u pojmu estetická norma. Podle profesora Mukařovského má estetická
norma povahu pravidla, avšak nutno zdůraznit, že se jedná o pravidla
proměnná bez strnulé platnosti. Např. experimentální estetika založená
Fechnerem původně předpokládala experimentální zjištění základních
neměnných estetických norem a jejich následné jednoduché aplikování,
ale tento předpoklad se ukázal mylným.
Podle mého názoru nejlépe osvětluje úlohu a smysl estetické normy
následující citace prof. Mukařovského: „Dějiny umění (i architektury),
pohlížíme-li na ně ze stránky estetické normy, jeví se jako dějiny revolt
proti normám vládnoucím“.
Z tohoto úvodu, který čerpal především ze základů teorie estetiky, můžeme nahlédnout, že jakékoli hodnocení či dokonce známkování architektury (a uměleckých děl obecně) je oblast velmi problematická a i při vyřčení určitých postojů a názorů vůči tomu či onomu architektonickému

počinu musíme mít na mysli, že se jedná o víceméně subjektivní přístup
a musíme s pokorou přiznat relativní platnost těchto soudů.
Tvrzení o proměnnosti, ale i nepředvídatelnosti estetických norem musíme vzít na vědomí, ať chceme nebo nechceme. Spíše než sledovat potenciální ideál dokonalé všeplatné architektury, bychom se měli naučit toleranci a pluralismu i na tomto poli, neboť tolerance a pluralismus vedou k
mnohosti názorů, rozmanitosti a bohatosti tvorby i jejich výsledků. Tato
bohatost pak umožňuje široký výběr – pluralismus se nám vrací jako
zpětná vazba do celé společnosti.
Na pozitivním působení estetické funkce (či hodnoty) v architektuře (ale
i v obecné rovině) jak z hlediska společnosti, tak z hlediska jednotlivce,
se shoduje velká většina filosofů a teoretiků od Aristotela až po naše dny.
Prof. Mukařovský k tomu píše: „Prostřednictvím estetické hodnoty
působí takto umění přímo na citový a volní poměr člověka k světu, zasahuje nejzákladnější regulativ lidského jednání i myšlení, narozdíl od vědy
i filosofie, působících na lidské jednání prostřednictvím myšlenkového
procesu... Estetická funkce znamená tedy mnohem více než pouhou
pěnu na povrchu věcí a světa, za jakou bývá někdy podkládána…“
U mostních, tunelových, inženýrských a dopravních staveb bývá často

Na architektonickém řešení Nového spojení jsem spolupracoval s doc. ing. arch.
Patrikem Kotasem. Stavba byla náročná nejen technicky, ale i svou velikostí.
Kromě jiného já osobně si cením toho, že byly rozšířeny a rehabilitovány městské
zelené plochy a bylo umožněno lepší spojení čtvrti Žižkov se zelení vrchu Vítkov.
(HIP Ing. Ivan Pomykáček).
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zdůrazněna funkčnost a bezpečnost, někdy i konstrukční a technická
náročnost stavby, zatímco architektonické řešení a estetická funkce je
někdy považována za onu „pěnu na povrchu věcí“.
Tyto názory jsou slyšet velmi často jako argument pro finanční úspory.
Reprezentují velmi zjednodušené myšlení, že totiž ušetřit se dá především
na tom, co není zcela nezbytné, a to je architektura. Tyto tlaky mohou být
velmi nebezpečné, protože zjednodušené myšlení bývá svůdné.
Někdy jsem slyšel názor, že je nutno dodržet několik základních „architektonických pouček“ a vše je vyřešeno, vše je bez problémů. Např. – co
je účelné a funkční, technicky správné nebo levné, musí být i architektonicky zdařilé. Ano, měla by to být podmínka nutná, nikoliv však postačující. Udělat dobrou architekturu chce ještě něco navíc. To si dobře uvědomovali např. i stavitelé gotických katedrál, které jsou technicky vytříbené
až dokonalé (ne však levné), ale gotičtí stavitelé sledovali ještě něco víc –
lidskou duši a snad naši touhu po dokonalosti. Katoličtí myslitelé spojení
s katedrální školou v Charteres ve 12. století, která hrála ústřední úlohu
ve vývoji gotických katedrál, věřili, „že geometrie je prostředkem, jak
spojit lidské bytosti s Bohem, že matematika je cestou, jíž se lidstvu zjevuje nejvnitřnější tajemství nebes“. To je jistě inspirace i pro tvorbu geometricky náročných dopravních a inženýrských staveb.
Architektura má kromě jiného také vypovídací schopnost, může nám
i něco sdělit – jedna z teorií architektury nazvaná sémantická teorie říká,
že každá stavba, dům, konstrukce je vlastně výpověď a že pomocí mnoha
symbolů (znaků) nás oslovuje, a to buď pozitivně, nebo i negativně. Proto nás asi nikdy nenadchla šedá panelová sídliště, protože sdělovala pouze nudu. Dopravní stavby mají velkou šanci být vypovídajícím dílem, které
ukazuje schopnost vyrovnat se s velikými zatíženími, naznačit jak překonává velké rozpony a poskytuje pocit jistoty a bezpečí, ale i užitečnosti.
Tento příspěvek se zabývá jak obecnou rovinou architektury, tak jsou zde
uvedeny i některé realizace vyprojektované ve společnosti SUDOP
PRAHA a.s., na kterých jsem se také podílel. Chtěl bych i tímto naznačit,
že já osobně jako architekt jsem se setkal takřka vždy v SUDOPU při spolupráci s jinými profesanty s opravdovým pochopením a vstřícností, za
což tímto děkuji.
Inženýrské dopravní stavby včetně staveb mostů mají jednu výhodu – jsou
důvěryhodné, neboť poskytují prospěch více lidem, než se dá tvrdit o jiných
veřejných i privátních stavbách. Tyto důležité stavby si jistě zaslouží snahu
o pečlivé a pokud možno přínosné architektonické zpracování.
Jinými slovy – role architektury je nezastupitelná a jistě pozitivní
i u dopravních staveb. A proto spolupráce architektů se statiky, mostaři,
ale i dalšími technickými profesemi, by měla být podporována a prosazována. Tyto jakoby protikladné profese se mohou velmi dobře navzájem
doplňovat a obohacovat. Přes možné komplikace a konflikty při vzájemném kontaktu lze zde hledat a najít další impulsy a inspiraci pro tvůrčí
práci, která může dávat vzniknout novým hodnotám jak estetickým tak
i obecným. Hodnotám, jejichž platnost a užitečnost vyrůstá na hodnotách již poznaných i překonaných.

Portály tunelů jsou začátkem i ukončením podzemní části trasy a zároveň jakousi
vizitkou podzemního díla, které je viditelné na povrchu a je vystaveno dennímu
světlu. V krajině se zpravidla výrazně prosazují, neboť navazují na zřetelnou linii
buď silnice či železnice. Hlavním mottem pro tvorbu portálu železničního tunelu
u Března byla návaznost na úpravu stávajícího svahu a využití systému opěrných
zídek a gabionů pro tvarování a architektonický návrh vlastního portálu.
(Odpovědný projektant Ing. Roman Smida).

Most v Čerčanech je sestaven z prostých nosníků a tomu odpovídá i tvar těchto
nosníků. Byl respektován požadavek investora, aby byly navrženy plnostěnné nosníky, což nakonec výrazně ovlivnilo výraz mostu. Věřím, že v pozitivním smyslu.
Pro barevné řešení mostu byla důležitá hladina řeky Sázavy.
(Odpovědný projektant Ing. Martin Vlasák).
Most přes dálnici D8 na trati Děčín–Oldřichov zvaný „Velbloud“ byl motivován snahou vyjádřit, kde v konstrukci jsou největší momenty, ale zároveň byla snaha začlenit ho do okolní zvlněné krajiny a změkčit celkové vyznění stavby. V současnosti pod
mostem vede již dokončená dálnice. (Odpovědný projektant Ing. Vladimír Veselý).

Další stavba IV. tranzitního železničního koridoru dokončena!

Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice (25 km)
Emil Špaček

Železniční most přes romantické údolí Benešovského potoka nedaleko Mrače je skryt mezi
stromy a keři. Rekreanti v chatové oblasti „Ztracená stopa“, roztroušené podél potoka v údolí,
mohou klidně spát - protihlukových zdí bylo i zde postaveno požehnaně.

V květnu roku 2010 byla ukončena realizace v pořadí již třetí stavby modernizace IV. tranzitního železničního koridoru na větvi Praha – Benešov u Prahy – Tábor – České Budějovice – státní hranice Rakousko, tj. stavby
Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice. Danou stavbou se po několik posledních let, tj. v rámci zpracování přípravné dokumentace, projektu stavby a v neposlední řadě i v rámci provádění autorského dozoru, zabývala
celá řada projektantů všech profesí, kteří odvedli dobrou a kvalitní práci.
Stavba byla v rámci zpracování přípravné dokumentace rozdělena na dvě části:
první část, úsek Benešov u Prahy – Čerčany, zpracoval SUDOP PRAHA a.s.,
druhou část, úsek Čerčany–Strančice zpracovala MCO Olomouc a.s. Přípravná
dokumentace vycházela ze studie proveditelnosti a stanovila základní koncepci technického řešení. Jelikož byla stávající trať již dvoukolejná a procházela
v blízkosti sídelních celků v okolí hlavního města, byla navržena tzv. optimalizace úseku, tj. rekonstrukce bez větší změny polohy koleje. Územní rozhodnutí
pro obě části stavby byla vydána v roce 2003.
Projekt stavby zpracoval SUDOP PRAHA a.s. již na celou stavbu v úseku
Benešov u Prahy – Strančice; práce byly zahájeny po vyhodnocení veřejné
obchodní soutěže na podzim roku 2004. Projekt stavby byl dokončen v září
2005. Následně po projednání stavby bylo vydáno stavební povolení v létě
roku 2006.

Kolejová řešení a nástupiště
Začátek stavby byl před žst. Benešov u Prahy, kde byla
navržena drobná přeložka kolejí. Důvodem byla změna
polohy hlavních kolejí v železniční stanici a dále pak navazující stavba „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“, u které dochází ke zdvoukolejnění dosud jednokolejné železniční tratě. V délce necelých 25 km stavby byla
navržena přestavba všech železničních stanic (Benešov
u Prahy, Čerčany a Senohraby). Stavba končila před
železniční stanicí Strančice, kde navázala na první stavbu
IV. TŽK „Optimalizace trati Strančice – Praha Hostivař“.
V žst. Benešov u Prahy byla navržena rekonstrukce
stávajícího ostrovního nástupiště ve stávající poloze. Dále
bylo vybudováno nové ostrovní nástupiště délky 300 m
a u koleje před výpravní budovou bylo vybudováno boční
nástupiště pro vlakové soupravy směr Vlašim. Přístup na
nástupiště je zajištěn rekonstruovaným stávajícím podchodem.
V žst. Čerčany byla navržena peronizace, tj. zřízena
dvě nová ostrovní nástupiště délky 220 m, a to mezi kole-

jemi č. 2 a 4 a mezi kolejemi č. 1 a 5. Pro vlakové soupravy směr Hvězdonice
bylo vedle výpravní budovy zřízeno nové boční nástupiště délky 50 m. Přístup
na ostrovní nástupiště je zajištěn novým podchodem.
V žst. Senohraby byly navrženy nově tři dopravní koleje s předjízdnou
kolejí č. 0 mezi hlavními kolejemi. Celkově byla navržena peronizace stanice s
ostrovním nástupištěm mezi kolejemi č. 1 a 0 a bočním nástupištěm u koleje
č. 2. Přístup na ostrovní nástupiště je zajištěn novým podchodem.
V železničních zastávkách Mrač, Pyšely, Čtyřkoly, Mirošovice a Mnichovice
došlo k celkové přestavbě s důrazem na zkvalitnění prostředí pro cestující
veřejnost.

Rekonstruovaná železniční stanice Benešov u Prahy (nahoře).
Jižní zhlaví železniční stanice Senohraby (dole).
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Železniční trať se nachází v geograficky složitém území. V několika lokalitách byla na přilehlých strmých skalních stěnách navržena sanace pomocí ocelových sítí i jiných sanačních prvků.
Navržená rychlost se pohybuje v rozmezí 80–100 km/h pro klasické soupravy a 95–135km/h pro soupravy s naklápěcí technikou.

Mostní a inženýrské objekty
V rámci projektu stavby bylo navrženo technické řešení prakticky pro více než
100 objektů: z toho počtu se jedná o 40 stávajících mostů, u kterých byla navržena sanace či přestavba, 2 sanace stávajícího podchodu, 4 nové podchody,
36 stávajících propustků, 1 nový propustek, 3 demolice propustků, 11 sanací stávajících opěrných a obkladních zdí, 4 nové zárubní zdi, 1 demolice zárubní zdi,
1 demolice nadjezdu, 1 nová lávka pro pěší a 3 nové návěstní lávky či krakorce.
V této profesi se SUDOPEM PRAHA spolupracovalo několik dalších spřátelených firem: MCO Olomouc a.s., Top CON servis s.r.o. a S-Engineering s.r.o.
Mezi stavebně nejzajímavější mostní objekty patřily přestavba mostu v km
135,837 v Benešově (projektant Ing. Alexander Kurz, Top CON Servis s.r.o.),
přestavba železničního mostu v km 142,559 přes chatovou oblast „Ztracená
stopa“ (projektant Ing. Jiří Salava, S-Engineering s.r.o.), přestavba železničního mostu v km 144,234 přes řeku Sázavu (projektant Ing. Martin Vlasák,
SUDOP PRAHA a.s.) a sanace železničního mostu v km 152,100 přes dálnici
D1 (projektant Ing. Ladislav Dorazil, MCO a.s.). Velmi zajímavou konstrukcí
byly zdi, na kterých jsou nově umístěna nástupiště zastávky Mnichovice.

Pozemní objekty a protihluková opatření
V této profesi byly navrženy nové technologické budovy a úpravy stávajících
výpravních budov v železničních stanicích Benešov u Prahy, Čerčany a Senohraby. Velký rozsah úprav, tj. výstavba dvou nových technologických budov, byl
navržen v areálu trakční měnírny a trakční transformovny v Benešově. Ve všech
železničních stanicích a zastávkách byly navrženy nové přístřešky na nástupištích.
Vzhledem k obydlené krajině, kterou stávající trať prochází, vyšlo z akustické studie ohromné množství protihlukových stěn,
a to v celkové délce bezmála 18 km!

Realizace stavby
Stavba byla zahájena v říjnu 2006. Výluková činnost a přestavba žst. Benešov u Prahy začala na
jaře roku 2007 a v témže roce byla dokončena přestavba žst. Senohraby. V roce 2008 byla provedena
úprava traťových úseků a v roce 2009 proběhla
rekonstrukce žst. Čerčany a přilehlého mostního
objektu přes řeku Sázavu. Tato část stavby byla nejzajímavější a rozsahem největší.
Celá stavba byla až na výjimky realizována dle
POV (projekt organizace výstavby) projektanta
(zpracovatel Ing. Jiří Stříbrný).

Zastávka Pyšely je zcela skryta v zajetí protihlukových stěn: na jedné straně průhledných, na druhé
betonových, jak je možné vidět i z pohledu příchozího na obrázku na straně 11 nahoře.

11

SUDOP REVUE 2/10

Zajímavě řešené příchody cestujících
Bezbariérový vstup do podchodu byl
vybudován v železniční stanici
Čerčany (foto na straně 10).
Zastávka Mrač je umístěna v oblouku
a v lese. Členitá konfigurace terénu
byla zvládnuta venkovním schodištěm
(foto v pravém horním rohu).
Ještě náročnější řešení bylo použito
v zastávce Pyšely: přístupová cesta,
kryté schodiště, opěrná zeď
z betonových tvarovek a především
tuny betonu na protihlukových zdech
(dva snímky v levém rohu).

Foto
Ivan Krejčí,
letecké foto
Jan Brož Aerodata

Některé části stavby byly složitější pro koordinaci jednotlivých profesí, jako např. přestavba
žst. Čerčany, most přes Sázavu, most přes dálnici D1, přestavba úseku přes železniční zastávku Mnichovice.
Přesto realizace stavby proběhla v dobré spolupráci mezi projektantem, investorem (dobrá
spolupráce tzv. ptačí letky – Špaček, Sojka (HIS)) i zhotovitelem. Všem, kteří zvládli náročnou
realizaci stavby, je potřeba touto cestou poděkovat.
Stavba Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice byla ukončena v květnu 2010.
Negativem celé investice je fakt, že se od roku 2002 nepodařilo v Mnichovicích zrušit stávající velmi nepřehledný úrovňový přejezd a nahradit jej mimoúrovňovým křížením s přeložkou místní komunikace. Proti byli nejen majitelé dotčených pozemků, ale i samospráva města
Mnichovice.
Naopak finančně dopadla stavba velmi dobře: nejen, že potenciální zhotovitel podal nabídku o několik desítek miliónů levnější než byla cena dle souhrnného rozpočtu, ale i v rámci provedení stavby se ušetřilo nevyčerpáním celé rezervy (vyčerpáno cca 2 %) a následných 60
mil. Kč se ušetřilo na objektech spojených s neuskutečněnou přeložkou místní komunikace
v Mnichovicích.
Projekt: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Emil Špaček
Kolejové řešení: Ing. Michal Mečl, Ing. Marianna Salavová
Profesní garanti a rozhodující dílčí zpracovatelé:
Mostní a inženýrské objekty: Ing. Tomáš Wangler, Ing. Martin Vlasák, Ing. Alexander Kurz (Top CON servis
s.r.o.), Ing. Ladislav Dorazil (MCO a.s.), Ing. Jiří Salava (S-Engineering s.r.o.)
Pozemní komunikace: Ing. Vladimír Koníček * Pozemní objekty: Ing. Rozália Snopková
Protihlukové stěny: Ing. Jiří Salava (S-Engineering s.r.o.), Ing. Pavel Šudřich (MCO a.s.)
Zabezpečovací zařízení: Jiří Duchoslav * Sdělovací zařízení: Vratislav Hůla
Silnoproudá technologie: Ing. Petr Večeř * Silnoproud : Ing. Karel Košař * Trakce: Ing. Jaroslav Peroutka
Zhotovitel: Sdružení „Koridor IV Benešov – Strančice“, Skanska a.s. (vedoucí sdružení), Eurovia a.s.,
Metrostav a.s. * Ředitel stavby Ing. Petr Podkonický
Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Praha
Správce stavby Ing. Miroslav Rykl, HIS Ing. Jiří Sojka, CSc.
Náklady: cca. 4,5 mld. Kč

Rekonstruovaný most přes dálnici D1 u Mirošovic
V rámci projektové dokumentace byla provedena
zatěžovací zkouška, která měla pozitivní výsledek
a investor odmítl úplnou výměnu konstrukce.
Obec Mirošovice však požadovala i v tomto místě
protihlukové stěny, a tak vznikla souběžná
samostatná konstrukce, aby most nebyl dále
zatěžován.

Železniční most přes Sázavu v Čerčanech

14–15

Lávka pro pěší

Již před 140 lety, tj. v roce 1869, se začala v okolí Čerčan budovat trať z Českých Velenic (Gmündu) přes Tábor do Prahy s mostem přes řeku Sázavu. Most s dřevěnou
nosnou konstrukcí byl dokončen v roce 1871 a plnil víceméně funkci provizoria až do doby výstavby nového ocelového mostu v místech dnešní koleje č. 2, který byl
dokončen v roce 1882. Druhá část mostu pod kolejí č. 1 byla postavena až o 22 let později v roce 1904. V roce 1926 byl původní most z roku 1882 nahrazen novým
mostem s lávkou pro pěší. Příhradová konstrukce nosníků byla v druhém až pátém poli mostu a plnostěnná v prvním a šestém poli. V rámci rekonstrukce byla do druhého pilíře vložena měděná schránka s pamětními dokumenty tak, jak tomu bylo při výstavbě v roce 1882. Posledních úprav se most dočkal v letech 1969–1971, kdy
byly obě konstrukce upravovány. V prvním a šestém poli byly nosné konstrukce vyměněny za železobetonové prefabrikované konstrukce s průběžným kolejovým ložem
a v rámci elektrizace byly na pilíře upevněny sloupy trakčního vedení. V rámci úprav v roce 1974 byla schránka z pilíře vyzvednuta a pamětní dokumenty byly rozebrány.
O starém mostě a ukládání datových tiskovin v roce 2009 psala SR 3/09 na straně 2.

Železniční most přes Sázavu v Čerčanech
Celková koncepce mostu
Most převádí dvoukolejnou trať ve směrovém levém složeném oblouku o poloměrech r1 = 500 m a r2 = 430 m v koleji č. 1 a v přímé. Nová poloha koleje je vůči
stávající poloze příčně křižně posunuta, tzn., že na začátku mostu je posun až
o 1,079 m vlevo a na konci mostu je posun až o 0,391 m naopak vpravo.
Předmětem rekonstrukce mostu je výměna nosné konstrukce pro průběžné
kolejové lože se sanací stávající kamenné spodní stavby.
V rámci zpracování projektu stavby bylo rozhodnuto o změně koncepce dané
přípravnou dokumentací – spojitá nosná konstrukce byla nahrazena řetězcem prostých polí. Hlavním důvodem bylo umožnit uložení bezstykové koleje v průběžném
kolejovém loži bez nutnosti použití dilatačních zařízení koleje, zamezit dilatačním
pohybům v místě hrotu jazyka kolejové výhybky, která zasahuje do pole 1 a omezit
horizontální síly na původní kamennou spodní stavbu od účinků bezstykové koleje
a pohyblivého zatížení vlaky. Dalším neméně důležitým důvodem bylo omezení
zásahů do spodní stavby, tzn. minimalizace úložné výšky tak, aby bylo možné bezpečně provozovat stávající polovinu mostu, kde byl zachován plný železniční provoz.
Nová nosná konstrukce o šesti prostých polích je navržena jako spřažená ocelobetonová s horní železobetonovou deskou mostovky. Nosné konstrukce jsou pod
každou kolejí samostatné, se dvěma plnostěnnými hlavními nosníky. Nosné konstrukce byly navrženy dle ČSN P ENV 1991-2 na účinky návrhového zatížení odpovídající 2. třídě tratí, tzn. zatěžovací schéma LM-71 s klasifikačním součinitelem
α=1,21 (odpovídá zatěžovacímu vlaku ČSD T dle ČSN 73 6203).

Martin Vlasák

Tvarově konstrukce volně navazuje na stávající příhradové konstrukce. Návrh,
vycházející ze statického působení konstrukce, byl následně architektonicky zpracován tak, aby mostní konstrukce přirozeně splynula s krajinou údolní nivy řeky
Sázavy. Výsledkem je návrh plynule se měnící změny výšky a křivosti dolní pásnice
hlavního nosníku. Pro umocnění dojmu bylo použito dvoubarevného řešení
v odstínech modré.

Nosná konstrukce
Rozpětí hlavních nosníků je v jednotlivých polích dáno umístěním stávající
spodní stavby, tzn. pilířů a opěr. Rozpětí nosníků v levé nosné konstrukci je 15,60
+ 32,30 + 32,30 + 32,70 + 32,90 + 16,00 m, v pravé nosné konstrukci 15,75 +
32,70 + 32,70 + 32,90 + 32,90 + 16,00 m. Půdorysného zakřivení mostu je docíleno vzájemným pootočením nosných konstrukcí v místech pilířů. Osová vzdálenost
nosníků je v jednotlivých konstrukcích konstantní 2,95 m. Proměnnost příčného
řezu je řešena změnou vyložení vnějších konzol desky mostovky.
Hlavní nosníky jsou navrženy z otevřených svařovaných I profilů. Výška profilu
je v krajních polích konstantní 1,780 m. Dolní pásnice je z plechu P30 x 500 a horní
z plechu P20 x 300. Ve vnitřních polích je výška hlavních nosníků proměnná od
1795 mm u podpor do 2395 mm ve středu pole. Tvar dolní pásnice je plynule
zakřiven s inflexním bodem křivosti ve čtvrtině rozpětí (cosinový tvar). Poloměr
zakřivení dolní pásnice je r = 101,55 m (vliv tohoto zakřivení na napětí v dolní
pásnici je cca 5 %). Dolní pásnice je po délce konstantní z plechu P40 x 750, horní
je také po délce konstantní z plechu P25 x 400. Hlavní nosníky jsou propojeny do

Tomáš Wangler
Nosná konstrukce nové lávky je navržena
jako spojitý nosník o čtyřech polích s ocelovými plnostěnnými hlavními nosníky
a dolní příčníkovou mostovkou. Nosná konstrukce je ztužena externími předpínacími
kabely vedenými ve tvaru vzpínadel. Externí
kabely omezují náchylnost lávky k rezonancím od dynamických účinků nahodilého
zatížení.
Nosná konstrukce je uložena prostřednictvím hrncových ložisek na krajních železobetonových opěrách a na mezilehlých podpěrách, tvořených ocelovými konzolami
vetknutými do pilířů P2, P3 a P4 železničního mostu. Konzoly jsou primárně kotveny
do nových úložných prahů železničního
mostu, zásahy do kamenných dříků stávajídvojic příčnými příhradovými ztužidly tvaru K v poli a rámovými ztužidly u podpor. Ztužidla jsou připojena VP šroubovými
cích pilířů jsou minimalizovány. Konzoly
styky. Hlavní nosníky jsou navrženy z oceli S355 s výjimkou trnů, které jsou navrženy z oceli S235.
jsou doplněny trubními prvky, které zvyšují
Deska mostovky je navržena jako železobetonová. V příčném řezu je proměnné tloušťky od 300 mm v úžlabí až do
jejich tuhost, nutnou pro přenos vodorov401 mm na vnějším okraji u římsy. V podélném směru je deska mostovky vodorovná.
ných a svislých excentrických zatížení.
Mezi nosnými konstrukcemi je v podélném i příčném směru navržena dilatační spára krytá vodotěsnými mostními závěNosná konstrukce je půdorysně lomena na
ry. V krajních polích jsou přechody na závěrnou zídku opěry navrženy s přesahem. Na vnějších stranách desky mostovky
pilíři P3 tak, aby optimálně přiléhala k pilíjsou umístěny římsy. Součástí říms jsou i kotevní bloky pro osazení sloupů bran TV a návěstidla. Římsy jsou navrženy ve
řům železničního mostu. Niveleta lávky je
standardním tvaru s okapním nosem v líci a úpravou pro ukončení izolace na rubu. Výška říms je na pohledové straně po
délce mostu konstantní. Do říms jsou kotveny sloupky PHS. Deska mostovky a římsy jsou navrženy z betonu třídy C30/37
lomena u pilířů P2, P3 i P4 tak, aby kona výztuže z oceli R 10505.
strukce poskytovala volnou výšku nad hladinou 100leté vody i povrchem terénu na
Spodní stavba
Stávající kamenná spodní stavba ze žulového kvádrového zdiva byla v horních částech ubourána. Pro uložení nosné kon- ostrově a zároveň byly minimalizovány ztracené spády v komunikaci. Podélný sklon
strukce byly zřízeny nové úložné prahy s podložiskovými bloky ze železobetonu. Tvary úložných prahů na pilířích navazují
na tvar stávajícího dříku, tzn., že jsou oválného půdorysu. Na opěrách je tvar úložného prahu dán rozměry stávající spodní lávky v polích 1 a 4 činí 3,2 8%, v polích 2
stavby a šířkou nové závěrné zídky. Výška úložných prahů je na pilířích 1,2 m a na opěrách 1,0 m. U úložných prahů pilířů je a 3 potom 1,12 %. Nejvyšší bod lávky je
z důvodu excentrického umístění NK provedeno vykonzolování přes obrys stávajícího dříku. Velikost přesahu je odvozena
tedy nad podporou u pilíře P3. Nosná konz polohy krajních ložisek. Pro plynulý přenos zatížení do dříku pilířů jsou v místech zaoblení navrženy konické výběhy.
strukce lávky je symetrická podél osy uložeV rámci rekonstrukce byla v srpnu 2009 do druhého pilíře pod úložný práh koleje č. 2 opět uložena měděná schránka
ní na pilíři P3.
s pamětními dokumenty. V nové schránce jsou informace o obci Čerčany, SŽDC, SUDOP PRAHA a SKANSKA DS.
K úložným prahům na pilíři P2, P3 a P4 jsou připojeny konzoly nové lávky pro pěší a cyklisty, která vede na samostatné Opěry jsou železobetonové krabicové. Přechod komunikace na terén zajišťují rampy,
konstrukci paralelně s mostem.
Stávající kamenné dříky pilířů bylo nutné pro zvýšené zatížení zesílit pomocí dvou řad mikropilot a u některých pilířů také vedené v úhlových zdech. Lávka je navržena
v kombinaci se sloupy tryskové injektáže. U opěr byla navržena jedna řada mikropilot v líci doplněná řadou trvalých zemních na účinky statického zatížení dle ČSN P ENV
kotev.
1991-3 (nahodilé zatížení 4 kN/m2).

Montáž mostu
Rekonstrukce mostu probíhala standardně ve dvou etapách, tzn. po polovinách vždy při úplné výluce jedné z kolejí.
Ocelové konstrukce ve 2. až 5. poli byly sneseny silničním jeřábem na břeh, kde byly postupně rozebrány. Obdobně byly
demontovány i prefabrikované desky z pole 1 a 6.
Před začátkem bouracích prací na spodní stavbě bylo nutné pro zajištění bezpečnosti železničního provozu provést stabilizační opatření na úložných prazích pilířů P4 a P5 a v poli 6. Toto bylo dáno směrovou změnou koleje, kdy nová poloha je
v poli 6 posunuta až o 0,36 m směrem k provozované koleji a veškeré pracovní a dilatační spáry se tak posunuly do těsné
blízkosti provozované mostní konstrukce.
Po provedení zesílení stávajících kamenných dříků pilířů mikropilotovým roštem byly zhotoveny nové železobetonové
úložné prahy.
Nové ocelové konstrukce byly kompletně sestaveny v mostárně výrobce DT Mostárna Prostějov, včetně aplikace mezivrstev protikorozní ochrany. Takto zkompletované konstrukce včetně montážního ztužení byly po železnici dopraveny až na
staveniště, kde byly postupně osazeny mobilním jeřábem do otvorů.
Podlití ložisek bylo provedeno po betonáži desky mostovky. Stabilizace štěrkového lože na nové konstrukci byla provedena stmelením pomocí stříkané pryskyřice systémem MC-Ballastbond firmy MC-Bauchemie.
Před uvedením mostu do provozu byla provedena zatěžovací zkouška dvojicí železničních jeřábů EDK 750 s protizávažím
(2x 145 t = 290 t). Účinnost zkušebního zatížení dosahovala 77% až 84%.
Stavební práce na mostní konstrukci pod kolejí č. 2 v druhé etapě byly provedeny shodně.
Projektant: SUDOP PRAHA a.s., Ing. Martin Vlasák, lávka: Ing. Tomáš Wangler
Zhotovitel mostu: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno
Výroba ocelové konstrukce: DT Mostárna, a.s., Prostějov
Montáž ocelové konstrukce: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno (jeřábová technologie Pavel Švestka, s.r.o)
Protikorozní ochrana: DT Mostárna, a.s., Prostějov

Vizualizace z projektu

Foto Ivan Krejčí, vizualizace CTECH s.r.o.
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Symetrizační tlumivka SYT
Ochrana sdělovacího a zabezpečovacího zařízení před nebezpečnými vlivy blesku
Ing. Josef Schrötter, AŽD Praha s.r.o.
Vývoj sdělovacího a zabezpečovacího zařízení se jako vše ubírá cestou využití polovodičové techniky, která je ovšem velmi
ohrožována přechodnými jevy, vyvolávanými atmosférickým a provozním přepětím.
Neživé vodivé části sdělovacích a hlavně
zabezpečovacích zařízení v kolejišti jsou z
důvodu ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí propojeny ze zpětným
kolejnicovým vedením, a to přes průrazku s
průraznou vložkou 500 V, nebo jako součást kolejového obvodu (stykové transformátory) přímo. Podle stávající platné normy
ČSN 34 1500 může být svodič bleskojistky,
která je ochranou trakčního vedení před
atmosférickým přepětím, ukolejněn přímo
na jeden kolejnicový pás zpětného kolejnicového vedení. Toto opatření bylo do normy dáno v době, kdy se kolej považovala
za velmi dobré uzemnění. Na rekonstruovaných tratích zásluhou čistého traťového
svršku a velmi kvalitních izolačních vložek
mezi kolejnicí a pražcem se izolační stav
zvýšil na desítky Ω. Proto, dojde-li k atmosférickému výboji, dochází k poškození

výstroje kolejových obvodů, případně
i výstroje rozhlasových stožárků a při
mimořádně silném výboji i k poškození
vnitřních částí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
Pro omezení tohoto nebezpečí bylo zařazeno do plánu technického rozvoje roku
2006/2007 zadání úkolu technického rozvoje
s původním názvem „Stykový transformátor
075 a svodový transformátor DT-SVOD“.
Úkol byl následně rozdělen na dva samostatné úkoly „Symetrizační tlumivka SYT“ a „Stykový transformátor DT 075F“. Ve výrobním
závodě Brno byl v roce 2009 vyroben prototyp SYT, který byl přezkoušen ve zkušebně
ABB Brno a ve zkušebně HAKEL Hradec
Králové. Prototyp symetrizační tlumivky vydržel beze změn elektrických vlastností a bez
mechanického poškození namáhání impulsem ve tvaru 1,2/50 µs (50 kV/100 kA)
a namáhání normalizovaným impulsem 8/20
µs (30 kV/11 kA). Tři kusy prototypů symetrizační tlumivky byly nasazeny v květnu 2009
do ověřovacího provozu v žst. Grygov. Pro
ověření funkčnosti byly přívody vybaveny

počítadly bleskových impulsů HAKEL typu
PBI-3. Prokazatelně bylo zaznamenáno
v roce šest událostí atmosférických výbojů,
přičemž nedošlo k žádnému poškození
nebo ovlivnění kolejových obvodů KOA1,
nebo jiného sdělovacího a zabezpečovacího
zařízení. Při největším atmosférickém výboji
došlo ke zničení průrazky a poškození počítadla PBI-3. Ani při této události nebylo
poškozeno žádné zařízení.
Ověřovací provoz symetrizační tlumivky
pro stejnosměrnou trakci bude ukončen
a vyhodnocen v průběhu měsíce května
2010. Průběh provozního ověřování dává
předpoklad ke kladnému vyhodnocení
a doporučení k souhlasu s použitím symetrizační tlumivky SYT na železniční cestě ve
vlastnictví státu. Symetrizační tlumivka pro
střídavou trakci bude nasazena v Brodu nad
Tichou na trati Plzeň–Cheb.V případě
zavedení tohoto výrobku AŽD Praha do
drážního provozu dojde ke značnému omezení poškození sdělovacích a zabezpečovacích zařízení v železničním provozu atmosférickými vlivy.

Diagnostika provozního stavu výměn
Účinný pomocník zabrání krizovým situacím a zvýší plynulost dopravy
Ing. Josef Schrötter, AŽD Praha s.r.o.
Před nedávnem došlo v železniční stanici
Praha-Libeň k těžkému chodu výměn
u rozhodujících výhybek, což znamenalo
výrazné omezení plynulosti dopravy. Kdyby byl tento stav obsluhujícím pracovníkům
s předstihem signalizován, mohli by upozornit na pohotovost infrastruktury a krizové situaci by bylo zabráněno. Výhybka je
kolejové zařízení umožňující plynulý přejezd kolejových vozidel z jedné koleje na
druhou bez přerušení jízdy. Pohyblivá část
výhybky se nazývá výměna. Některé
výhybky mají pro plynulejší a bezpečnější
přechod vozidel přes srdcovku přestavitelné i hroty srdcovek (PHS). Pohyblivé části
výhybky se pohybují po kluzných stoličkách, které by měly být dostatečně namazány, aby bylo tření při přestavování co

nejmenší. V důsledku racionalizace práce
jak v oblasti řízení dopravy, tak údržby
infrastruktury, již nedochází k běžnému
mazání pohyblivých částí a kluzné části
jsou různě upravovány, tak aby vyžadovaly co nejmenší údržbu. Hovoří se o bezúdržbových výhybkách, což si myslím, že je
naprosto chybně zavádějící termín.
U výhybek, které jsou přestavovány
ústředně, tj. elektromotorickým přestavníkem, dochází pak k nárůstu přestavného
odporu výměn. Přestavný odpor výměny
poté může dosáhnout určité limitní hranice,
kdy již není možné výměnu ústředně přestavit.
Předpisy sice vyžadují pravidelné kontroly přestavných odporů výměn a PHS
a přestavných sil elektromotorických pře-

stavníků, ale krizové stavy mohou nastat
kdykoliv v průběhu mezi tímto měřením.
A pak se většinou doprava zastaví.
AŽD Praha s.r.o. vyvinula a úspěšně
odzkoušela zařízení, které průběžně sleduje a vyhodnocuje přestavné odpory
výměn a PHS. Diagnostické zařízení tyto
údaje archivuje a porovnává se změřenou
sílou přestavníku. Na základě toho je zařízení schopno vyslat upozornění do střediska údržby, ale i obsluhujícímu pracovníkovi. Myslím si, že i obsluhující pracovník by
měl vědět, že se mu na dopravní cestě
děje něco, co může způsobit zastavení
dopravy a pro něho řešení krizové situace.
Provozní ověření proběhlo v železničních
stanicích Poděbrady, Vranovice, Hrušovany u Brna a Praha-Uhříněves.
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Nová cyklostezka: Vítkovským tunelem přes Velkou Hrabovku
Jiří Jarolím

Cyklostezka nezapře své spojení s železnicí. Ale proč by to taky dělala?

Poznal by někdo bývalý železniční most zvaný Velká Hrabovka?

Tak rozsáhlá stavba, jakou bezesporu byla v Praze stavba „Nového spojení“, se
potřebovala mimo jiné zakomponovat i do městské infrastruktury – tedy i do struktury
okolních pěších komunikací, kterých se stavebně dotkla. V oblasti vrchu Vítkov se jednalo zčásti o parkové cesty nejrůznějšího stáří i provedení – od stezek, které by se snad
báli zdolávat i kamzíci, až po ty opravdu veřejností používané. Vlivem zásadních změn
ve vedení železniční dopravy, které projekt přinesl, se mimo jiné od počátku vědělo, že
se provozem bude opouštět stará Vítkovská trať. Tato historická trať byla vedena z
dnešního hlavního nádraží jižní patou vrchu Vítkov a v oblasti Pražačky jí tunel dlouhý
330 metrů umožňoval dostat se k ostatním tratím vedeným nad Karlínem pod Ohradou a pak dále směrem na Libeň, Vysočany či Holešovice.
Úkolem komunikačních projektantů v „Novém spojení“ bylo především dotčené
stezky a cestičky vrátit či mírně modifikovat do takové podoby, aby mohly dále jako
celek v parku na Vítkovském vrchu sloužit pohybu lidí při odpočinku a sportu. Sice
bylo známo, že stavba Nového spojení opuštěním vítkovské traťě opustí i stařičký tunel,
ale o tunel zpočátku nikdo z kompetentních složek jednotlivých odborů nejevil moc
zájem. Neboť bylo jasné, že se pak někdo bude muset o případně svěřený majetek řádně starat, tj. zabezpečit provoz a údržbu. A do toho se většinou hrne málokdo, dnes
vlastně spíše nikdo. Takže zpočátku se uvažovalo, že se stará Vítkovská trať přebuduje
v rozsahu napojení od ulice Příběnické až po vjezdový (západní) portál tunelu na
„komunikaci pro pěší a cyklisty“ – jakousi páteřní trasu – a tunel že bude lepší oboustranně zaslepit vyzděním. Z východní strany Vítkovského vrchu pak byla využita rušená Vítkovská trať od tunelu pro vedení zásahové přístupové komunikace pro potřeby
Integrovaného záchranného systému, s napojením na místní komunikace v prostoru
Krejcárku.
V závěru výstavby „Nového spojení“ investované SŽDC s.o., Stavební správou Praha, tak jak vše začalo dostávat již hmatatelné obrysy, se však podařilo ve správný
moment rozhýbat mocné strany, politicky tak zlomit původní odpor a zapojit i hlavní
město Prahu jako investora, potažmo TSK hl. m. Prahy, do věci. Tunel, který opouští
železniční doprava, se tak opětovným využitím dostal na klíčové místo a umožnil logicky propojit komunikačně obě strany Vítkovského vrchu. Zapomenout však nesmíme
ani na další zásadní investici, bez které by nová cyklostezka nebyla funkční, a tou je
důkladná rekonstrukce a úprava dnes již bývalého železničního mostu Velká Hrabovka.
V pondělí 24. 5. byl za přítomnosti primátora Pavla Béma slavnostně otevřen více
než 3 km dlouhý úsek od ulice Příběnické až po Krejcárek, který bude veřejnost vnímat
jako jednolitou cyklostezku, či spíše komunikaci pro pěší a cyklisty. Ve spolupráci s
architekty jak stavby Nového spojení, tak architekty Prahy 3, bylo myšleno i na doplňující městský mobiliář jako jsou lavičky, koše či stojany na kola.
Úplnou vizí do budoucna, kterou se snad někdy podaří uskutečnit, by pak mělo být
další pokračování cyklotrasy z oblasti Krejcárku nad novými tělesy dráhy až na Balabenku. Ale tato část, jak se ukázalo na tunelovém propojení, bude mít ještě delší cestu
před sebou, byť příklad využití vleček bývalého ČKD ve Vysočanech ke stejnému účelu
ukazuje, že ne nemožnou.
Na jednotlivých projektech se za SUDOP PRAHA a.s. podíleli: Ing. Jiří Jarolím, Filip
Satránský, Ing. Jan Ostrý (komunikace), Ing. Michal Gramblička (sanace tunelu) a Ing.
Vladimír Veselý (sanace mostu).

Zato bývalý železniční tunel pozná jistě každý.

Foto Petr Kaizar

Foto Pavel Kirschner

Ing. Jiří Příbrský - ocenění celoživotní práce
Na 15. mezinárodním sympoziu MOSTY 2010 konaném v Brně ve dnech 14. až 16. dubna
2010 obdržel dlouholetý projektant SUDOPU PRAHA Ing. Jiří Příbrský mimořádné uznání
za celoživotní práci a aktivitu v oboru mosty.
Narodil se 17. 4. 1934 v Praze. Vystudoval ČVUT - fakultu architektury a stavitelství, směr konstrukčně
dopravní (1957) a nastoupil jako projektant ocelových mostů a konstrukcí k Projektovému středisku
Správy Severozápadní dráhy, ve kterém projektoval 20 let. Potom přešel do Státního ústavu
dopravního projektování, kde se stal vedoucím projektantem ve skupině ocelových mostů.
Do důchodu odešel ze společnosti SUDOP PRAHA a.s. v roce 1994.

Vybrané projekty a realizace
Železniční most přes Labe v Jaroměři (1975) - spodní foto
- spojitý nosník o 3 polích
Železniční most přes Libušino údolí v Třebíči (1987) - foto uprostřed
- ocelová konstrukce s horní mostovkou s kolejovým ložem a plnostěnnými nosníky,
spojitý nosník o rozpětích 51+61+51 m ve výšce 45 m s velmi náročnými montážními
postupy. Cena za vynikající ocelovou konstrukci.
Železniční most přes Labe v Neratovicích (1991) - vrchní foto
- trám ztužený obloukem, spojitý nosník o rozpětích 34,4 + 93,6 + 34,4 m,
zůstává i nadále jedním z největších mostů v železniční síti ČR.
Železniční most ve Vejprtech (1994)
- spřažená ocelobetonová konstrukce o dvou polích na hranici se SRN.

Typizační činnost
Typový podklad systému Omega (1984)
Mostní vzorový list MVL 554 Spřažené ocelobetonové nosné konstrukce
železničních mostů (1994)
- zpracování typového podkladu Českých drah pro konstrukční řešení
i statický výpočet tohoto typu konstrukcí, zahrnuje tehdy zcela nově aplikaci pružnoplastického výpočtu.

Foto Ivan Krejčí

Foto Tomáš Wangler
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Výjezdní gremiálka: Na kole, v pivovaru, i při dobré hudbě
Výjezdní gremiální porada generálního ředitele proběhla ve dnech 20. až 22. května
2010 v Penzionu Kamínek u Nových Hradů
na Třeboňsku. Vlastní program gremiálky s
řešením problematiky společnosti byl na
pořadu ve čtvrtek večer. V pátek jsme se
vydali v CHKO Třeboňsko krásnými lesy na
dvě cyklotrasy o různých délkách, podle
zdatnosti jednotlivých účastníků. Večer nám
zpříjemnila bluesová kapela St. Johnny. Její
produkce byla přerušována bouřlivým potleskem přítomných a v závěru nákupem všech
dostupých CD této kapely. Přestávku koncertu vyplnil majitel penziónu osobitým ohňostrojem, který si užíval jako malé dítě. Jako
laici nemáme šanci poznat zakázanou pyrotechniku od povolené, takže jsme se pouze
kochali rozličnými atrakcemi na tmavé obloze. V sobotu jsme se svědomitým průvodcem navštívili rodinný pivovar Regent v Třeboni. Zahlcováni detailními informacemi o
výrobě piva jsme se nakonec dopracovali až
ke zlatému bodu prohlídky – ochutnávce
vychlazeného třeboňského piva.
Tomáš Sláma

Příprava začínajících inženýrů a techniků – Vyskeř 2010
Jako nově příchozí zaměstnankyně jsem měla spolu
s dalšími kolegy možnost ve dnech 12. až 14. dubna absolvovat výjezdní část firemní přípravy začínajících inženýrů a techniků. V tomto krátkém článku
bych se s vámi ráda podělila o celkový dojem, jaký
jsme si z Vyskeře odnesli.
Hlavní přínos školení spatřuji v poznání kolegů z
jiných středisek, se kterými bychom se jinak v takto
velké společnosti asi dlouho míjeli jen na chodbách.
Školení mělo za cíl poznat nejen sám sebe, ale i ostatní, jak se chováme a jednáme v běžných životních
situacích a při náročnějších pracovních úkolech. Toto
se myslím splnilo. Všichni jsme na jedné lodi a já,
jako nezávislý jedinec, ji nikdy nedovedu do vysněného přístavu. Teprve vzájemná závislost nám dává
potřebnou sílu, pracujme na sobě a buďme team :-)!
Ze školení jsme byli všichni nadšeni a shodli jsme
se na tom, že čas ve Vyskeři utekl rychleji, než
bychom chtěli. Den navíc by byl přínosem. Děkuji
tímto panu Havlíčkovi za skvělou práci a předání
cenných informací, které nás a tím i společnost proMladí v plném intelektuálním nasazení, vlevo s kamerou školitel Mgr. Michal Havlíček, vpravo vzadu hlavní
fesně posunou dál.
Romana Dvořáková, odb. 021 organizátor finanční ředitel Ing. Tomáš Sláma (ten už všechno zná...)

Letní sportovní hry SUDOPU PRAHA 2010
Již v pořadí sedmnácté obnovené letní sportovní hry
proběhly ve Sporthotelu Kácov v Tichonicích
v termínu 11.–13. 6. 2010. Letošních her se zúčastnilo
celkem 131 sportovců ze SUDOPU i z příbuzných firem:
domácích bylo 66, hostů 65 v tomto rozložení:
METROPROJEKT Praha 19, VPU DECO Praha 19,
MORAVIA CONSULT Olomouc 10, DOPRAVOPROJEKT
Brno 6, DOPRAVOPROJEKT Bratislava 11.

Foto Petr Kaizar
Penalty – ženy
1. Lucie Jindřišková – SUDOP
2. Milena Medřická – METROPROJEKT
3. Martina Kuchtová – SUDOP

Malá kopaná
1. METROPROJEKT PRAHA, 2. DOPRAVOPROJEKT Bratislava
3. MORAVIA Consult Olomouc
Tenis
1. Patrik Pluskal + Petr Skouma
MORAVIA Consult Olomouc
2. Pavel Horáček + Tomáš Slavíček
SUDOP PRAHA
3. Jiří Hrnčíř + Jaroslav Prokop
METROPROJEKT

Stolní tenis – muži
1. Jakub Slováček – SUDOP-stř. 203
2. Roman Čítek – SUDOP-stř. 204
3. Jiří Syrový – SUDOP-stř. 201
3. Andrej Knapko – DP Bratislava

Stolní tenis – ženy
1. Olga Platilová – SUDOP-PaM
2. Jana Pecharová – METROPROJEKT
3. Milena Medřická – METROPROJEKT

Plavání – ženy
1. Jana Neumanová – SUDOP-stř. 204
2. Lenka Sojková – VPÚ DECO
3. Vendula Procházková – METROPROJEKT

Penalty – muži
1. Martin Heglas – DP Bratislava
2. Martin Súster – DP Bratislava
3. Lukáš Korsa – SUDOP-stř. 230

Plavání – muži
1. Pavel Utinek – SUDOP-stř. 250
2. Lukáš Korsa – SUDOP-stř. 230
3. Milan Rožník – SUDOP-ústředí

Volejbal
1. METROPROJEKT PRAHA
2. MIX: MCO + DP Brno + SUDOP-stř. 250
3. VPÚ DECO PRAHA

Petanque
1. SUDOP – Pacholíková, Pacholík, Nekula
2. SUDOP – Čítek, Krameš, Gottwald
3. VPÚ DECO – Slámová, Sojková, Vinduška

Nohejbal
1. SUDOP – Fulín, Rožník, Kánský
2. VPÚ DECO – Smida, Drahorád, Pavlík
3. METROPROJEKT – Šebek, Seidl, Hrnčíř
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Velikonoční bowlingový turnaj 2010

KLUB DŮCHODCŮ

Přes sněhové závěje, klouzajíce po ledu, jsme
nový rok zahájili návštěvou Planetária ve
Stromovce. Zhlédli jsme film o vývoji vesmíru a prohlédli si výstavku v Hvězdářském
sále. Do patra s promítáním hvězd na kopuli
nás nepustili.

Vlevo vítězné družstvo 205-1:
Zleva: Walla, Kánský, Jeřábek,
Pospíšil

Ve středu 31. 3. 2010 se ke spokojenosti všech účastníků odehrál úvodní bowlingový
turnaj letošní sezóny, tentokrát v prostorách Relax Centra na pražském Žižkově, čímž
se víc přiblížil k domovské základně bowlerů.
Ani „STRIKE-ový taneček“ v podaní vedoucího střediska 201 Jirky Syrového (na
snímku) nepomohl jeho ex-kolegům k umístění na „bedně“. Po nejlépe zahraných
úvodních kolech v základní skupině, kde skončili s přehledem v čele, se jim moc
nezdařily další náhozy a „ExSyrovci“ obsadili definitivní „bramborovou“ pozici. O něco
lépe se vedlo „Áčku“ střediska 208 s frontmanem Jardou Nitkou, které se umístilo
o příčku výš.
Závěr turnaje proběhl v režii 205-1, kterému koučoval zkušený Saša Kánský. Po
vyrovnaném finále přehráli „Béčko“ střediska 208 o pouhé 3 body a stanuli na nejvyšším stupínku.
Umístěným značně zjednodušil cestu nahoru nejúspěšnější tým dosavadní historie,
který z různých důvodů nebyl schopný postavit konkurenceschopný ansámbl a skončil hluboko v poli průměrných. Snad naposled.
-pl-

Zimní krajinou nás v únoru vlak zavezl za
sklem do Nižboru u Berouna. Sklárna fy Rückl Crystal, a.s. vyrábí broušené olovnaté sklo,
které vyváží do celého světa. Při exkurzi jsme
z naprosté blízkosti obdivovali zručnost sklářů a brusičů včetně naší Marty Křížové, která
vyfoukala krásnou, mimořádně kulatou kouli.
Zámek čnící nad zasněženým údolím s protékající Berounkou a s informačním centrem
keltské kultury, se postupně rekonstruuje, je
však přístupný pouze v létě. Nenavštívili jsme
ani bývalou hvězdárnu postavenou na 14.
poledníku a 50. rovnoběžce, která je již devět
let sídlem módního návrháře Osmany Laffita
s jeho sibiřským tygrem.

Pořadí na prvních místech: 1. 205-1, 2. 208-2 a 3. 208-1

HERVIS 1/2 MARATON 2010 A SUDOPÁCI

Na fotografiích z půlmaratonu 2009 je v akci Jarmila Rydlová a zbytek družstva - zleva Vaněk, Walla a Heller.
Tak jako v loňském roce, i letos se o posledním březnovém víkendu zúčastnil sudopský kvartet
ve složení Ing. Ota Heller (stř. 230), Ing. Jakub Štěrba (stř. 230), Ing. Martin Vaněk (stř. 205)
a Ing. Ladislav Walla (stř. 205) týmové soutěže v rámci pražského Hervis půlmaratonu. Závod
týmů (narozdíl od štafetového závodu) spočíval v tom, že každý z běžců absolvoval celou trať
(21,0975 km) a celkové pořadí týmů se stanovilo na základě součtu všech čtyř dosažených časů.
A sluší se podotknout, že tým SUDOPu PRAHA se v celkovém pořadí opět vůbec neztratil, neboť
se v soutěži umístil na pěkném 23. místě z celkového počtu 68 doběhnuvších týmů.
Z celkového počtu 6 162 běžců byl Martin Vaněk 34. s oficiálním časem 1:14:45, Jakub Štěrba
1 824., Ota Heller 2 963. a Ladislav Walla 5 217.
Jarmila Rýdlová, která za nás loni běžela, letos závodila na sebe, nicméně umístila se také velice
dobře – oficiální čas 1:57:56, reálný 1:52:38, celkové pořadí mezi ženami 371., zlepšení oproti
loňsku cca o 11 minut.
Opravdu vysokou sportovní úroveň dosažených výsledků našich borců podtrhuje fakt, že výsledný čas se jim i přes mírně nepříznivé počasí a letošní rekordní závodní účast oproti loňskému ročníku podařilo stlačit dolů o více než 6 minut a v celkovém pořadí se posunuli zhruba již na úroveň
první třetiny ze všech zúčastněných týmů. Je vidět, že sudopáci mají stále chuť týmově rozvíjet
všemožné sportovní aktivity, a to i přes vysoké pracovní úsilí, které představuje jejich náročná
činnost v oboru dopravního projektování.
Martin Vaněk

V březnu, po 13 letech, vlakem s výlukou
a zpožděním 40 min, jsme opět zajeli do
Domažlic. Cílem zájezdu bylo malé železniční muzeum pana Šimáčka s modelovým kolejištěm H0 na ploše cca 50 m2. Obdivovali
jsme model s kolejištěm s mnoha výhybkami, se spoustou stanic, nástupišť, tunelů, mostů a můstků, depem i s pohyblivou točnou,
silnicemi s auty a koňskými povozy, lanovkou, údolími se stády ovcí, zalesněnými kopci
včetně hradu i s bílou paní. Při jízdě modelů
elektrických, dieselových a parních (kouřících) lokomotiv, které táhly různé typy vlakových souprav (tuzemských i zahraničních)
doprovázených z reproduktorů slovními
a hudebními vložkami, jsme byli ohromováni
i jejich reálnými zvuky. Domů jsme přijeli
načas reálným vlakem.
František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
85 let

70 let

Ing. Dalibor Voleman, 21. 6.
hlavní projektant střediska
železničních tratí a uzlů a současný
jednatel Klubu důchodců
Ing. Eva Víchová, 18. 5.
vedoucí projektantka střediska
architektury a pozemních staveb

Zmizelé koleje – zmizelá nádraží (4)

Petr Lapáček

Výstavba Nového spojení a přemostění ulice Seifertovy
V železničním uzlu Praha bylo v posledních desetiletích realizováno
několik rozsáhlých staveb, jako např. výstavba Jižní spojky a holešovická přeložka, ale do železniční mapy uzlu nejvíce zasáhlo Nové spojení
a stavby s ním spojené.
Proměna železničních tratí a nádraží ve středu Prahy začala nenápadně počátkem devadesátých let 20. století. Výstavbě nové provozní budovy ČD muselo uvolnit prostor pobočné lokomotivní depo Praha hl. n.
Toto depo bylo postaveno původně jako výtopna dráhy turnovsko-kralupské-pražské, jejíž trať do Prahy byla uvedena do provozu v roce
1872. Po spojení původně dvou samostatných stanic a výstavbě nového
nádraží císaře Františka Josefa přestala výtopna sloužit pouze původní
dráze turnovsko-kralupské. Po změně dopravních směrů po roce 1918
se měnila i tvář výtopny, která obdržela nové jméno Praha Wilsonovo
nádraží. Největší proměnou prošla při elektrizaci pražského uzlu
v letech 1926 až 1928. Výtopna se stala domovem pro nově dodané
lokomotivy z produkce ČKD, Škoda a Adamovských strojíren o napětí
1500 V ss. Vlastní zatrolejování točny výtopny provedla firma AEG
Union Praha. Elektrický provoz na Wilsonově nádraží byl zahájen 23. 4.
1928. Další změnou prošla výtopna po přepnutí pražského uzlu na napětí 3000 V ss v roce 1962. Stala se domovem pro nové elektrické lokomotivy řady E 499.0 a E 499.1. Po ukončení parního provozu v depu
Praha střed se lokomotivy přesunuly tam a depo, jemuž se vrátil předválečný název Praha Masarykovo nádraží, sloužilo pro provozní ošetře-

ní elektrických lokomotiv až do konce dvacátého století. Pobočné lokomotivní depo Praha hl. n. ztratilo svůj význam a nakonec muselo ustoupit výstavbě nové provozní budovy. Naposledy se parní provoz připomněl při zakládání nové budovy, kdy stavební firma narazila na zbytky
původních popelových jam.

Dalšími stavbami, které ovlivnily vzhled této části hlavního nádraží,
byly stavby „Přemostění Seifertovy ulice 1. a 2. část“, které umožnily
pozdější pokračování stavby „Nového spojení“. Během realizace byly
sneseny původní ocelové nýtované mostní konstrukce pro jednotlivé
koleje a byly nahrazeny železobetonovou mostní konstrukcí s průběžným štěrkovým ložem. Ocelové mosty tvořily léta přirozenou hranici
mezi Žižkovem a Novým Městem, ale nutno podotknout, že moderní
konstrukce s dostatečnou podjezdnou výškou a potřebnou šířkou pro
komunikaci plní tuto roli přirozené hranice na úrovni 21. století. Při realizaci staveb zmizely poslední stopy po původní výtopně a bylo upraveno okolí nové provozní budovy.
Vlastní realizace „Nového spojení“ byla zahájena v roce 2004 a hned
na počátku se začala měnit tvář železničních staveb a zařízení v centru
Prahy. Jako jedny z prvních musely výstavbě estakády ustoupit některé
provozní, naštěstí nikoliv historicky cenné budovy bývalého depa kolejových vozidel (lokomotivního depa) Praha Masarykovo nádraží.

22-23

SUDOP REVUE 2/10

V době zahájení stavby „Nového spojení“ již nesloužily svému účelu,
protože dne 12. 4. 2002 podepsali zástupci Českých drah, s. o. a Národního technického muzea smlouvu o bezúplatném převodu historické části bývalé výtopny Praha Masarykovo nádraží. Historie této výtopny se
začala psát s příjezdem prvního vlaku do Prahy. Stavební soubor bývalého depa kolejových vozidel (lokomotivního depa) Praha Masarykovo
nádraží patří historicky k nejstarší železniční architektuře nejen v Praze,
ale i na celém území České republiky. Společně se dvěma staničními
budovami představuje navíc ojedinělý komplex, který v kontinentální
Evropě nenachází obdoby.
V roce 1845, kdy Severní státní dráha zahájila provoz na trati z Olomouce do Prahy, vyrostlo v prostoru za městskými hradbami sedm účelových budov sloužících provoznímu zázemí železnice. Nejrozsáhlejší
stavbou, umístěnou přímo u opěrné zdi pod dnešní Husitskou ulicí (tehdy Vídeňskou), byly dílny. Zde byla kovárna, kotlárna, soustružna a první montážní hala. Součástí další budovy – výtopny – umístěné do těsného sousedství hradeb byla vodárna čerpající vltavskou vodu; na ni
navazovaly tři vozovny pro celkem 18 vagonů. Celý trakt ukončovala
lokomotivní remíza pro deset lokomotiv. Objekt výtopny a dílen, nazývaný pro svoji polohu za hradbami vnější nádraží, vyprojektoval vrchní
inženýr Severní státní dráhy architekt Anton Jüngling, jehož dílem jsou
i obě původní staniční budovy Masarykova nádraží. Omezován prostorovou stísněností opustil v Praze architekt Jüngling obvyklou praxi kruhových výtopen, doplněných točnami a upřednostnil netradiční, podélné
uspořádání kolejí v remízách. Tento systém zůstal v depu zachován
prakticky až do ukončení provozu. K obratu parních lokomotiv sloužil
triangl tratí v předpolí Negrelliho viaduktu, což před výstavbou „holešovické přeložky“, kdy tudy projížděly nákladní vlaky mezi Prahou
Libeň h. n. a Prahou Bubny, činilo nemalé provozní problémy.
Strana 22
Nádraží císaře Františka Josefa s výtopnou a původními mosty
přes tehdejší Karlovu třídu (ve výřezu stav výtopny v 70. létech 20.
století) * Snášení mostů přes Seifertovu ulici 1. 6. 2003 * Nová
provozní budova Českých drah, postavená v místě zaniklé výtopny
v roce 1994
Strana 23
Budovy bývalého depa kolejových vozidel Praha Masarykovo
nádraží určené pro Železniční muzeum NTM a demolice zbývajících budov 2. 9. 2004 * Budoucí expozice Železničního muzea obrázky ze studie autorů Němec a Žilka architekti z roku 2004

Za 155 roků existence prošly budovy i technologická zařízení
několika proměnami, které ale nepřinesly zásadní narušení původní
Jünglingovy koncepce. Areál doplnila v roce 1865 správní budova,
ze stejného roku pocházejí i západní a východní remíza. Rarity zdejšího provozu, přesuvny, rekonstruovala v roce 1870 firma KOLBEN,
třetí přesuvnu přestavěla v roce 1937 firma ŠKODA. V souvislosti
s poválečnou elektrizací československých železnic se po více než
století parního provozu přeorientovalo depo na elektrické lokomotivy a jejich údržbu. „Elektrickým“ se depo stalo l. listopadu 1957.
Parní lokomotivy zajíždějící na Prahu střed jezdily v té době zbrojit
do depa Praha Bubny. Posledním datem v historii depa Praha Masarykovo nádraží se stalo 30. září 2000. Poslední lokomotivy a zbytky
technologického zařízení se přestěhovaly do depa ve Vršovicích.
Dnem l. října roku 2000 patří lokomotivní depo na pražském Masarykové nádraží historii.
A pokračování historie se ujalo Národní technické muzeum. „Byla
zahájena oprava střech na části budov, protože střechy v areálu budoucího Železničního muzea jsou v havarijním stavu. Střechy budou opraveny včetně zajištění komínů a obvodových říms. Střešní krytina se vrací k původním břidlicovým šablonám, jejichž formát, barevnost
a strukturu odhalil stavebně historický průzkum. V minulém roce byl
rovněž proveden podrobný stavebně technický průzkum areálu.
V současné době zpracováváme podrobný plán využití areálu
s náplní jednotlivých expozic. Například instalace funkčních parních
strojů bude vyžadovat stavební úpravy v rámci rekonstrukce areálu.
Vše směřuje k tomu, abychom v září tohoto roku dokončili přípravu
podkladů pro výběr projektanta. Na rekonstrukci je uvolněno vládním
rozhodnutím 500 mil. Kč. V příštím roce bychom rádi dokončili projekt tak, aby bylo možné začít v roce 2013 se stavební realizací projektu. Zároveň musíme připravit restaurování sbírkových předmětů (včetně železničních vozidel), které budou v muzeu vystaveny. Rádi bychom
muzeum otevřeli veřejnosti nejpozději v roce 2016. Vše záleží na uvolnění připravených finančních prostředků, ale pevně věřím v otevření
Železničního muzea NTM v Praze na Masarykově nádraží v uvedeném
termínu,“ vidí budoucnost optimisticky ředitel Železničního muzea
Mgr. Jiří Střecha.
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Ing. Jaromír Tvrdík – 50 let (22. 7.)

Ing. Jaromír Tvrdík se narodil dne
22.7.1960 v Kutné Hoře, ale ne jako
syn koudelníka, ale konstruktéra z
podniku KOVOFINIŠ ve městě Ledeč
Když 1. 12. 1973 nastupoval na stř.
nad Sázavou. Absolvoval střední prů209 Státního ústavu dopravního projekmyslovou školu železniční v Letohratování banskobystrický rodák, novopečedě a po maturitě studoval na Vysoný absolvent VŠDS v Žilině Ing. Roman
kém učení technickém v Brně na
Smida, nikdo si toho takřka nevšiml
(snad s výjimkou jedné kolegyně). Žád- fakultě stavební obor konstrukce a dopravní stavby.
Po škole nastoupil do tehdejšího Státního ústavu
ná senzace, žádné bubny a trumpety.
dopravního projektování a mimo krátké intermezzo ve
Štíhlý, elegantní mladík s tváří orámovanou
společnosti FRAM pracuje na SUDOPU dodnes.
hustým „bíbrem“ se zařadil do sektoru tunelů, jemuž
V roce 1986 se oženil a v současné době s manželtehdá kraloval téměř despoticky uznávaný „tunelářský
kou a dvěma studujícími dcerami žije v Radotíně.
guru“ Ing. Mikolášek a začal pracovat, projektovat.
Míra Tvrdík se jako projektant dopravních staveb speZřejmě dobře, postupně si získával uznání svých kolegů. Ale také sportoval, oženil se a založil rodinu, těžce cializoval na stavby železniční a podílel se na významných koncepčních projektech se zaměřením na vysoké
a dlouho bojoval, aby mohl bydlet ve svém domě
a nikoliv někde po podnájmech (byla to pěkná „pakár- rychlosti ať už klasické železniční nebo i netradiční nekolejové. V roce 1995 byl vedoucí úkolu, jehož cílem bylo
na“ to období normalizovaného socialismu).
stanovit síť vysokorychlostních tratí v ČR. A tato studie
Uzlový moment jeho profesionální kariéry nastal
v první polovině osmdesátých let, kdy před tehdejšího je jedinou dosud platnou ucelenou koncepcí VRT u nás.
V roce 1997–1998 se společně s německými protřicátníka byl postaven úkol převzít šéfování projektu
jektanty podílel na řešení spojení hlavních a dalších
dostavby III. Vinohradského tunelu po ne zrovna
významných měst střední Evropy tzv. Transrapidem,
dokonalém projektovém úkolu jeho předchůdce.
Roman úkol převzal a s týmem spolupracovníků stře- což je systém na principu magnetické dráhy. A konečdiska 209 výtečně zvládl až do realizace na konci osm- ně v současné době má na starosti spojení Prahy
a Brna vysokorychlostní tratí cca pro rychlost
desátých let. Senzace, bubny a trumpety!
300 km/h. Kromě těchto ryze výhledových studií se
Z dalších projektů již zkušeného a odbornou veřejností i nejbližšími kolegy uznávaného projektanta tunelů v poslední době podílel na technickém řešení mnoha
a dopravních staveb namátkou můžeme jmenovat pro- studií proveditelnosti týkajících se především modernizace 3. a 4. tranzitního železničního koridoru v ČR.
jekt sanace Blanenského tunelu, projekt železničních
tunelů pod Vítkovem v Praze (Nové spojení - DUR), pro- Spolupracoval i na významném mezistátním projektu
jekt Modernizace II. železničního koridoru Přerov–Hrani- DM Bahn (spojení Plzně s Regensburgem) i na komce (HIP), normotvornou činnost. Před zcela nejtěžší úkol plexním řešení železničního uzlu Plzeň.
Podílel se i na významných železničních projektech
své navýsost úspěšné „projektantské“ kariéry byl postaven až na její závěr. Projekt a zejména nesmírně kompli- v zahraničí, které se vesměs týkaly modernizace železniční dopravy. V Evropě to bylo v Albánii, Bosně
kovaná realizace jednokolejného železničního tunelu
a Hercegovině, na blízkém východě v Libanonu a hlav„Březno“ na přeložce trati Březno u Chomutova – Chomutov prověřily odborné, ale i osobnostní kvality Roma- ně ve střední Asii v Kazachstánu a Kyrgyzstánu.
Těch prací, na kterých se Míra Tvrdík podílel je
na z gruntu. Obstál výtečně.
spousta a nelze je všechny ani vyjmenovat, natož
Své zkušenosti a nadhled nyní zúročuje na pozici
vedoucího výrobně-obchodního odboru naší společnosti. popsat, ale lze říci, že svoji pracovitostí a vysokou
Do dalších let přejeme oslavenci zdraví, spokojenou odborností je jedním z pilířů střediska koncepce doprarodinu a neutuchající pracovní elán.
-fid- vy a SUDOPU vůbec. Na rozdíl od mnohých železničních projektantů fanoušků (fanatiků), dbá při své práci
i na ekonomickou reálnost a efektivitu. Věren svému
jménu se při obhajobě své projektantské práce nenechá
„přemluvit“ ani zadavatelem ani nadřízeným.
-tikJarda Veselý se narodil v Praze,
avšak do svých čtrnácti let žil na
Vysočině. Po absolvování gymnázia
Na Zatlance v Praze 5 vystudoval na
Na svět přišla poslední červnovou
ČVUT stavební fakultu, obor Konsobotu roku 1950 v Praze. Vystudovastrukce a dopravní stavby. Svou karila Střední průmyslovou školu stavebéru začal budovat v
ní, kterou ukončila v roce 1969. Hned
Metroprojektu.Tam mimo jiné projekpo maturitě v září 1969 nastoupila do
toval kolejový svršek metra. Pak nastoupil do DopravEnergoprojektu v Praze, kde pracovala
ního rozvojového střediska, kde využili jeho zájem
až do roku 2002 jako projektant. Od
o výpočetní techniku a pověřili ho zavedením počítačů
července 2002 je zaměstnancem spok projektování. A konečně před sedmnácti lety zamířil
lečnosti SUDOP PRAHA a.s. Nastoupila na středisko
do společnosti SUDOP PRAHA a.s. na pozici projektan- 209, kde pracuje jako konstruktérka. Spolupracovala na
ta. Ve skupině Ing. Václava Kratochvíla se staral o roz- různých zajímavých projektech mostních objektů,
voj výpočetní techniky a přirozeným vývojem se vypra- namátkou třeba Nové spojení – železniční estakáda přes
coval na vedoucího odboru technického rozvoje.
Masarykovo nádraží, obchvat Kolína, či v poslední době
V této odpovědné funkci hlídá pokrok v informačto byla Štěrboholská radiála. K běžným pracovním
ních technologiích, aby společnost měla k dispozici
povinnostem jí nově přibyla funkce zdravotnice středisšpičkové produkty softwaru i hardwaru. Do investiční
ka 209. Volba nebyla náhodná, jelikož již před tím, než
komise předkládá návrhy na mnohamilionové investice se stala zdravotnicí, zachraňovala své kolegyně, které si
ročně a následně řídí jejich nákupy a instalaci.
k ní chodily pro „čarovnou“ růžovou pilulku.
Traduje se, že věštba sudiček nad jeho březovou
Stavařina ji zaměstnává i doma. Bydlí v rodinném
kolébkou zněla „Nomen omen.“ A to se taky, myslím,
domečku a tam je pořád co dělat a opravovat. Když
beze zbytku vyplnilo. Jméno Veselý plně vystihuje jeho
neřeší rekonstrukci střechy, tak je to např. rekonstrukpovahu a i rodné jméno jeho manželky, se kterou chodil ce balkonu...
do stejné třídy na gymnáziu, zní Veselá. Jistou perličkou
Ve volném čase se věnuje sportovním aktivitám.
je, že jeho otec pochází z pěti dětí, Jarda ze čtyř a sám
Můžete ji potkat v bazénu v Olšance nebo při lyžování
má děti tři. Tyto stále Veselé děti už opustily rodinný
v zimě na horách. Ráda jezdí na chaloupku v okolí řeky
krb, a tak je více času na koníčky – cestování, turistiku, Sázavy. Nejnovější radostí je její první vnouček Jakoubek.
tenis a v poslední době i spinning. Jarda také rád chodí
To nejpodstatnější jsme o ní ale ještě neřekli, a sice
do divadla a na koncerty vážné i populární hudby.
to, že je to báječná ženská, která je milá, přátelská
Co popřát k životnímu jubileu? Samozřejmě hodně
a stálé usměvavá.
zdraví, spokojenosti a zachování životního optimismu
Závěrem ji přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a ať
i v dalších letech.
-fra- je pořád tak veselá.
-klo-

Ing. Roman Smida – 60 let (7. 6.)

Ing. Jaroslav Veselý – 50 let (24. 7.)

Anna Kavková – 60 let (24. 6.)

Ing. Alois Lindner
(*15. 4. 1929, †9. 4. 2010)
Dne 9. 4. 2010 zemřel Ing.
Alois Lindner, dlouholetý
zaměstnanec SUDOPU –
Státního ústavu dopravního
projektování a v letech
1970–75 jeho ředitel.
Toto strohé konstatování
však nemůže vůbec nic říci
o člověku, jeho schopnostech, dovednosti a vztahu k projektům i plejádě projektantů a hospodářských pracovníků, kteří pod jeho
vedením pokračovali v budování velkého a v tehdejší
době jediného projektového ústavu v resortu ministerstva dopravy.
Ing. Alois Lindner byl člověk, který vyšel z tzv. projektantského lidu. Vystudoval ČVUT v Praze – fakultu inženýrského stavitelství, obor dopravní stavby (1953). V
témže roce složil druhou státní zkoušku na fakultě ekonomického inženýrství. Hned poté nastoupil na umístěnku k SUŽELPROJEKTU – jako projektant v kolektivu
projekce železničních stanic a uzlů. V letech 1956–57
absolvoval základní vojenskou službu a po návratu přešel k hospodářským složkám ústavu: nejprve jako
náčelník odboru plánovacího, později odboru přípravy
výroby a od roku 1966 jako výrobní náměstek ředitele.
Byl to právě on, jenž vybaven organizačními schopnostmi, pílí a houževnatostí projektanta pomohl řediteli Fraňkovi uspořádat ústav tak, aby útvary ve vedení ústavu co nejvíce spolupracovaly s projektovými
středisky a jednotlivými projektanty. Přes nemalé
i politické těžkosti (např. dosazený nový ekonomický
náměstek, pracovník STB), přes spousty klacků,
házených vedením ministerstva dopravy, dokázal na
konci 60. let s kolektivem odborníků zvítězit v mezinárodním tendru na vypracování projektové dokumentace pro Transsaharskou silnici
(Alžírsko–Mali–Niger) financovanou OSN. Dokázal
vytvořit kolektiv odborníků, specialistů v té době jazykově dobře vybavených (Ing. Zástěra, Ing. Kryške,
Ing. Tomáš, Ing. Denke, Ing. Průcha a další) a zajistit
v požadovaném termínu projektovou dokumentaci s
kalkulátorem Wang 2000, který pro tuto práci získal
jako první z celé republiky.
Při rozhodování o výstavbě metra v Praze se dovedl
o zakázku poprat a zaručil ministerstvu dopravy kvalitní vypracování projektové dokumentace, a to ve velmi krátkých termínech. Ke splnění tohoto úkolu vybral
dle svých zkušeností vedení střediska mostů a tunelů
Ing. Kočího, Ing. Choura a tým odborníků v čele s Ing.
Miroslavem Kupkou jako HIPem této rozsáhlé
a v republice ojedinělé stavby.
Ing. Lindner byl přísný na sebe a v plnění úkolů i na druhé. Přesto vždy dovedl vyposlechnout názory svých spolupracovníků, korigovat svá rozhodnutí a nekompromisně
obhajovat názory vedení ústavu v kolegiu ministerstva.
Jeho slogan: „Písmenkové odbory (výrobní, technický,
obchodní, atd.) musí sloužit projektantům a ne naopak“,
patřil k základním pilířům jeho organizace.
Podvratná činnost dosazeného ekonomického
náměstka (mimochodem, původně vyučeného holiče)
vedla postupně k vážnému narušení vztahů s ředitelem a v důsledku toho rozhodl nadřízený náměstek
ministra o odchodu obou. Ing. Lindner odešel na vyžádání tamního vedení do Vodních staveb, kde až do
odchodu do důchodu zastával funkci ředitele Technické správy.
Ing. Alois Lindner byl člověk veselý, měl rád kolektiv
upřímných, schopných lidi, sdílejících jeho myšlenky s
cílem pomoci mu je realizovat.
Byl milovníkem hudby a sám byl hudebníkem. Jeho
oblíbeným nástrojem byla harmonika, která všude
putovala s ním. I jako ředitel ochotně zahrál při oslavách projektantů, na sportovních hrách, kterých se
velmi rád účastnil, hrál pro jejich potěšení i pro sebe.
Oba podniky v něm ztratily bojovníka s velkým srdcem.
Čest jeho památce.
Karel Nezval
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