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III. TŽK:
Modernizace trati
Rokycany-Plzeň
Foto Michal Gramblička
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Konference Pozemní komunikace 2016 – „Pro změnu změny…“
V úterý 21. června 2016 se v konferenčních
prostorách Masarykovy koleje ČVUT v Praze 6
uskutečnila odborná konference s mezinárodní
účastí „Pozemní komunikace 2016“ s motem
„Pro změnu změny...“. Tato konference se koná
vždy po dvou letech, letos pošesté. Jejím
hlavním organizátorem je Stavební fakulta ČVUT
v Praze – Katedra silničních staveb ve spolupráci
a s podporou České silniční společnosti. Stejně,
jako už dvakrát v minulosti, jsme byli jedním ze
sponzorů této akce.
Se svým příspěvkem vystoupil i GŘ ŘSD Ing.
Jan Kroupa a Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel SFDI.
V předloňském roce měla konference podtitul „Trvale udržitelný rozvoj – realita nebo klišé?“
a zúčastnilo se jí cca 100 delegátů, letos bylo delegátů ještě o něco více. Konference byla rozdělena do čtyř bloků a celkem bylo předneseno dvanáct příspěvků.
Odborné zaměření příspěvků přednášejících bylo jednak o stavu v předpisové základně (zákony,
vyhlášky, normy a další technické předpisy), ke kterým v uplynulém období došlo, o poznatcích
z přípravy PPP projektu „Obchvat Bratislavy“, změny ve výrobkových normách, metodika pro
akustické asfaltové povrchy, nedostatky při projektování a přípravě staveb a jejich dopady na výsledné dílo, proces EIA u staveb schválených dle zákona č. 244/1992 Sb., trojrozměrná výztuž –
nová kvalita asfaltových směsí, odpadová legislativa a podpora recyklovatelnosti aj.
Takže stejně jako předchozí ročníky, byla konference nejen setkáním odborné veřejnosti, ale
i zdrojem informací o dění v silničním stavitelství.
-sta-

KRONIKA 2016
na webu nedostupné

SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
V období třetího čtvrtletí roku 2016 byla činnost
obchodního oddělení SUDOP PRAHA a.s. zaměřena na přípravu žádostí o účast a přípravu nabídek
většinou pro veřejné zadavatele. Ve sledovaném období jsme evidovali celkem 225 obchodních případů;
jednalo se zejména o zadavatele ŘSD (33 % případů) a SŽDC (28 % případů). Zvýšený podíl vypisovaných soutěží jsme evidovali u zadavatelů
Královehradecký a Středočeský kraj, středisko 330
ve Varšavě se zabývalo osmi případy pro zadavatele
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z koncepčních prací jsme byli zadavatelem vybráni
např. v rámci zakázek Zpracování doplnění studie proveditelnosti (SP) s názvem „Studie proveditelnosti pro
trať Praha Smíchov – Plzeň, doplnění 2016“, Doplnění
studie proveditelnosti „Studie proveditelnosti Modernizace trati České Budějovice – Plzeň“ a Metodika stanovení nákladů na provoz vlaků vstupujících do CBA
železničních projektů – vše od zadavatele SŽDC, Stavební správa západ. Zpracování rezortní metodiky pro
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (Státní fond dopravní infrastruktury)
a Beschleunigung der Verkehre München – Prag
(Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH).
V oblasti železničního dopravního stavitelství se
soutěžilo převážně o veřejné zakázky vypsané jednotlivými správami SŽDC. Z významných akcí se podařilo uspět ve zpracování přípravných dokumentací:
Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, zpracování
aktualizace dokumentace pro územní řízení a Zpracování dodatku č. 4 k SOD na zpracování přípravné
dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu stavby „Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov“
(SŽDC, Stavební správa západ).

Uspěli jsme i v dalších zakázkách – např. rozšíření
autorského dozoru „Modernizace traťového úseku
Praha Běchovice – Úvaly“) a zajištění činnosti koordinátora BOZP na staveništi s názvem „Rekonstrukce
mostu v km 244,879 trati Brno – Česká Třebová“.
U zadavatele ŘSD ČR se nám podařilo uspět v několika zakázkách, např.: I/16 Nová Paka – obchvat,
dokumentace EIA, I/44 Červenohorské sedlo – jih –
TDI, D6 Nové Strašecí – Řevničov, D6 Řevničov, obchvat – majetkoprávní vypořádání, I/27 Horní Háj,
most ev. č. 27-005; I/62 most přes strž ev. č. 62-026;
I/30 Vaňov, most ev. č. 30-010 - DSP/PDPS + IČ +
AD, „I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se sil.
III/20151“ – DÚR včetně zajištění ÚR a v dalších.
U ostatních investorů jsme získali zakázky: Oprava
povrchu vozovek ulic Folmavská, Regensburská
a U Trati; PDPS + SP (Statutární město Plzeň), Zhotovení projektové dokumentace na akci III/0042 Líšnice,
rekonstrukce silnice (Středočeský kraj), TÚ 0501 Plzeň
– Kaštice, Mladotice (Žatec) – Vyhotovení projektu
PPK (SŽDC, Správa železniční geodézie Praha),
Úprava experimentálních výhonů 2016 – činnost
správce projektu (Ředitelství vodních cest ČR)
Pokračovala obchodní činnost i v zahraničí kde
jsme byli úspěšní v již zmiňované zakázce Zrychlení
dopravy mezi Mnichovem a Prahou; dále jsme od zadavatele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. získali zakázku Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II,
odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, Przetarg nr 2
– Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km
29,110 – 46,700 linii nr 133) W RAMACH PROJEKTU
CEF – E30 pn. Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb”.
Martin Chrastil

PLAVBA NA PÁŘE
Výstava u příležitosti 175. výročí zahájení
paroplavby v Čechách
v Muzeu města Ústí nad Labem
do konce roku 2016!

Miroslav Peko,
pracovník střediska 207 - geotechniky,
zemřel po dlouhé těžké nemoci 25. 8. 2016
ve věku 49 let.
Roku 1985 maturoval na Střední průmyslové
škole s báňským a geologickým zaměřením
ve Spišské Nové Vsi a od roku 1988 pracoval
ve Státním ústavu dopravního projektování
na geotechnickém středisku 07 v Pardubicích. Tam též prošel všemi vlastnickými změnami firmy a od roku 2014 tak byl
zaměstnancem SUDOPU PRAHA a.s.
Kolega Mirek Peko se vždy vyznačoval pečlivostí při plnění zadaných úkolů. Jeho zálibou bylo sbírání minerálů, na které narazil
při své pracovní činnosti i při soukromých
cestách. Byl tichý a skromný, ale v případě
potřeby hájil svoji pravdu.

REDAKČNÍ RADA: ING. JOSEF FIDLER, ING. TOMÁŠ SLAVÍČEK, ING. IVAN POMYKÁČEK, ING. PETR LAPÁČEK, ING. IVAN KREJČÍ, ING. TEREZA SLAVOVA • TYPO A TISK REKLAMPRESS s.r.o.
ČÍSLO 3/16 VYŠLO 29. 9. 2016 • VYDÁVÁ: SUDOP PRAHA a. s., OLŠANSKÁ 1a, 130 00 PRAHA 3, IČ: 25793349 • REG. MK ČR E 12272 • ISSN 1803-6708
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pořádají

21. ročník konference

22. ročník konference

ŽELEZNICE 2016

ŽELEZNIČNÍ MOSTY
A TUNELY

Hotel Olšanka - kongresový sál
Praha 3, Olšanské náměstí
ve středu 23. listopadu 2016

Hotel Olšanka - kongresový sál
Praha 3, Olšanské náměstí
ve středu 18. ledna 2017

KONFERENCE ŽELEZNICE V NOVÉM
Letos se pořádá již 21. ročník konference ŽELEZNICE. Jak vidno, konference se přehoupla do další
dekády a s nadsázkou se dá říct, že dospěla (v anglosaských zemích by byla plnoletá) k tomu, aby již
vystupovala více profesionálně a opticky uceleně.
Nejen z toho důvodu bylo přistoupeno k tomu, aby byl vytvořen celkový nový vizuální koncept, který
by byl lehce identifikovatelný nejen konečnými uživateli, klienty, ale také širokou veřejností. Byly určeny
barvy konference, které vyplývají z její historie. Hlavní barva je modrá a do ní jsou následně laděny materiály konference i samotné logo, které bylo vyvinuto přímo na míru konferenci ŽELEZNICE.
Aby nedocházelo k záměně, jak barev, tak i loga či písma konference, vznikl grafický manuál, který
přesně stanovuje jednotlivá použití a dává návod, jak postupovat při vytváření různých tiskovin souvisejících s konferencí.
Novou tvář dostala také pozvánka na konferenci, přesněji její titulní strana. Ta bude promítnuta i do
dalších materiálů, jako je například sborník konference.
Avšak největší novinkou je, že k 21. narozeninám dostala konference své vlastní webové stránky. Nalézají se na adrese www.konferencezeleznice.cz a jsou zde dostupné veškeré informace týkající se konference i formuláře přihlášky a objednávky reklamy na konferenci. Web byl vytvořen jako responzivní,
tudíž není problém si kdykoliv stránku otevřít na jakémkoliv zařízení, včetně tabletů a mobilů. Web se
vždy přizpůsobí danému rozlišení a zařízení. Obdobně se inovace dočká i konference ŽELEZNIČNÍ
MOSTY A TUNELY v lednu 2017.
Stejně jako loni je možné přihlásit se na konferenci pouze prostřednictvím elektronického formuláře, který prošel také několika úpravami, aby byl uživatelsky co nejpřívětivější.
Pevně věřím, že se vám konference v „novém“ bude líbit a budeme se těšit na 21. ročník, který se
koná ve středu 23. 11. 2016 v hotelu Olšanka.
Tereza Slavova

Velebil - Gramblička - Slavíček

Gramblička - Veselský - a HIPOVÉ
celé stavby: Pomykáček - Mečl

PRORÁŽKA PRVNÍHO
EJPOVICKÉHO TUNELU
na trati Rokycany-Plzeň
Jiří Velebil a Michal Gramblička / foto autoři

Myšlenka modernizace trati Rokycany–Plzeň se zrodila po přelomu tisíciletí; reálně se projektová
příprava nastartovala až v roce 2003, kdy přípravná dokumentace vyřešila přechod masivů Homolka
a Chlum dvojicí dvoukolejných tunelů dl. 2400 a 1300 m a mezilehlým zářezem, ve kterém byla umístěna
železniční zastávka. Každý z obou tunelů byl vybaven vlastní, paralelně vedenou únikovou štolou. Trasa
tunelů byla vedena ve směru přibližně VJV - ZSZ a v západní části přecházela do mírného oblouku
směrem k jihozápadu.
Koncepci vedení železniční tratě, především jeho podzemních objektů, zásadně změnilo rozhodnutí
Rady města Plzně roku 2006 o nutnosti výrazného omezení vlivu výstavby tunelů a také železniční
dopravy na jeho okolí (především obytných zón v Újezdě), společně se zrušením železniční zastávky
umístěné do zářezu mezi tunely. Následnou optimalizaci profilů do dvou jednokolejných tunelů délek
přes 4 km, které více jak dva a půl násobně překonávají dosud nejdelší český tunel, se již podařilo
prosadit a v roce 2014 rozestavět.

Generální projektant a výkon autorského
dozoru: SUDOP PRAHA a.s.
Zhotovitel: Metrostav a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.,
Stavební správa západ
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dovik. S další geologickou jednotkou jsme se
setkali při přechodu ražeb mezi masivy Homolky a Chlumu. Jedná se o výběžek terciérní
pánve stáří neogén. Neogénní souvrství je tvořeno písky až písky s jemnozrnnou příměsí, při
bázi pak štěrky. Zastižené zeminy byly lokálně
velmi ulehlé až stmelené, tzn. charakteru hornin.
Průběh a podmínky soutěže na výstavbu
(2012)
Zadavatel (SŽDC s.o.), zastoupený Stavební
správou Plzeň (nyní SS Západ se sídlem
v Praze) připravil Zadávací podmínky a umožnil
stavebním firmám navrhnout variantní návrh ražení jednokolejných tunelů. Po vyhodnocení
soutěže vybral její zadavatel jako nejvýhodnější
variantu dvou jednokolejných tunelů, ražených
pomocí plnoprofilového tunelovacího stroje
(Herrenknecht AG) od sdružení firem Metrostav
a Subterra. Dalšími soutěžícími byly firmy Skanska a OHL ŽS.

Umístění stavby a popis návrhu tunelů
Modernizace tratě v úseku Rokycany–Plzeň
je po úseku mezi Prahou a Berounem nejdůležitější částí III. železničního tranzitního koridoru
a splňuje podmínku výrazného zkrácení tratě
mimo údolí Berounky, ve kterém je vedena stávající železniční trať. Dále umožní zvýšení traťové
rychlosti do 200 km/h a výhledové napojení na
vysokorychlostní železniční trať, s kterou se uvažuje od vjezdových portálů tunelu Homolka směrem na Ejpovice. Trasa železniční tratě je vedena
mimo obytná sídla, nacházející se mezi Rokycany a Plzní.
Dvoukolejná železniční trať bude v podzemí
vedena tak, že každá kolej bude vedena samostatně v jednokolejném tunelu, jen portálové
části budou realizovány ve společných stavebních jámách. Stavební jáma, umístěná mezi tunely Homolka a Chlum v depresi mezi oběma
masivy, bude mít pouze dočasný charakter
a po dokončení výstavby ražených tunelů se
zasype. Následně se v tomto prostoru umístí
povrchový technologický objekt se šachtou
s nástupnými a záchrannými plochami pro jednotky Integrovaného záchranného systému
(zkráceně IZS ČR). Jednokolejné tunely budou
propojeny soustavou osmi chodeb, sloužících
především pro únik cestujících ze zasaženého
tunelu do bezpečné zóny druhého tunelu
a také pro umístění technologických objektů
zabezpečujících železniční dopravu.
Směrové vedení tunelů je Homolce v přímé,
další cca třetina délky pod Chlumem je v mírném
levém oblouku. Trasa severního tunelu je odsunuta severně tak, že maximální osová vzdálenost

tunelů dosahuje 48,0 m. Výškové vedení trasy je
usazeno hlouběji v obou masivech s jednotným
sklonem 8 ‰, když trať klesá ve směru staničení,
tj. od Rokycan do Plzně. Nadmořská výška na
východním okraji, výstavbou podzemních objektů zasaženého území, je cca 380,0 m n. m.,
na západním okraji cca 340,0 m n. m. Homolka
se zvedá až na 417,0 m n. m., mezi masivy klesá
terén až na 345 m n. m.; vrchol Chlumu stoupá
až na 405,0 m n.m.
Geologické poměry v trase ražených tunelů
Podrobný geotechnický průzkum provedly
firmy GeoTec GS a SUDOP PRAHA, středisko
207 v původní trase dvoukolejného tunelu,
která polohově odpovídá jižnímu tunelu. Geofyzikální průzkum, který má větší plošný rozsah
než bodové vrtné práce, prokázal, že geologické struktury mají průběh zhruba jihovýchod
– severozápad. Hlavní metodou podrobného
geotechnického průzkumu byly vrtné práce.
V rámci hydrogeologického průzkumu byla vybudována síť hydrogeologických monitorovacích vrtů, která slouží ke sledování přirozené
hladiny podzemní vody před, v průběhu ražby
a následně po ukončení stavby.
Geologická stavba zájmového území je poměrně komplikovaná. K nejstarší jednotce zde
patří horniny svrchního proterozoika zastoupené převážně tmavými břidlicemi a méně pak
světlými prachovci. Směr vrstevnatosti je přibližně kolmý k ose projektovaného tunelu
a sklon vrstevních ploch je 30–550° k západu.
Rozpukání masivů klesá s hloubkou. Mladší
jednotkou jsou paleozoické horniny stáří or-

Trochu osvěty o tom, co to TBM (Tunnel
Boring Machine) vlastně je
Mechanizované tunelování pomocí tunelovacích plnoprofilových strojů, zkráceně TBM je
dynamicky se rozvíjející moderní tunelovací postup, který ve světě dominuje u dlouhých liniových podzemních staveb (např. 50 km dlouhého St. Bernardského tunelu) neměnného
příčného průřezu. Zkušenosti s aplikací větších
profilů byly v České republice zatím pouze
v městských podmínkách při výstavbě pražského metra, a to především z ražby sovětským
mechanizovaným štítem TŠčB-32 z 80. let minulého století; na železničních tratích je „náš“
projekt premiérou.
Mechanizované plnoprofilové tunelování je výrazně ovlivňováno, obdobně jako konvenční tunelovací metody, zastiženými geotechnickými
poměry. Na nich závisí konstrukce tunelovacího
stroje, dosažitelná rychlost ražeb i konečná cena
díla. Zásadním přínosem mechanizovaných postupů je zvýšení bezpečnosti pracovních procesů
v podzemí, snížení vlivu ražeb na okolní prostředí
(zejména na zastavěný povrch), dosažení vyšších
kvalitativních parametrů díla a v neposlední řadě
zkrácení doby výstavby s efektem nižší celkové
ceny podzemní stavby oproti konvenčním metodám ražení.
Dnes mají tunelovací stroje mnoho podob
a nasazují se v podzemí prakticky do všech,
i těch nejtvrdších podmínek. Pro zájemce uvádíme na konci našeho příspěvku cestu k publikacím české tunelářské asociace CzTA, ve kterých najdou více informací, pro něž v tomto
článku není prostor.
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Realizační dokumentace pro tunely (2014)
a Základní posouzení pro výběr tunelovacího stroje
Realizační dokumentace tunelů respektuje
všechny rozhodující parametry železniční tratě
a upravuje pouze tvar ostění tunelových trub,
který je daný změnou technologie výstavby –
z cyklického postupu Nové rakouské tunelovací
metody (NRTM) v podkovovitém profilu na kruhový profil pro tunelovací stroj.
Na základě geotechnických vlastností horninového masivu vyplývajících z Podrobného IGHP
byl proveden návrh a posouzení tunelovacího
stroje a vyhodnocení efektivnosti jeho nasazení.
Základními parametry pro návrh a posouzení
byly: pevnost v prostém tlaku, RMR, RQD a přítoky podzemních vod. Vzhledem k tomu, že v České republice není žádná zavedená metodika pro
výše uváděný výběr tunelovacích strojů, projektant společně se zhotovitelem použil nejpoužívanější zahraniční metodiky - DAUBT a normu
SIA 198/1993.
Pro ražby si Metrostav vybral konvertibilní tunelovací stroj německého výrobce Herrenknecht
AG s číslem S 799.
Vzorový příčný řez tunelu. Světlý tunelový
průřez jednokolejných tunelů je navržen ve shodě
se Vzorovým listem – Světlý tunelový průřez jednokolejného tunelu. Pro doložení požadovaných
parametrů DVZ i pro rychlost 200 km/h Metrostav
v Nabídce varianty č. 1 – TBM předložil posouzení aerodynamického vlivu na cestující v uzavřeném dopravním vozidle při dosažení rychlosti
200 km/h.
Návrh nosné konstrukce tunelového ostění.
Po dobu své životnosti musí tunelové segmentové ostění splňovat funkce, které jsou požadovány investorem a projektant je ve svém návrhu
musí zohlednit: slouží jako trvalá výztuž výrubu
po celou dobu životnosti – normativně požadovaná je 100 let, nesmí dojít ke změně vnitřního
průřezu ostění během užívání, musí být nepropustné, aby bránilo průsakům podzemní vody
do prostoru tunelu. Ostění musí zajišťovat nepropustnost pro podzemní vodu již při ražbě.
Nová generace segmentového ostění je charakteristická velmi vysokou přesností výroby prefabrikátů a systémovým osazováním těsnicích
pásků přímo na vyrobené prefabrikáty. Ostění
podzemního díla se při uplatnění segmentových
prvků skládá z jednotlivých prstenců kruhového
tvaru. Vzhledem k tolerancím a nepřesnostem při
ražení je průměr výrubu navýšen o 0,15 m a toto
mezikruží je vyplněné injektáží.
Základním materiálem pro zhotovení ostění
je beton. Segmenty jsou vyztužené ocelovou rozptýlenou výztuží a jejich kombinaci s klasickou
betonářskou výztuží. Vyztužené segmenty jsou
navrženy na portálech a především v úsecích,
kde se budou ve stěnách ostění prorážet příčná
přepojení. Statické výpočty, zatížení a dimenzování byly v RDS prováděny programy Plaxis
a ATENA.
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Kruhové ostění je navrženo jako jednoplášťové s uzavřeným systémem izolace. Ostění tvoří
prefabrikované železobetonové segmenty, s vnitřním průměrem 4,35 m, tloušťka segmentu je
0,40 m, šířka nosného prstence 2,0 m, beton
ostění C45/55 XA2, XC2, XF2, XD1.
Tvary spár. Kontaktní plochy mezi přiléhajícími
prstenci musí být schopny přenést tlakové (rovněž excentrické) zatížení od podélného posunu
stroje, posouvající síly mezi prstenci vzniklé jejich
rozdílnou deformací a síly vzniklé konzolovým
účinkem při skládání.
Izolace segmentů, těsnění. Nepropustnost
segmentového ostění se dosahuje dvěma způsoby. Segmenty samotnými, jejichž propustnost
je omezena (velikost trhlin vzniklých napětím je
rovněž omezena) a nepropustnou izolací uloženou mezi segmenty (pryžové těsnící pásky). Těsnění se vyrábí ve tvaru uzavřeného rámu, v ložných a styčných spárách jsou pak dvě těsnění
proti sobě. Rohy těsnění jsou při výrobě uspořádány do ostrého rohu (bez zaoblení) a vodonepropustnost je zaručena stlačením izolace mezi
segmenty během jejich instalace a je garantována pro max. hydrostatický tlak.

a při podcházení nízkého nadloží (cca 10 m nadloží) v oblasti mezi masivy Homolkou a Chlum,
dále je sledována kvalita vypouštěné technologické a podzemní vody.
V zájmovém území nad tunely je celá řada
nadzemních a podzemních inženýrských sítí,
různé kabely, telekomunikační kabelová vedení,
plynovody a vodovodní potrubí, komunikace
a silnice, s různými výškami nadloží od nejnižšího
cca 8 m – ulice Hlavní, po nejvyšší, cca 65 m
vrchol Homolka (619 m n. m.) Pro některé sítě
bylo nutné přijmout opatření při podcházení. Například při podcházení VTL plynovodu bylo potrubí částečně odhaleno a dočasně odstaveno,
při průchodu stroje byly měřeny deformace a reakce potrubí. Obdobně bylo zajištěno i vodovodní potrubí, které bylo navíc ještě podepřeno
(vyvěšeno), aby nedošlo k nežádoucím deformacím. Při podcházení ulice Hlavní, která spojuje
městské části Plzeň Bukovec a Plzeň Újezd, bylo
použito mostní provizorium tak, aby nebyla přerušena veřejná doprava, pouze lokálně omezena.
V tomto kritickém křížení nakonec nebyly měřeny
prakticky žádné deformace povrchu a silnice
byla vrácena do původního užívání.

Průběh výstavby
Na vjezdovém portálu byl koncem roku 2014,
po vyhloubení předportálového úseku tunelovací
stroj S 799 zkompletován, 24. 1. 2015 na dnu
otevřených dveří představen asi pěti tisícům zájemců a za týden se již stroj pojmenovaný „Viktorka“, dal do pohybu na svou cestu směrem do
Plzně. Po překonání délky 4075 m se v sobotu
11. 6. 2016 prorazil do výjezdového portálu nedaleko městské části Plzeň - Doubravka.
Celková doba ražby byla přibližně 15 měsíců,
průměrná rychlost ražeb dosáhla necelých 10 m
za den. Maximální denní výkon byl 32 m, měsíční
až 400 m. Rychlost postupů ražby ovlivnilo několik faktorů: skutečné geotechnické podmínky,
přechod poruchovými zónami, hladina podzemní
vody, kontrola a servis razící hlavy, technologické
přestávky pro prodlužování technologií (dopravníkový pás, el. energie pro stroj, vodovodní potrubí) apod.
Průběh ražeb jižního tunelu a případné vlivy na okolní
prostředí byl průběžně sledován geotechnickým monitoringem,
byly
sledovány deformace
a projevy stavebních
jam při zarážce na
vjezdu a při prorážce
na výjezdovém portálu, byly provedeny
soubory různých měření povrchu, doplněné geofyzikálním
průzkumem v problematických částech
vjezdového portálu

Závěr
Přes úvodní menší potíže při počátcích ražby,
způsobených především rozmanitými hydrogeologickými podmínkami na vjezdovém portálu
a zaučováním posádky s novým strojem v tomto
prostředí, byla ražba jižního tunelu úspěšně dokončena v červnu tohoto roku. S nově získanými
zkušenostmi nejen o skutečných podmínkách
z ražby jižního tunelu se Viktorka připravuje na
svou druhou pracovní cestu –- ražbu severního
tunelu. Ta by měla být zahájena na podzim tohoto
roku a přibližně za rok dokončena. Zdař Bůh!

http://www.metrostav.cz/cz/projekt_ejpovice/
http://www.itaaites.cz/cz/pracovni_skupiny_ctuk
/publikace_wg_czta/

I. TŽK: Poslední stavba dokončena!

MODERNIZACE TRATI
BĚCHOVICE–ÚVALY
Michal Mečl / foto autor

Úvaly
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Modernizovaný úsek trati mezi železničními stanicemi Úvaly a Praha Běchovice, tříkolejný a elektrizovaný stejnosměrnou
trakční soustavou 3 kV, je poslední stavbou průjezdu I. tranzitního železničního koridoru (TŽK) železničním uzlem Praha a zároveň součástí celostátní dráhy evropského významu Kolín – Praha Libeň, nacházející se na nejvýznamnějším železničním
spojení mezi Prahou, Brnem a Ostravou z pohledu dálkové dopravy vnitrostátní a mezinárodní. Nezanedbatelný význam zde
má i příměstská doprava, a to jak pro spojení obcí a měst Středočeského kraje s Prahou, tak v rámci integrovaného systému
městské dopravy na území hl. m. Prahy.
HISTORIE
Z historického pohledu se jedná o nejstarší
úsek parostrojní železnice v českých zemích budovaný jako součást Severní státní dráhy, známé
ale spíše pod názvem Olomoucko-pražská
dráha z let 1842–45.
Poslední opravdu velká stavební činnost se
zde udála v 50. letech minulého století, kdy došlo
k položení třetí traťové koleje v úseku Poříčany–
Běchovice, vybudování nového osobního nádraží severně od stávající stanice Běchovice
(dnes žst. Praha Běchovice os. n.) včetně mimoúrovňového křížení známého jako Suez do nákladní stanice (původní žel. stanice Běchovice);
byla provedena elektrizace trati, instalace nového zabezpečovacího zařízení, vybudována ostrovní nástupiště včetně podchodů pro cestující,
zrušeno několik úrovňových přejezdů s případnou náhradou silničními mosty, atd.
Poněkud rozpačitě se zde projevila jedna
z prvních staveb I. TŽK Poříčany–Úvaly v letech
1994–95, která skončila položením železničního
svršku na mostě přes údolí potoka Výmola až ke
krajním výhybkám, výstavbou nové technologické budovy včetně nového zabezpečovacího
zařízení žst. Úvaly a výměnou kolejí v klánovickém lese v roce 2009.
VELKÁ HISTORIE PROJEKTOVÁNÍ
Když byly v roce 1999 firmou INPROCON,
s.r.o. zahájeny práce na přípravné dokumentaci
stavby „ČD DDC, Modernizace traťového úseku
Praha Běchovice–Úvaly“, nikdo zřejmě netušil,
že příprava této stavby se protáhne na téměř neuvěřitelných 15 let! Přitom se nejedná o žádnou
novostavbu, ale pouze o modernizaci stávající
trati na stávajícím tělese dráhy, bez výrazných
směrových posunů, v celkové délce 10,267 km.
Dalo by se tedy říci, že vše proběhne hladce
a bez problémů, ale opak byl pravdou.
První rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Odborem stavebním hl. m. Prahy již v polovině roku 2001, a to na základě zpracované
přípravné dokumentace stavby z r. 2000, které
však bylo v r. 2002 z důvodu odvolání účastníků
řízení vráceno k novému projednání. Poté došlo
k první aktualizaci přípravné dokumentace a v 1.
čtvrtletí r. 2003 bylo vydáno nové rozhodnutí.
I toto rozhodnutí bylo na základě dalších odvolání vráceno k novému projednání v r. 2004; mezitím však byly již sdružením „SUDOP a.s. &
PRAGOPROJEKT a.s., Běchovice–Úvaly“ zahájeny práce na projektu stavby – pro vydání stavebního povolení. Na základě další aktualizace
přípravné dokumentace, resp. po doplnění požadovaných dokladů, bylo v polovině r. 2005 vydáno nové rozhodnutí, jehož platnost po
odvolání byla potvrzena v r. 2006. Tento stav
však netrval dlouho a na konci r. 2007 bylo opět
vráceno k novému projednání; definitivně pak
bylo toto rozhodnutí potvrzeno na začátku
r. 2009, kdy bylo rozhodnutí z poloviny r. 2005
zrušeno a vráceno k novému projednání. Mezitím
však byla zahájena související stavba „Průjezd
železničním uzlem Praha – Modernizace traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice, 1.
část“, do které byly přesunuty provozní soubory
a stavební objekty, které měly být vybudovány
v rámci stavby Běchovice–Úvaly a bez nichž by
nebylo možné tuto související stavbu zrealizovat.

Ke konci roku 2009 bylo zpracováno Oznámení dle příl. č. 4 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí – EIA, které bylo
podkladem pro zahájení zjišťovacího řízení, na
jehož základě dospělo Ministerstvo životního
prostředí k závěru, že záměr „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“ má významný vliv na životní prostředí a bude
posuzován podle citovaného zákona. Celý
proces byl ukončen vydáním Souhlasného stanoviska v polovině r. 2011.
Současně s procesem EIA byly, již pod taktovou SUDOPu PRAHA, zahájeny práce na poslední aktualizaci dokumentace k územnímu
řízení, vycházející z již zpracovaného projektu
stavby z r. 2004 (aktualizace 2007), v jejímž
průběhu bylo rozhodnuto o zařazení rekonstrukce mostu přes údolí potoka Výmola do
této stavby. Ten je tvořen dvěma samostatnými
konstrukcemi, každou o devíti polích, a jehož
dvojkolejná část je nemovitou kulturní památkou ve smyslu zák. 20/87 Sb., o státní památkové péči. Dalším objektem, který byl
zařazen do stavby, byla rekonstrukce trakční
měnírny v Běchovicích.
Základním účelem této dokumentace však
bylo upřesnění rozsahu protihlukových stěn
(PHS), které byly hlavním důvodem neustálého
odporu proti umístění stavby, jelikož na jedné
straně stáli zastánci jejich výstavby a na straně
druhé odpůrci protihlukových stěn, kteří však neměli oporu v tehdejším platném nařízení vlády
č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací. Proto byla akustická
studie zpracovaná variantně:
- na hygienické limity v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A v chráněném venkovním
prostoru staveb z dopravy na drahách 60/55 dB
(den/noc) v ochranném pásmu dráhy a 55/50 dB
(den/noc) mimo ochranné pásmo dráhy
- a na hygienické limity v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb, v případě staré hlukové zátěže pro
hluk z dopravy na drahách, 70/65 dB (den/noc).
Tomu byl přizpůsoben i návrh samotných
PHS v jednotlivých lokalitách. V prvním případě
to byly Klánovice a Běchovice, ve druhém pak
Úvaly, Újezd nad Lesy a Blatov. A aby byla dodržena litera tehdy platného nařízení vlády
č. 148/2006, byly i v Úvalech, Újezdě nad Lesy
a na Blatově navrženy PHS, ale jen jako výhledové s tím, že jejich případné doplnění bude provedeno ve zkušebním provozu po dokončení
stavby – dle skutečně naměřené hlukové zátěže.
Tedy podle lidového rčení – vlk se nažral a koza
zůstala celá.
Takto variantně zpracovaná akustická studie
se však vůbec nezamlouvala referentům Hygienické stanice hl. m. Prahy: buď bude varianta
s přísnějšími limity, nebo varianta staré hlukové
zátěže, jinak souhlasné stanovisko nevydá. Bylo
tedy potřeba rozhodnout, kterou variantu upřednostnit, aby to nevyústilo dalším případným odvoláním proti rozhodnutí o umístění stavby.
Naštěstí se psal konec roku 2011, kdy vstoupilo
v platnost nařízení vlády č. 272/2011, které podstatným způsobem upravilo možnost aplikace
staré hlukové zátěže na tento typ staveb, a tak
byla nakonec zvolena varianta druhá s tím, že
v lokalitách Klánovice a Běchovice budou na zá-

Úsporný program modernizace nedovolil
u prvních staveb rekonstrukci dalších zařízení,
která po ní už tehdy zoufale volala.
Takhle vypadaly přístřešky v žst. Úvaly
v roce 2005 a v roce 2016.

kladě požadavku těchto městských částí PHS
navrženy ve větším rozsahu (odpovídající zpracované PD). K takto upravené akustické studii již
neměla HS hl. m. Prahy zásadní připomínky a vydala souhlasné stanovisko.
Kromě této části dokumentace byla v zadání
aktualizace PD požadována i možnost náhrady
výtahů v podchodu pro cestující na zast. PrahaKlánovice (byly navržené v předchozích stupních dokumentace) bezbariérovým přístupem
přístupovými chodníky. Celkem bylo zpracováno pět variant, z nichž byla vybraná výsledná
varianta řešící zcela nový podchod situovaný
mimo osu stávajícího podchodu s bezbariérovým přístupem chodníky ve sklonu max. 1:12
z obou stran železniční trati, tj. jak od Klánovic,
tak od Újezdu nad Lesy. Šířkové uspořádání

podchodu a přístupových chodníků umožňuje
průchod cyklisty vedoucího kolo. Toto řešení
umožnilo ponechat stávající podchod plně
funkční po dobu výstavby nového podchodu
a nebylo nutné zřizovat provizorní přístup přes
silniční most v ul. Slavětínská. Tento návrh byl
projednáván a následně odsouhlasen i dotčenými městskými částmi, i když se v průběhu tohoto projednávání objevily snahy ze strany
místních sdružení na realizaci vlastního návrhu
„cyklopodjezdu“, které však byly pouhou vizí
postrádající jakékoliv normové řešení – u toho to
naštěstí skončilo.
Nové rozhodnutí o umístění stavby bylo po
téměř ročním projednávání (žádost o umístění
stavby byla podána v září r. 2011) vydáno Stavebním úřadem v Úvalech v srpnu 2012, a přesto,
že i proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání, po vydání opravy nabylo toto rozhodnutí

právní moci v polovině listopadu téhož roku. V tu
dobu jsme však již měli téměř dokončený projekt,
resp. aktualizaci projektu stavby a netrpělivě jsme
očekávali, zda se ve vydaném rozhodnutí neobjeví něco, co by znamenalo podstatný zásah do
již dokončené dokumentace. Ale tím, že se co 14
dní konala pracovní jednání na Stavebním úřadě
v Úvalech, kde se projednávalo, co ještě chybí,
kdy bude dodáno nebo kdo si zrovna přišel z řad
veřejnosti stěžovat – byly případné požadavky do
dokumentace průběžně zapracovávány.
Pro účely stavebního povolení jsme na začátku r. 2012, tedy v době, kdy ještě nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby,
zahájili práce na aktualizaci projektu stavby.
A termín byl opravdu šibeniční: již konec června
téhož roku, a to včetně projednání se stání
správou. S ohledem na to, že poslední dokumentace projektu stavby byla zpracována

v r. 2004, tedy téměř před osmi lety, nebylo to
jen o tom, že „přelepíme rozpisky“ a oprášíme
původní dokumentaci, ale bylo nutné – vzhledem
ke změně norem a předpisů – zpracovat celý
projekt znovu a to ve všech profesích. Bylo také
potřeba získat certifikáty v souladu se směrnicemi EU o interoperabilitě železničního systému.
V průběhu zpracování postupně vyplouvaly na
povrch věci, které v předchozí dokumentaci nebyly vůbec řešeny, a bylo nutné je do dokumentace zapracovat. Na konci června jsme tedy
odevzdali dokumentaci k připomínkám a pro
velký úspěch, jsme si to ještě zopakovali na
konci srpna, jelikož dokumentace nebyla předložena k připomínkám správci. A i když ještě nebylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby, začali
jsme dokumentaci projednávat s dotčenými orgány státní správy a jen jsme doufali, že se nikdo
neozve s tím, že ještě není územní rozhodnutí,
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a tak se k tomu vyjadřovat nebude. Naštěstí se
tak nestalo, a po získání certifikátů notifikovanou
osobou a kontrole soupisů prací objednatelem,
jsme projednanou dokumentaci definitivně odevzdali 15. 3. 2013.
Zdálo se, že vydání stavebního povolení tedy
již nic nebrání, ale opak byl pravdou. Na veřejném ústním jednání dne 30. 4. 2013 vznesli
zástupci MČ Praha 21 požadavek na zřízení PHS
v oblasti Blatova již v rámci samotné stavby a nikoliv až ve zkušebním provozu po ukončení
stavby dle skutečně naměřené hlukové zátěže.
Další vzrušená debata řešila jiný problém: jestli
v okamžiku, kdy na zast. Praha Klánovice budou
vybudovány PHS pouze na straně Klánovic, nedojde ke zvýšení hlukové zátěže na opačné
straně, tj. v Újezdu nad Lesy. Paradoxně to však
nezajímalo zástupce MČ Prahy 21, pod kterou
Újezd spadá, ale představitele Klánovic, kterým
to mohlo být jedno. Po delší výměně názorů bylo
konstatováno, že PHS na klánovické straně jsou
navrženy jako pohltivé, což nemá vliv na hluk na
opačné straně; ostatní přítomní tak s podivem
konstatovali, co jsme to vlastně tedy skoro půlhodinu řešili.
Nicméně po vypořádání námitek účastníků
řízení k jednotlivým objektům PHS jsme zpracovali dodatky k technickým zprávám a doplnili
do dokumentace, a to i s ohledem na to, že
soutěž na výběr zhotovitele stavby běžela současně se stavebním řízením. Dne 7. 6. 2013
bylo Drážním úřadem vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci o měsíc později.
Tímto krokem tak byl úspěšně završen několikaletý proces přípravy a téměř nic již nebránilo
zahájení této stavby. Už jen zbývalo, aby z probíhající soutěže na výběr zhotovitele stavby
vzešel vítězný uchazeč. Tím se nakonec stal
Viamont DSP (dnes STRABAG Rail) a cesta
k poslednímu kroku, tedy samotná realizace
stavby, byla otevřená. Ale ani zde to nebylo bez
komplikací, jelikož se objevilo odvolání jednoho
z účastníků soutěže a k předání staveniště
došlo tak až 30. 10. 2013.

Zastávka Praha Klánovice po rekonstrukci.

SUDOP REVUE 3/16

12
Úvaly:
jediný úrovňový přejezd na tříkolejném úseku Poříčany – Praha Libeň.

STAVBA
Začátek stavby je situován do staničení 385,800 mezistaničního úseku
Český Brod – Úvaly, který, jak již bylo zmíněno na začátku, prošel rekonstrukcí v letech 1994–95. Úpravou osové vzdálenosti kolejí bylo v přímé
před vjezdovým obloukem žst. Úvaly možné vložit kolejové spojky mezi
hlavními kolejemi, nahrazující obloukové a křižovatkové výhybky kolejových
spojek, situovaných mezi mostem v km 387,144 přes údolí potoka Výmola,
označovaného také jako Devět kanálů, a samotným rozvětvením do předjízdných kolejí č. 3 a 4, navíc rozdělené úrovňovým přejezdem s ul.
Pražská/Husova, které omezovaly rychlost všech typů vlaků na 100
km/hod. To umožnilo zvýšení rychlosti jak v kolejových spojkách na 100
km/h, tak v samotném oblouku na 110–120 km/h pro klasické jednotky
s nedostatkem převýšení 100–150 mm a na 140 km/h pro jednotky s naklápěcími skříněmi. Návrh úprav se v tomto místě omezil na samotné vysunuté spojky, pokud nepočítáme úpravu trakčního vedení a směrovou
a výškovou úpravu kolejí, a kompletní rekonstrukce tak byla navržena až
od mostu v km 387,144.
Most, jenž je tvořen dvěma konstrukcemi – kamennou dvojkolejnou
z doby výstavby trati a betonovou jednokolejnou z roku 1950 – byl doplněn
o novou železobetonovou desku i s ohledem na dodržení průjezdného profilu na mostě; u nosné konstrukce kleneb byla navržena sanace zděných
a betonových konstrukcí.
Železniční přejezd v km 387,453 na křížení se silnicí III/0214, ul. Pražská
/Husova, jediný přejezd na tříkolejném úseku Poříčany – Praha Libeň, bylo
též potřeba uvést do normových parametrů a přizpůsobit nové poloze kolejí. Bohužel, snaha o jeho zrušení se nesetkala s pochopením města Úvaly,
i když se při půlroční objížďce prokázalo, že to jde i bez něj. Novou podobu
získal též podchod u tohoto přejezdu: nevzhledný temný úzký průchod pod
tratí nahradil nový podchod se schodišti, na straně u koleje č. 1 vedoucí
i na přilehlé nové nástupiště.
Konfigurace kolejiště samotné stanice Úvaly doznala jen částečných
změn plynoucích zejména z nutnosti náhrady stávajících úrovňových nástupišť bez možnosti bezbariérového přístupu, v liché skupině, tedy ve směru
na Český Brod, nástupišti s výškou hrany 550 mm nad TK. Vzhledem ke
stísněnému prostoru v místě stávající výpravní a technologické budovy
a stávajícího podchodu bylo navrženo uspořádání se dvěma vnějšími ná-

stupišti v délce 200 m. Tím vznikl otevřený prostor pro cestující spojený
s plochou před výpravní budovou a oběma nástupišti. Stávající ostrovní nástupiště včetně jeho zastřešení ve tvaru železobetonové vlaštovky, na
kterém byly ještě před jeho demolicí patrné následky nehody z r. 1984, kdy
došlo k vykolejení pěti vozů vlaku R 524 Bečva, bylo kompletně zrekonstruováno a jeho délka upravena na 200 m. Samotné zastřešení bylo navrženo
obdobné konstrukce jako původní: ocelová montovaná vlaštovka.
Přístup na nástupiště byl zachován v původním místě, tedy stávajícím
podchodem. Navržena byla jeho částečná rekonstrukce s doplněním výtahů pro možnost bezbariérového přístupu, a to pod kolejemi č. 3, 1, 0 a 2,
včetně samotného výstupu u výpravní budovy. Součástí tohoto výstupu
byl, včetně zastřešení, i objekt sloužící jako bufet, který musel ustoupit novému kabelovodu.
Dalším neméně významným objektem je most přes ul. Na Spojce, který
v případě delšího uzavření přejezdu v ul. Pražská/Husova slouží jako objízdná trasa. A tak tomu bylo v průběhu realizace stavby. Původní klenbová
konstrukce o třech polích byla nahrazena železobetonovou deskou se zabetonovanými ocelovými nosníky o jednom poli. Vznikl tak otevřený prostor pod tímto mostem, který umožnil zřízení chodníků po obou stranách
komunikace.
Pro bezpečný přístup cestujících na jednotlivá nástupiště žst. Úvaly
byl, společně s přístupovým chodníkem od prodlouženého podchodu na
nástupiště do ul. Pod Tratí, navržen spojovací chodník pro pěší v ose
bývalé manipulační koleje č. 8 na severní straně nákladového obvodu žel.
stanice. Chodník začíná na konci příjezdové komunikace k nákladovému
obvodu u bývalých uhelných skladů a končí za stávající vlečkou, přes
kterou byl zřízen přechod pro pěší v ul. Purkyňova. Toto řešení má zcela
vyloučit pohyb veřejnosti kolejištěm železniční stanice. Bylo totiž běžné,
že si lidé od Purkyňovy zkracovali cestu na nádraží kolejištěm vlečky a nákladového obvodu.
Úsek mezi stanicemi Úvaly a Praha Běchovice je oproti železniční stanici Úvaly směrově příznivější, jelikož je až do konce stavby veden téměř
v přímé, s výjimkou jednoho oblouku před zast. Praha Klánovice; bylo tak
možné zvýšit traťovou rychlost na 160 km/h v celé délce. Bylo však třeba
se vypořádat se skutečností, že trať v tomto úseku prochází přírodní rezervací Klánovický les – Cyrilov, z čehož vyplynul zákaz přístupu k železniční
trati. Stavbu dále ovlivnil požadavek zadavatele na maximální omezení jednokolejných výluk, a to pouze v řádu dnů.
Byla tedy navržena rekonstrukce toho úseku (mimo oblast klánovické
zastávky) technologií zřizování konstrukčních vrstev železničního spodku
bez snášení kolejového roštu. Také rekonstrukce železničního svršku
v daném úseku byla navržena bez snášení kolejového roštu. Tomu však
bylo nutné přizpůsobit nejen návrh konstrukce pražcového podloží, ale
i výškový návrh nivelety kolejí, včetně příčného uspořádání jednotlivých kolejí. V téměř celé délce se totiž převážně v koleji č. 0 nacházela stávající
kamenná rovnanina – štět, tedy původní sanace z doby výstavby trati, nebo
skalní podloží tvořené pískovci téměř v úrovni pláně tělesa žel. spodku. Pro
práci sanačního stroje tak bylo nutné zdvihnout niveletu všech kolejí v některých místech až 0,5 m tak, aby bylo možné zřídit konstrukční vrstvu v minimální tloušťce v místě kamenné rovnaniny.
Zastávka Praha Klánovice prošla též kompletní rekonstrukcí. Kromě samotných nástupišť byla nejzásadnější změnou výstavba nového podchodu
jako náhrady za stávající nevyhovující podchod, který byl téměř trvale pod
vodou z důvodu nefunkčního systému izolací proti tlakové vodě. Tomu byl
přizpůsoben i návrh nového podchodu, zejména tedy jeho izolace, navržená
na stěnách a schodištích proti tlakové vodě. Betonáž tubusu a přístupových
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Podchod v Klánovicích (vlevo nahoře a dva snímky uprostřed) vyzdobily děti z Klánovic a Újezdu nad Lesy, zatímco v Úvalech (vpravo nahoře a dva
snímky dole) se obrátili ke ztvárnění historie. Foto výpravní budovy a podchodu v Úvalech a vnitřku podchodů Vladimír Fišar.

chodníků byla navržena tak, aby se omezil vznik smršťovacích trhlin, betonáž spodní desky a přilehlé svislé stěny měla proběhnout v jednom taktu.
Nový podchod šířky 4 m je situován o 20 m blíže k budově zastávky a propojuje jak obě nástupiště, tak městské části Klánovice a Újezd nad Lesy.
Děti z obou částí se pak postaraly o jeho výzdobu. Přístup je zajištěn jak
schodišti, tak bezbariérově přístupovými chodníky, které jsou řešeny jako
dvouramenné s mezipodestou, na kterou navazuje schodiště na nástupiště.
Z nástupiště tak není nutné obcházet celá výstupní ramena pochodu. Celý
prostor přístupových chodníků a schodišť je zastřešen montovanou ocelovou konstrukcí v kombinaci s prosklenými bočními stěnami, se střechou
vyspádovanou od kolejiště. Opraveno bylo též zastřešení u budovy zastávky, jehož délka byla z původních 102 m zkrácena na 46,2 m.
Barevné pojetí prostoru jednotlivých konstrukcí klánovické zastávky
v zelené barvě celkem jednoznačně vystihuje toto místo s odkazem na přítomnost klánovického lesa, kdy jakákoliv jiná barva by zde byla rušivým elementem. Dalším architektonicky zajímavým prvkem je gabionová zeď od
silničního mostu ul. Slavětínská po budovu zastávky, dělená výstupním ramenem podchodu a nahrazující typizované konstrukce protihlukových stěn.

I když se na této stavbě rozhodl zhotovitel pro použití hliníkové konstrukce
protihlukových stěn, která působí poněkud subtilněji než beton, je gabion
z hlediska začlenění do okolí vhodnější, jelikož se jedná o přírodní materiál.
Na Blatově, přesněji v žst. Praha Běchovice, obvod Blatov, bylo potřeba
upravit tvar zemního těleso tak, aby osová vzdálenost mezi sousedními kolejemi byla minimálně 4,75 m. Šířka zemního tělesa byla sice dostatečná,
geotechnickým průzkumem bylo však zjištěno, že ho tvoří až třímetrová
vrstva výzisků. Bylo tedy navrženo odtěžení těchto výzisků a nahrazení
novou přisypávkou. Založení bylo navrženo s ohledem na skutečnost, že
se železniční trať od mostu přes blatovský potok po technologický objekt
obvodu Blatov nachází v místě bývalého rybníka, který byl přetnut tratí při
její výstavbě v letech 1842–45, a na severní straně trati se nachází jeho pozůstatek v podobě laguny, který je součástí přírodní rezervací Klánovický
les – Cyrilov.
Zbylý úsek stavby již nedoznal výrazných změn, kromě realizace zastávky Praha Běchovice střed, která byla samostatnou investicí Hl. m.
Prahy, včetně podchodu vybudovaného v bezprostřední blízkosti mostu
přes ul. Mladých Běchovic.
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Trakční měnírna a rozvodna v Běchovicích a kilometry protihlukových stěn.
Rekonstrukcí prošla také trakční měnírna a rozvodna Běchovice, a to
jak stavební, tak technologická část, včetně rekonstrukce napájecího
a zpětného vedení. Úpravou vnitřní dispozice objektu v závislosti na umístění technologie byly opuštěny prostory stávající rozvodny a veškerá zařízení umístěna do prostor měnírny. Objekt rozvodny byl zakonzervován pro
případné další využití, vzhled celého objektu TM tak zůstal zachován.
Vzhledem k neexistenci vlečky, která byla zrušena současně s vlečkou do
VÚ Běchovice, byla pro potřeby dopravní obslužnosti, zavážení technologie
a potřebných provozních manipulací v areálu měnírny navržena nová přístupová komunikace, napojená na místní účelovou komunikaci od ul. Mladých Běchovic.
O průběhu samotné realizace se psalo již v SR 02/2015, kdy byla stavba
zhruba za svou polovinou a kdy jsme naše čtenáře plni optimismu informovali o tom, že stavba bude ukončena v dubnu tohoto roku. To však ještě
před námi bylo několik výluk, a dokud není postaveno, není zcela jasné,
co nás v jejich průběhu čeká. Podchod v Klánovicích byl sice otevřen dle
posledního harmonogramu, tj. v květnu r. 2015, ale po zahájení rekonstrukce kamenné části mostu v ev. km 387,144 přes potok Výmola došlo
k mimořádné události – k porušení klenby K1. Než se definitivně rozhodlo
o způsobu opravy, bylo jasné, že původní harmonogram není možné dodržet a dojde k cca 1,5 měsíčnímu skluzu. A na ukončení této výluky bezprostředně navazovala výluka v klánovickém lese, ve které měl být
rekonstruován svršek i spodek technologií bez snášení kolejového roštu
a stroj RPM 2002 byl již objednán. Jelikož jeho nasazení se projednává
s několikaměsíčním předstihem, znamenalo by to posun této výluky na
podzim r. 2015 nebo až na rok 2016. Proto bylo nakonec rozhodnuto, že
obě výluky budou sloučeny a to za cenu jednokolejného provozu v úseku
od vysunutých spojek žst. Úvaly po žst. Praha Běchovice, obvod Blatov,
po dobu tří týdnů a odklonovou vozbou vlaků přes Lysou nad Labem. Tento
harmonogram byl již dodržen a tak v půlce srpna 2015 byl úsek přes most
uveden do provozu. Dále již stavba pokračovala dle platného harmonogramu a ke 4. 12. 2015 byly ukončeny hlavní stavební výluky.
Nasazení obnovovacího stroje RPM 2002 vzbudilo velký zájem nejen
odborné veřejnosti, takže se zhotovitel rozhodl uspořádat jeho prezentaci
dne 2. 7. 2015, což přilákalo na stavbu početný dav zájemců o shlédnutí
tohoto unikátu při práci.

Dalším slavným dnem stavby se stal 11. listopad 2015, kdy se uskutečnilo slavnostní uložení pamětní schránky do pilíře železničního mostu
„Devět kanálů“ a otevření nově zrekonstruovaného nádraží v Úvalech. Otevření nádraží souviselo zejména se skutečností, že po dohodě města
Úvaly se SŽDC byl podchod na nástupiště opatřen výmalbou mapující historii města Úvaly. Výsledek je více než překvapující a musíme jen doufat,
že dílo nebude v dohledné době posprejováno nevzhlednými grafity, i když
dle autorů není problém v krátké době poškozené místo opravit.
Stavba je tedy u konce a nezbývá než zhodnotit, zda je 17 let od zahájení
přípravy moc nebo málo u staveb tohoto charakteru. Z mého pohledu to
bylo sedm let práce, tedy od roku 2010, kdy jsem jako elév v pozici HIPa
převzal vedení na této zakázce a prošel celým jejím vývojem od přípravné
dokumentace, přes projekt stavby až po fázi autorského dozoru. A i když
příprava běžela již nějakých deset let předtím, začínali jsme prakticky od
začátku. Touto cestou bych tak chtěl poděkovat všem, kteří se společně
podíleli na přípravě a realizaci této zakázky a to i těm, se kterými jsme dokumentaci průběžně projednávali.
A ještě slovo na závěr. V Úvalech se tak setkala úplně první a prozatím
poslední stavba I. TŽK, které od sebe dělí téměř 20 let.
V pátek 5. srpna 2016 byla stavba „Modernizace traťového úseku Praha
Běchovice – Úvaly“ slavnostně ukončena.
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Co se taky přihodilo na trati Běchovice–Úvaly…

Mladý elév Boháč pracoval ve výpravní budově, kterou původně
navrhl architekt Anton Jüngling roku 1845 a kterou Společnost
státní dráhy roku 1908 přestavěla.
Pro nás je zajímavá i její nástupkyně z roku 1959.
Architekt Jan Šrámek ze Státního ústavu dopravního projektování
se zde pokusil navázat na vzhled snesené původní výpravny.

Projekt: SUDOP PRAHA a.s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Mečl
Profesní garanti a rozhodující zpracovatelé dokumentace
Architektonické řešení: Ing. arch. Jakub Jakubec
Kolejové řešení: Ing. Jitka Doubková, Ing. Eva Syrová,
Ing. Petr Mahdal
Nástupiště: David Demo, DiS.
Mostní a inženýrské objekty: Ing. Karel Štěrba, Ing. László Szíkora,
kooperace fy. PRAGOPROJEKT, a.s. a MORAVIA CONSULT
Olomouc, a.s.
Potrubní vedení: Ing. Martin Kašpar, Ing. Monika Škardová
Pozemní komunikace: Ing. Radka Šritterová
Pozemní objekty a protihlukové stěny: Jaroslav Soumar a kol.,
kooperace fy. Ateliér 4 a.s.
Zabezpečovací zařízení: Ing. Jiří Prokůpek
Sdělovací zařízení: Ing. Martin Štrof
Silnoproudá technologie: Ing. Lukáš Franc, Ing. Miroslav Nezkusil
Silnoproud: Jindřich Mašín, Ing. Vladimír Puš
Trakční vedení: Ing. Jiří Straka
Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.
Ředitel stavby: Tomáš John
Zadavatel: SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Hlavní inženýr stavby: Vojtěch Klofec
Celkové schválené náklady stavby: 1 724 800 775 Kč
Schválený příspěvek EU: 1 196 204 042 Kč

Za Protektorátu nastoupil ke dráze mladý elév Jasoň Boháč – pracoval jako výpravčí ve stanici Běchovice. Stanice v té době byla mnohem menší než ji známe
dnes a byla zabezpečena elektromechanickým zabezpečovacím zařízením. Jednou
v zimě, v době, kdy Němci ještě nezakázali taneční zábavy, si mladík naplánoval,
že po ukončení sobotní směny pojede na ples do pražské Lucerny. Služba mu vesele
utíkala a on se už v parádním obleku nemohl dočkat, jak předá službu a vyrazí
vlakem do Prahy. Jenže ouha – už přijal předhlášku osobního vlaku od Úval,
kterým chtěl okolo šesté hodiny odjet, ale jeho kolega na vystřídání nikde. Očima
hypnotizoval polní cestu k Počernicím, avšak jeho spasitel nepřicházel.
Smutně postavil vjezdovou vlakovou cestu a přemýšlel, co dál. Do toho zazvonil
signalista z pražského zhlaví, proč nestaví odjezd. V naději, že snad kolega vbrzku
dorazí, odpověděl, že nemůže uvolnit návěstní vložku. Mezitím vešel do dopravní
kanceláře vlakvedoucí osobního vlaku a ptal se, proč nejedou dál na Prahu.
„Nemůžu postavit odjezdové návěstidlo,“ odvětil výpravčí Boháč statečně.
„Tak mi dej písemný rozkaz a my odjedeme,“ odvětil rázně vlakvedoucí.
Mladý výpravčí smutně pokrčil rameny a postavil odjezdovou vlakovou cestu.
Stejně sklesle odešel na perón vypravit vlak. Sotva však vlak odjel ku Praze, jeho
tvář se rozjasnila.
Naproti výpravní budově dýmala stařičká lokomotiva určená jako záloha.
Rychlým krokem došel k budce a zvolal: „Pane strojvedoucí!“
Vykoukla drobná postava se slovy: „Já nejsem strojvedoucí, jsem jenom topič.“
„A umíte s tím jezdit?“ zeptal se výpravčí.
„Tak trochu,“ zněla odpověď, „jenom občas mám problém zastavit.“
„To nevadí,“ mávl rukou nedočkavý tanečník, „stačí, když mi přibrzdíte. Jeďte
na pražské zhlaví a připněte ten starý salonní vůz,“ nařídil výpravčí a odebral se
do dopravní kanceláře vypravit zvláštní vlak. Na stařičkém telegrafu vyťukal depeši
tohoto znění: Dnešního dne v 18,15 hodin pojede zvláštní vlak číslo XXX na trase
Běchovice – Praha Libeň horní nádraží a zpět.
Zrovna když byl se vším hotov, vřítil se do kanceláře střídající kolega se slovy:
„Promiň, já zaspal a tobě ujel poslední vlak na ples do Prahy. Jsem zločinec!“
„Nic se neděje,“ odvětil vesele kolega, „já už jsem si zavedl zvláštní vlak a ty
mi ho pouze vypravíš“. Nechal zkoprnělého kolegu stát, odešel na peron, nastoupil
do salonního vozu a vlak se vydal do Libně.
V Libni ani nepočkal, až vlak zastaví. Jakmile trochu přibrzdil, seskočil na peron
a chtěl běžet na ulici. K jeho překvapení však na peronu stálo v pozoru osazenstvo
celé stanice: přednosta, dopravní náměstek, výpravčí, mladý adjunkt, telegrafistka,
pokladní, pakr a další…
„Koho vezeš?“ zeptal se ho nejistě přednosta.
„Nikoho, jedu na ples do Lucerny,“ odvětil Boháč a rychle pokračoval: „Chlapi
pomozte mu, je to jenom topič, moc to neumí! Zastavte ho a pošlete ho s tím salonem zpět do Běchovic!“
Nestačil ani poděkovat a utíkal dál. Před nádražím naskočil do tramvaje
a ujížděl na ples.
Plesu si užil a po nedělním odpočinku vyrazil v pondělí do práce. Sotva vstoupil
do dopravní kanceláře, obořil se na něj přednosta: „Jasoni máš průšvih, musíš se
dostavit na ředitelství protektorátních drah.“
Mladíkovi poklesla brada.
„A kdy?“
Přednosta zasmušile odvětil: „Ve středu.“
Ve středu ráno se vypravil mladý výpravčí v nažehlené uniformě na ředitelství
drah do Prahy. Slušně zaklepal a na vyzvání vstoupil do kanceláře pana rady.
Sotva se předpisově ohlásil, rada se na něj obořil: „Tak vy jste ten Boháč, co si
dovolil vypravit zvláštní vlak!“ Odmlčel se a dlouho si mládence prohlížel, jako
by si chtěl takového exota pořádně zapamatovat. „Člověče, to by si nedovolil ani
ministr železnic!“ zařval po chvíli. Když se trochu vydýchal, dodal už klidněji:
„Můžete jít, budete přísně potrestán!“
Celý skleslý dorazil Jasoň Boháč do domovské stanice Běchovice.
„Tak co?“ vyzvídal přednosta, „suspendovali tě, zakázali ti sloužit?“
„Ale ne,“ zněla otrávená odpověď, „je to tak hrozné, že potřebují čas na vymyšlení exemplárního trestu.“
„Dobrá, budeš normálně sloužit v turnusu a dočkáme času,“ rozhodl nadřízený.
Asi za čtrnáct dní dorazila do stanice depeše tohoto znění: Mladý výpravčí pan
Jasoň Boháč se provinil tím, že dne toho a toho vypravil neoprávněně zvláštní vlak
Běchovice – Praha Libeň h. n. a zpět. S ohledem na jeho věk a nezkušenost nebude
služebně potrestán. Pouze je povinen protektorátním drahám uhradit spotřebované
palivo lokomotivy v ceně režijního uhlí.
Tenhle příběh nám vyprávěl na Střední průmyslové škole dopravní Dr. Jasoň
Boháč, když v naší třídě občas suploval. Jak je vidět, i z mladého uličníka může
vyrůst vážený pan doktor.
A druhé poučení? I staří pánové na „direkci“ někdy dokážou ocenit fanfarónství
mladého člověka.
Petr Lapáček
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ŽELEZNIČNÍ ESTAKÁDA VÝMOLA
Jiří Elbel / foto autor a Vladimír Fišar (VF)
Železniční estakáda v km 387,144 (Výmola) je součástí stavby Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly. Estakáda se nachází v nejstarší části města Úvaly nedaleko rybníku „Fabrák“, kde převádí železniční trať přes hluboké údolí potoka „Výmola“, po kterém
byla pojmenována, a ulici Hálkovu. Tříkolejná železniční trať je po estakádě vedena v pravotočivém oblouku. Samotná estakáda je tvořena
dvěma samostatnými mosty – kamenným dvoukolejným viaduktem (kolej 1 a 0) a betonovým jednokolejným viaduktem (kolej 2).

Historie

Byla to romantická doba, která oslavovala dokončení mimořádného
technického díla básní. Tato doprovodila „kladení zawíracího kamene
na Ouwalském cestowodě“ 30. listopadu 1844.

Kamenný viadukt byl postavený roku 1845 stavitelem Janem Pernerem jako součást první parostrojní železnice v Čechách, která roku 1845 spojila Prahu s Olomoucí.
V roce 1935 byl most rekonstruován. Mezi poprsní zdi a rub klenby byla nabetonována
železobetonová vana s podélným střechovitým sklonem sledující vrcholy jednotlivých
kleneb a vytvářející úžlabí v osách jednotlivých pilířů. Do úžlabí byly umístěny odvodňovače, kterými byla voda z mostu sváděna svodem skrz klenbu do prostoru pod
most. Na svod byl nasazen chrlič. Tato úprava zcela jistě přispěla k dobrému stavu
poprsních zdí a relativně dobrému stavu pískovcového zdiva.
Devítiobloukový viadukt z pískovcového kamenného zdiva (klenáky rozměrů 1000
x 350 x 650 mm, hmotnosti přibližně 500 kg) délky 135 m a výšky 13 m je založen
plošně na dřevěných roštech. Světlost oblouku klenby je cca 9,45 m, šířka mostu 9,42
m. Zdivo mostu (lícové kameny klenby a nadezdívky nad klenbami) je provedeno z
přesně opracovaných bosovaných pískovcových kvádrů. Vnitřní část klenby a pilíře
jsou rovněž vyzděné z pískovcových kvádrů a jsou překryty tenkou vrstvou omítky,
do níž je narýsován ilusivní spárořez.
Kamenný viadukt byl v dubnu roku 2008 vyhlášen kulturní památkou.

Kamenný a betonový viadukt před rekonstrukcí.

V roce 1954 byl vedle kamenného viaduktu postaven železobetonový jednokolejný
viadukt.
Betonový viadukt tvoří devět spojitých parabolických skořepinových kleneb; rozpětí skořepin je přizpůsobeno sousednímu kamennému viaduktu, osy pilířů betonového viaduktu navazují na osy viaduktu kamenného. Světlost parabolického oblouku
klenby je cca 9,5 m, šířka mostu 5,7 m. Tloušťka skořepiny železobetonové klenby je
ve vrcholu 0,3 m. Celá spodní stavba včetně křídel je železobetonová, křídla jsou obložená žulovými kameny. Opěry a pilíře P1, P7 a P8 jsou založeny plošně o 1,7 m až
2,5 m hlouběji než sousední kamenný viadukt. Pilíře P2 – P6 jsou založeny na beraněných železobetonových pilotách.
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Projekt
V rámci modernizace traťového
úseku Praha Běchovice – Úvaly bylo
navrženo rozšíření volného mostního
průřezu na VMP 3,0, při půdorysném
posunu osy kolejí až o 475 mm, dodržení nutného obrysu štěrkového
lože, umístění protihlukových stěn na
římsy mostu, zvýšení rychlosti ve
všech třech převáděných kolejích na
rychlost V = 110 km/h; V130= 115
km/h; V150= 120 km/h; Vk = 140 km/h
při zajištění přechodnosti pro traťovou
třídu D4.
U kamenného viaduktu bylo navrženo zlepšení podloží pod pilíři P2 –
P8 provedením sloupů tryskové injektáže, injektáž kamenného zdiva základů a dříků opěr a pilířů, reprofilace
poškozených pískovcových kamenů,
hloubkové spárování zdiva pilířů i
klenby, zesílení pilířů pomocí nerezových kleštin umístěných do vodorovných spár zdiva. V oblasti nosné
konstrukce projekt navrhl odtěžení
štěrkového lože, odstranění zásypu až
po stávající desku železobetonové
vany, odbourání říms spolu s částí
stěn žb. vany, provedení injektáží
„kalhot“ kleneb s osazením ocelového
profilu pro spřažení nové železobetonové desky se stávajícími částmi konstrukce. Nová železobetonová vana
s izolací a s jednostranným příčným
sklonem odvádí vodu ze štěrkového
lože do prostoru mezi mosty, kde je
pod desku zavěšen odvodňovací žlab,
na který jsou připojeny svislé svody.

VF
Svody jsou vyvedeny do šachet u paty pilířů P3 a P6. Na monolitickou římsu železobetonové vany je kotvena
protihluková stěna výšky 2 m.
V rámci rekonstrukce betonového viaduktu byla navržena sanace dříků pilířů a kleneb, reprofilace obnažené
výztuže, odstranění nesoudržných částí poprsních zdí a provedení torkretu v celém rozsahu těchto zdí, odbourání prefabrikovaných říms a odbourání betonové desky umístěné mezi římsové prefabrikáty v nutném rozsahu pro provedení nové železobetonové vany s monolitickou římsou.

VF
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Bourání římsového prefabrikátu betonového viaduktu a vpravo betonový viadukt po dokončení.

Stavba
Rekonstrukce železniční estakády Výmola byla zahájena v srpnu 2014.
Po vyloučení provozu v koleji 2 bylo odstraněno štěrkové lože a zahájeny
bourací práce na straně českobrodské opěry betonového viaduktu –
klenba K1. Práce probíhaly velmi pomalu a při postupném odbourávání
římsového prefabrikátu docházelo ke značnému poškozování poprsních
zdí. Ke zrychlení prací a snížení škod na stávající konstrukci během bourání
římsových prefabrikátů došlo po výměně podzhotovitelské firmy.
Aby byl splněn původní termín výluky na koleji 2, bylo rozhodnuto o použití betonážního vozíku. Betonáž železobetonové vany byla rozdělena
v příčném směru dvěma pracovními spárami. Nejdříve byl vybetonován
střed desky a na něm byl sestaven betonážní vozík, pomocí kterého pak
byly betonovány vykonzolované části desky. Svislá část římsy byla provedena následně. Použitím betonážního vozíku došlo ke zrychlení prací na
železobetonové vaně betonového viaduktu. Byly provedeny izolace, štěrkové lože a položen kolejový rošt. Práce na sanaci pilířů a líce klenby proběhly společně se sanací spodní stavby kamenného viaduktu. Koncem
roku 2014 byl opět spuštěn provoz v koleji číslo 2.

6. a 7. kamenem klenby u pilíře P1 a k posunutí kamenů podél trhliny v rozsahu 2/3 šířky klenby. V polovině šířky klenby došlo k vysunutí kamene o
cca 8 cm. Mezi 7. a 8. kamenem (uvažováno od vrcholu klenby) byla znatelná další trhlina rozsahu 1/3 šířky klenby z jižní strany. Práce v prostoru
klenby K1 byly okamžitě zastaveny. Při vizuálním prozkoumání trhliny byly
v místě vysunutého klenáku objeveny v trhlině i staré pavučiny.

Trhlina v klenbě kamenného
viaduktu.

Betonážní vozík při činnosti na betonovém viaduktu.

Již v únoru 2015 byly zahájeny výluky liché kolejové skupiny a spolu
s nimi i rekonstrukce kamenného viaduktu.
Po odstranění kolejového roštu a odtěžení štěrkového lože byly postupně
z pražské strany odbourávány obě římsy. Vybouraný materiál byl odvážen
po mostě směrem na Český Brod. Z důvodu malé tloušťky klenby – 65 cm
(dle drážních normálií by tl. klenby světlosti 9,5 m měla být 80 cm) byla pro
pojezd nákladních automobilů odvážejících odbourané části betonové
římsy a bouracího bagru ponechána v ose viaduktu vrstva stávajícího zásypu. Tato vrstva zajišťovala souměrné přitížení klenby, lepší roznos zatížení
od vozidel a snižovala nepříznivé účinky od pojezdu vozidel stavby (byly
posuzovány účinky konkrétních vozidel při pojezdu přes most).
Při bourání římsy nad pilířem P1 (poslední pilíř ve směru postupu prací)
byla v klenbě K1 objevena trhlina šířky 5 mm – 15 mm po celé šířce klenby
(kolmo na podélnou osu mostu), došlo k rozevření trhliny mezi 5. a 6., resp.

Vzhledem k typu poruchy a k pracovním činnostem probíhajícím do této
doby na mostě a vzhledem k poloze porušené klenby, která se nachází
v těsné blízkosti potoka Výmoly byl vysloven předpoklad, že někdy v minulosti pravděpodobně došlo k deformaci pilíře P1. Po odlehčení konstrukce klenby a vlivem chybějícího nebo degradovaného spárování
v místě trhliny (klenba byla omítnuta cementovou omítkou kryjící rozmístění spár ve zdivu klenby a jejich skutečný stav) došlo k rozevření trhliny.
Práce na mostě (odtěžování stávajícího nadnásypu, odbourání stávající
žb. desky do úrovně dané projektem, injektování prostoru mezi klenbami,
přejíždění techniky či transport materiálu) v rozmezí kleneb K1, K2 a K3
byly pozastaveny. Před provedením podskružení klenby došlo k dalšímu
pohybu v trhlině.
Na základě těchto předpokladů byl proveden doplňkový geotechnický
průzkum, který nepotvrdil úroveň skalního podloží dle archivní dokumentace, na kterém měl být pilíř P1 založen. Toto skalní podloží se dle doplňkového průzkumu nachází o cca 1,8–3,3 m níže. (V předchozí etapě
průzkumných prací nebylo možné provést inženýrskogeologické vrty
v místě opěry O1 a pilíře P1 z důvodů nepřístupnosti terénu pro vrtnou
techniku. V současné době byl při stavebních pracích terén upraven tak,
že bylo možno přejet s vrtnou technikou přes koryto potoka Výmoly.
V rámci doplňujícího průzkumu byly provedeny tři inženýrskogeologické jádrové vrty.)
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Postup sanace klenby K1 byl navržen v několika krocích:
1) Podchycení základů pilíře P1 a opěry O1 tryskovou injektáží
2) Instalace skruže a její aktivace.
3) Obnažení trhliny z rubu klenby.
4) Posouzení rozsahu prokreslení trhliny na rubu klenby.
5) Návrh postupu sanace oblouku klenby.
Bourací práce části poprsních zdí i bourání stávající žb. desky v rozsahu
nezbytně nutném pro provedení sanace klenby z rubu byly prováděny
ručně s předřezáním. Po odhalení a očištění rubu klenby bylo zjištěno, že
trhlina je prokreslena i na rubu klenby a to v celé její šířce. V místě vysunutého kamene bylo zřejmé, že kameny ve spárách nebyly řezány, ale nahrubo otesány. Vzhledem k tloušťce klenby a k hrubosti otesání stávajících
kamenů ve spárách klenby bylo dokonalé vyčištění porušené spáry nebo
vyjmutí jednotlivých kamenů bez jejich poškození nereálné. Postupné přezdívání segmentu klenby (tři rozvolněné řady) při nutnosti vynesení vodorovných sil od zbývající části konstrukce by vzhledem k hmotnosti
jednotlivých kamenů, jejich rozměrům a vzájemném zaklínění, provázanosti
skladby současně se zajištěním zbývající části klenby nad trhlinou proti rozvolnění bylo časově velmi náročné a bez poškození jednotlivých kamenů (i
těch mimo oblast přezdění) nemožné. Velmi složitá a nejistá by byla i následná aktivace klenby při přezdění pouze tohoto segmentu. Pravděpodobně by bylo nutné vybourat a přezdít celý vrchlík klenby a klenbu
aktivovat ve vrcholu. To by se však neobešlo bez provedení skruže pod
klenbou K2 (v potoce Výmola), zajištění pilíře P1 a nutnosti zachycení vodorovných sil od zbylé stávající části mostu.
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Po provedení sanace poruchy klenby K1, doplněné o injektáž spár v okolí
vyměněného pásu a jejich hloubkovému přespárování a opětovnému dozdění rozebrané části poprsních zdí, byl prostor mezi klenbou a novou železobetonovou deskou vany kolejového lože vybetonován výplňovým
betonem.
Během sanace poruchy klenby K1 probíhaly ostatní práce na kamenném viaduktu zahrnující injektáž pilířů a jejich zpevnění nerezovými
kleštinami, injektáž prostoru mezi klenbami, provedení výplňového betonu
v úžlabích stávající žb. desky a lokální broušení stávající žb. desky v místě
vrcholů kleneb. Pro urychlení výstavby desky mostovky byly navrženy prefabrikované dílce nahrazující bednění vykonzolovaných říms. Prefabrikáty
jsou součástí železobetonové desky mostovky.
V pondělí 17. 8. 2015 projel po nové mostovce sanační vlak, byly provedeny dokončovací práce v prostoru mostovky viaduktu a zhotovitel se mohl
plně soustředit na dokončení sanačních prací spodní stavby, poprsních zdí
a líce kleneb.

Montáž protihlukových stěn – krátký okamžik před tím, než nastoupí sprejeři...

Odhalený rub klenby kamenného viaduktu.

Na základě těchto skutečností a časového limitu daného postupem prací
vedoucím ke zprovoznění stavebního úseku žst. Úvaly a umožnění projetí
sanačního vlaku (jedná se o ojedinělou technologii, jež je vázána na konkrétní termín domluvený až s ročním předstihem) v celém úseku stavby
Úvaly – Praha Běchovice Blatov bylo rozhodnuto o odbourání pásu tří rozrušených kamenů mezi lícovými kameny a jeho nahrazení železobetonovým
segmentem. Lícové kameny byly následně srovnány do původní polohy.
Líc betonového pásu byl proveden z umělého kamene.

Jedním z největších problémů v rámci povrchové sanace bylo odstranění cementové omítky, která zabraňuje vysychání pískovcového zdiva.
Při jejím odstraňování byly vyzkoušeny různé technologie – vysokotlaký
vodní paprsek (již při použití tlaku okolo 700 barů docházelo na místech
bez omítky k výraznému narušení pískovcového zdiva, zatímco nenarušená
cementová omítka držela; bez většího účinku byl vyzkoušen i paprsek o
tlaku 1500 barů), podobně dopadla technologie otryskání křemičitým pískem. Při mechanickém odstraňování docházelo k odstranění omítky spolu
s částí pískovcového zdiva a tím k jeho rozrušování. Nakonec investor rozhodl o odstranění odfouknutých částí omítky, přebroušení výrazných hran
v místech s omítkou a bez omítky a provedení sjednocujícího nátěru. Nátěr
byl proveden v celé ploše pískovcového zdiva pilířů a líce kleneb s vynecháním lícových kamenů na vnější straně mostu a poprsních zdí.
Dle dochovaných informací byla do mostu vložena schránka s poselstvím. Tato schránka nebyla při rekonstrukci nalezena, a tak se zástupci
města Úvaly rozhodli uschovat do nitra kamenného viaduktu novou pamětní schránku.

Pár poznámek na závěr
V minulosti použitá cementová omítka s namalovaným ilusivním spárořezem, která zakryla skutečné rozmístění spár pískovcového zdiva a jejich
stav, byla jedním z největších úskalí rekonstrukce kamenného viaduktu. Zakryté spáry ztěžovaly provádění hloubkového spárování. Pevné spojení
omítky s pískovcovým zdivem neumožnilo její odstranění a sjednocující
nátěr provedený na různý podklad především zvýraznil místa bez omítky.
Skutečné provedení stávající konstrukce kamenného viaduktu neodpovídalo dochované archivní dokumentaci. Zakreslení skalního podloží pod
základy pilíře P1 nebo nepřesně uvedené výšky horního povrchu původní
železobetonové desky měly rozhodující vliv na úpravy dokumentace během
rekonstrukce.
Použití prefabrikátů jako bednění pro vykonzolované části desky mostovky vedlo nejen ke značnému zrychlení výstavby, ale i k výraznému zlepšení kvality betonu v pohledově exponovaných místech na rozhraní původní
kamenné části konstrukce a nové železobetonové vany kolejového lože.

Projektant: SUDOP PRAHA a.s.,
Ing. Karel Štěrba, Ing. Jiří Elbel, Ing. Jakub Göringer,
Ing. Eliška Matušková, Ing. Jiří Prášilík
Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Prefabrikované betonové dílce.

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou
Stanislav Jaroš / foto HOCHTIEF CZ
Neelektrizovaná jednokolejná trať SŽDC 507A Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem tvoří významnou páteřní spojnici Pardubického
kraje s krajem Vysočina. Z této trati odbočuje v žst. Chrudim železniční trať
517B Chrudim – Borohrádek a v žst. Žďárec u Skutče železniční trať 507B
Svitavy – Žďárec u Skutče. Ze žst. Pardubice-Rosice nad Labem pokračuje
návazná železniční trať 505C Pardubice hl. n. – Jaroměř.
Řešený úsek Ždírec n. D. – Pardubice-Rosice n. L. je velmi frekventovaný
především v osobní dopravě, a to jak při dojíždění místních obyvatel do zaměstnání, škol a za kulturou, tak i pro turisty a sportovce.
Sledovaným cílem pro revitalizaci trati bylo zlepšení jízdního komfortu
cestující veřejnosti, zvýšení traťové rychlosti s možným zkrácením jízdních
dob a zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Dále byla sledována
možnost rekonstrukce železničních stanic se zlepšením komfortu pro cestující zřízením nových nástupišť s ohledem na současné i výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy. Cílem připravované stavby byla
rovněž úprava sledu (taktu) vlaků a zajištění provozní stability GVD.
Na jaře roku 2013 naše společnost uspěla v soutěži na čtyři revitalizace
trati ve stupni „Studie souboru staveb“, resp. přípravná dokumentace a záměr
projektu pro investora SŽDC zastupovaného Stavební správou východ (SSV).
Jednou z nich byla Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou.
Zadání zahrnovalo k řešení úsek Pardubice závodiště – Ždírec nad Doubravou, což svým rozsahem naplňovalo stupeň studie. Vzhledem k nestandardnosti zadání (vyhledat a prověřit úseky, které mohou tvořit ekonomicky
návratné samostatné stavby) bylo nutné nastavit „metodiku“ postupu projektových prací. Při vstupní poradě bylo investorem požadováno prověřit
rámcově celou trať a na základě odborného technického posouzení stanovit předpokládané investiční náklady na požadované úpravy, následně
sestavit soubor úprav pro jednotlivé (samostatné) stavby, které byly ohraničeny stanovenými limitními náklady (do 1 mld. Kč). Na řešené trati pak
mohlo být i více takovýchto samostatných staveb.
Pro výběr řešené oblasti tedy bylo nutné stanovit kritéria, která by jednoznačně stanovila smysluplný a ekonomicky efektivní rozsah stavby a tím
věcnou náplň jednotlivých souborů staveb.
Pro řešené revitalizace byly vytipovány celkem čtyři základní filtry, které
měly napomoci uvedeného cíle dosáhnout:
- Dopravní a provozní technologie
- Problematika životního prostředí (bezkonfliktní oblasti)
- Ekonomie a ekonomické hodnocení staveb (dostatečný rozsah benefitů)
- Rozsah vlastního technického řešení v rozhodujících profesích.

Po prověření úseku Pardubice závodiště – Ždírec nad Doubravou jsme
navrhli k revitalizaci oblast s největší frekvencí cestujících, a to úsek žst.
Pardubice závodiště (mimo) – žst. Slatiňany (mimo). Na základě jednání
s objednatelem osobní dopravy a na základě dalších jednání s investorem
byla vytipována další varianta úseku navrženého k revitalizaci, tedy úsek
žst. Chrudim (včetně) – žst. Hlinsko v Čechách (včetně). Důvodem bylo
možné riziko zmařené investice v souvislosti s event. výstavbou medlešické/ostřešanské spojky, tedy přímého železničního napojení Pardubic
a Chrudimí bez úvratě v Rosicích.
Na základě posouzení stávajícího stavu, zadání investora, projednání
a porad s objednatelem nad technickým řešením byl určen rozsah stavby,
který shrnul Záměr projektu.
Do centrální komise byl podán v březnu 2014 tento rozsah stavby
revitalizace:
- rekonstrukce tří stanic (Hlinsko v Čechách, Slatiňany, Chrudim),
- rekonstrukce dvou mezistaničních úseků (Chrast u Chrudimi – Slatiňany
a Slatiňany – Chrudim),
- výstavba nové výhybny Cejřov,
- rekonstrukce zabezpečení několika přejezdů v úseku Medlešice –
Hlinsko v Čechách.
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Stavba se kolejově nacházela mezi km 39,124
a km 81,216. Dopravní technologie prokázala
z důvodu potřeby křižování vlaků znovu vybudovat výhybnu Cejřov, která byla v minulosti zrušena. Rekonstrukce žst. Slatiňany byla do stavby
zařazena mimo jiné proto, že je zde zvýšený
pohyb cestujících se zdravotním postižením
a nová bezbariérová nástupiště jsou zde velmi
žádoucí s velkým (také benefitovým) přínosem.
Hluková studie prokázala, že nedojde k navýšení
hlukové zátěže a hygienický limit pro hluk z dopravy bude dodržen.
V listopadu 2014 jsme ve sdružení firem
SUDOP PRAHA a PRODIN Pardubice zpracovali
a odevzdali investorovi projekt stavby ke stavebnímu povolení.
Rekonstrukce železničních stanic Hlinsko
v Čechách, Slatiňany a Chrudim obsahuje především rekonstrukci železničního spodku
a svršku včetně nových výhybek a vybudování nových nástupišť s výškou hrany 550 mm
nad TK.
V žst Hlinsko v Čechách byla vybudována dvě vnější nástupiště délky 90 + 60 m
a jedno poloostrovní délky 90 m. V žst Slatiňany poloostrovní s délkou 140 m, v žst
Chrudim vnější 40 m a poloostrovní s délkami jednotlivých hran 275, 150 a 90 m. V žst.
Hlinsko v Čechách a žst. Chrudim byl upraven stávající přístřešek pro cestující u výpravní
budovy, v žst. Slatiňany byl zřízen přístřešek nový. Před žst. Chrudim byl z důvodu nestability sanován svah v délce 300 m odvodňovacími žebry a nízkou gabionovou zdí
u paty svahu. Protože se nenašlo jiné vhodné využití, byla stavědla v Chrudimi a Hlinsku
v rámci stavby odstraněna. V žst. Chrudim vybudována nová trafostanice 35 kV/400 V.
Ve stanicích bylo rekonstruováno staniční zabezpečovací a sdělovací zařízení. Do provozu byla uvedena dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní
cesty – osvětlení, EOV, EZS, zařízení pro detekci požáru, rozhlas, vizuální informační systém pro cestující, kamerový systém. Ve stanicích bylo zmodernizováno osvětlení a rozvody NN a vybudován nový orientační a audiovizuální systém (v žst. Slatiňany pouze
vizuální systém). Žst. Chrudim byla vybavena kamerovým systémem. Některé výhybky
jsou vybaveny elektrickým ohřevem. Vytipované objekty s novou technologií byly vybaveny elektronickou ochranou majetku proti neoprávněnému vniknutí a elektrickou požární
signalizací. Pro potřeby místní rádiové sítě byla v žst. Hlinsko v Čechách instalována
nová stacionární radiostanice MRS s místním ovládáním.
Pro možnost křižování vlaků byla navržena a vybudována výhybna Cejřov. Výhybna
byla vybavena novým staničním zabezpečovacím zařízením a byl zde umístěn technologický kontejner. Stávající propustky v místě výhybny byly sanovány. Výhybky jsou vybaveny elektrickým ohřevem. Vzhledem k umístění druhé koleje na delší dobu opuštěné
železniční těleso bylo nutné kácení vzrostlé zeleně v celé délce výhybny 350 m.
U mezistaničních úseků byl rekonstruován železniční spodek, svršek, železniční přejezdy a obnoveny mosty a propustky. Stanice a oba úseky byly vybaveny výstrojí tratě
a zajištěním prostorové polohy koleje. Stávající inženýrské sítě, které se stavbou kolidovaly, byly přeloženy, nebo náležitě ochráněny.
Celkem bylo navrženo k rekonstrukci 17 345 m železničního spodku a svršku, 27 výhybek, 6 mostů, 13 propustků, 14 přejezdů. Bylo umístěno 60 nových osvětlovacích stožárů a 14 nových osvětlovacích věží, 16 ks reléových domků. Bylo upraveno 26
přejezdových zabezpečovacích zařízení a novým zařízením vybaveno 20 přejezdů. Celkově bylo postaveno 1 065 m nástupištních hran s výškou 550 mm nad TK.
Sdružení společností EUROVIA CS, GJW Praha, Chládek a Tintěra, Pardubice
a HOCHTIEF CZ zahájilo stavební práce v květnu 2015. Projekt předpokládal provedení stavby v jedné stavební sezóně, ale z důvodu nedostatku některých technologických komponentů způsobeným kumulací souběžných staveb, bylo nutné stavbu
časově prodloužit. Konec stavby byl v dubnu 2016, kompletní předání investorovi na
podzim 2016. Krátké výluky a velké množství stávajících inženýrských sítí, často uložených v nenormové hloubce, nutily vynaložit velké úsilí v jednotlivých stavebních postupech. V rámci autorského dozoru jsme řešili technické problémy, které byly
v projektu nepředvídatelné.
Projekt stavby: Sdružení „SP+PROD_Pardubice – Ždírec“
(SUDOP PRAHA a.s. + PRODIN a. s.)
Hlavní inženýr projektu: Ing. Stanislav Jaroš
Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s., GJW Praha, spol.s r.o., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
HOCHTIEF CZ a.s.
Ředitel stavby: Ing. Martin Vrašťák
Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa východ
HIS projektové přípravy: Ing. Lenka Szabóová
HIS v realizaci: Ing. Zbyněk Polák
Náklady stavby: 995 778 mil. Kč. Stavba byla spolufinanována
z Fondu soudržnosti EU v rámci Operačního programu Doprava.
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DŘÍVE A NYNÍ
odshora dolů: žst. Hlinsko v Čechách, žst. Slatiňany, Cejřov a žst. Chrudim
Foto: Ivan Grisa (4, 8), Jan Taške (1, 3, 7), Jaroslav Zavadil (5), HOCHTIEF CZ (2, 6)
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BIM ACADEMY Londýn
Ve středu 10. 8. 2016 se vypravila delegace projektantů SUDOPU PRAHA v čele s výrobním ředitelem Ing. Pomykáčkem do Londýna na návštěvu BIM Akademie Bentley. Celá
akce se konala na pozvání firmy Bentley a kromě početné skupiny z naší firmy v hojném
počtu dorazili kolegové z Remingu Bratislava a METROPROJEKTU.
BIM Akademie Bentley je školicí centrum, které bylo zřízeno v roce 2009 původně
jako školicí prostor pro potřeby největší současné stavby v Londýně – CROSSRAIL. Tímto
místem musel projít každý účastník výstavby této pozoruhodné stavby – ať již šlo o projektové kanceláře, pracovníky dodavatelských firem nebo investora. Dnes již slouží jako
obecné školicí středisko, kde firma Bentley prezentuje BIM, její lektoři zde vysvětlují jeho
obecné principy a zásady, seznamují s existujícími dokumenty, přednášejí nejlepší zkušenosti a doporučení z již realizovaných staveb, kde se zásady BIM aplikují. To vše doplňují ukázkami jak pomocí jejich softwarových nástrojů podporují procesy BIM.
Přednáškový sál, který pro tyto účely zřídili v 9. patře budovy na Gracechurch street 20
disponuje místem pro 25 lidí a je plně vybavený audiovizuální technikou, kterou doplňuje
po stranách 8 informačních stojanů, osazených PC s nainstalovaným softwarem pro podopru BIM z dílny Bentley. Celá místnost je rámována krásným výhledem na centrum londýna, kde v historické zástavbě vyrůstají moderní výškové budovy.
Všechny skupiny se sešly před sídlem firmy a v 10 hodin začala šestihodinová přednáška o tom, co je BIM podle zkušeností v Anglii. Maraton přednášek uvedl krátkým
vstupem zástupce české pobočky Bentley pan Michal Provázek; představil hlavního přednášejícího dne pana Iaina Minskimmina a krátce uvedl každou ze zúčastněných firem ve
skupině SUDOP GROUP. Stručné představení každého posluchače z auditoria bylo zajímavé, neboť jsme se zde sešli ve skladbě výrobních a finančních ředitelů, vedoucích středisek a projektantů železnic, silnic, mostů , geodetů a architektů.
Přednášky začínaly historií BIM ve Velké Británii a důvody vzniku BIM. Iain Minskimmin
zdůraznil jasnou strategii vlády Velké Británie při zadávání veřejných zakázek, kterou
v roce 2011 představila v dokumentu Národní strategie ve výstavbě. V něm oznámila
záměr vlády požadovat u veřejných zakázek od roku 2016 zpracování staveb podle zásad
BIM, tedy zpracování veškerých informací o projektu a majetku, veškeré dokumentace
v elektronické podobě.
Lektor se dlouho věnoval vysvětlování základních pojmů, kategorizaci a označování
prvků, z kterých se skládá stavba, životnímu cyklu stavby – Strategie, Konceptu, Návrhu,
Výstavby přes další etapy až po Demolici. Podrobně rozebral osm pilířů BIM a zevrubně
probral jednotlivé směrnice, dokumenty, sbírky doporučení, které během aplikace zásad
BIM postupně vznikly. Dnes se jedná o stovky stran dokumentace, kterou lze studovat
dlouho. Z těchto dokumentů přejímá Evropská unie svá doporučení ohledně zásad zpracování veřejných zakázek, které pak jsou základem norem v jednotlivých státech EU.
Z pohledu přítomných bylo jasné, že přednášející říká mnoho pravd, které nejsou určené
jen přítomným zástupcům projektantských firem, ale jsou určené mnohem více investorům, budoucím vlastníkům staveb a také dodavatelům stavby. Ve vystoupení pak zazněla konkrétní čísla – činnost projektanta v celém procesu činí přibližně 17 procent,
nicméně důležitých. Ačkoliv BIM je především o procesech a předávání informací, je jeho
základem 3D model stavby, který na začátku vytváří podle dohodnutých zásad právě projektant. Model 3D je základní součást BIMu, ale z hlediska časové náročnosti všech procesů při následné výstavbě a správě stavby po celou dobu její životnosti jde jen o menší
část.
Velký důraz byl kladen také na vyjasnění pojmů, sjednocení slovníku pojmů všech
účastníků stavby, který vede k přehlednosti vzájemné komunikace mezi účastníky. Otázce
lidí, jejich znalostí, vedení, tréninku byla věnována podstatná pasáž přednášek.
V závěru došlo i na krátké seznámení s některými produkty Bentley, ale vzhledem
k pozdní hodině jen k letmé ochutnávce produktů, které Bentley vyvíjí.
Přednášky byly velmi obecné a teoretické. Daly nám lehce nahlédnout do hloubky celé
problematiky BIM, který začíná být tématem i u nás v České republice. Hloubka a šíře tématu zapůsobily spíš pesimisticky; zdá se, že stav v jakém se nachází Velká Británie nastane v našem českém prostředí za dlouho a že na přednáškách měli vedle nás sedět
ještě ostatní aktéři výstavby. Nicméně projektanti si v procesu BIM své místo našli a podnětů, jakým směrem se vydat, získali také dost. Již o krátkých přestávkách mezi přednáškami kolegové napříč firmami zaníceně diskutovali a závěrečná společná večeře
v uzavřeném salonku typické londýnské hospody dovolila tyto diskuse dokončit. V příjemném prostředí s dobrým pivem se ladily myšlenky a inspirace, co z předneseného použít v našem projektantském prostředí dál.
Jaroslav Veselý (+ foto)

BIM je zkratka pro Building Information Modeling (v češtině
často uváděno jako informační model budovy) nebo Building Information Management.
BIM je způsob práce, resp. pracovní postupy a pracovní
vztahy, kdy veškeré subjekty podílející se na životním cyklu stavebního díla, používají pro svou činnost i pro komunikaci s ostatními subjekty stejnou BIM databázi.
BIM je databáze, jež obsahuje informace o stavebním díle,
resp. o jeho celém životním cyklu, od studie k demolici. Tato databáze je unikátní, jedinečná a aktuální. Obrazem této databáze
jsou mimo jiné 3D model a 2D výkresy. Pakliže je databáze změněna ve výkrese, 3D model se automaticky aktualizuje a naopak.

Trochu údajů o projektu Crossrail. Jde o stavbu nové linky
metra – železniční tratě v délce 114 km od východu na západ,
která v délce 42 km podchází pod Londýnem a obsluhuje Londýn
jako metro devíti stanicemi. Stanice Crossrailu jsou situovány
v místě dnešních hlavních dopravních uzlů stávajícího metra.
Jedná se o největší současnou stavbu v Londýně, na které pracuje 14000 lidí. Pro zajímavost na trati se po dokončení v roce
2017 budou pohybovat železniční soupravy délky 200 m v intervalu několika minut. Celý projekt je dnes vzorovou ukázkou, jak
má probíhat spolupráce, komunikace a výměna informací mezi
všemi subjekty stavby podle zásad BIM.

Mnoha mužů věda, mnoha mužů stroj,
mnoha mužů píle, mnoha mužů znoj,
stvořili dílo vznešených krás,
ku poctě vás i nás.

Železniční most u Červené nad Vltavou
VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU
Jan Bartaloš, Martin Vlasák

21. listopadu roku 1889 by zahájen provoz na trati Tábor–Písek. Trať překonává hluboké údolí Vltavy mezi obcemi Červená nad Vltavou a Vlastec po unikátním mostě. Hloubka údolí je 70 m a jeho šířka v úrovni nivelety trati cca 300 m. Most
byl druhým nejvyšším mostem v Rakousku-Uhersku a prvním mostem, u kterého bylo užito letmé montáže ocelové konstrukce. Původně návrh přemostění předpokládal most o šesti polích s pilířem uprostřed řečiště. Vrchní inspektor Ludwig
Huss (od něhož jsou úvodní verše na oslavu dokončení mostu), však prosadil změnu na most s pěti poli, s pilíři mimo řečiště a se shodným rozpětím třech vnitřních polí 84,4 m a dvou krajních polí 6 a 8 m. Tím se odstranila překážka v řečišti,
která by ohrožovala plavbu vorů. Jednokolejná mostní konstrukce o pěti mostních otvorech má celkovou délku 284,2 m.
Krajní pole jsou řešená jako kamenné polokruhové klenby z tesaných kamenů. Ocelová
konstrukce překračující vnitřní tři pole byla navržena jako nýtovaný příhradový nosník rombické
soustavy se svislicemi a mezilehlou prvkovou
mostovkou. Hlavní nosníky v osové vzdálenosti
5,04 m jsou vysoké 9,9 m.
Příhradová konstrukce je vytvořena celkem z
3 x 10 = 30 příhrad délky 8,44 m (L/10). Staticky
se jedná o spojitý nosník o třech polích o rozpětí
3 x 84,4 m s klouby ve středním poli – Gerberův
nosník (vyložení konzoly 3 x 8,44 = 25,32 m a rozpětí vloženého pole 4 x 8,44 = 33,76 m).
V loňském roce bylo provedeno společností
SUDOP PRAHA ve spolupráci s ČVUT v Praze
na mostní konstrukci podrobné teoretické a experimentální zkoumání, jehož cílem bylo zhodnocení stavebního stavu. S ohledem na význam
mostní konstrukce bylo ze strany zadavatele
SŽDC, Oblastní ředitelství Plzeň, zadání koncipováno tak, aby teoretické výpočty byly ověřeny
experimentem na stávající konstrukci, což se
ukázalo jako optimální volba, kterou by bylo
vhodné aplikovat při přepočtech významných
mostních konstrukcí.
Hlavním cílem projektu bylo stanovení zatížitelnosti a posouzení přechodnosti stávající konstrukce. Součástí projektu bylo zejména:

- ověření rozměrů ocelové konstrukce a spodní
stavby (vyhotovení výkresů stávajícího stavu),
- podrobná prohlídka ocelové nosné konstrukce mostu a zkoušky vzorků oceli,
- vlastní zpracování statického přepočtu (určení zatížitelnosti, posouzení přechodnosti),

- provedení statické a dynamické ověřovací
zatěžovací zkoušky (ověření reálného chování).
Pro zpracování zakázky byly použity inovativní technologie, kterými SUDOP PRAHA
disponuje.

24–25
S ohledem na absenci archivní dokumentace
a značnou členitost konstrukce byla pro její zaměření využita technologie 3D laserového scanování. Hlavní výhodou použité technologie byly
scany nepřístupných bodů ocelové konstrukce
a spodní stavby přímo v souřadnicích S-JTSK.
Na základě ověření rozměrů průřezů byly
zkonstruovány detaily ocelové konstrukce, jejichž prostorová poloha byla stanovena umístěním do 3D scanů. Výsledkem byl detailní 3D
tělesový model ocelové konstrukce a spodní
stavby. Modelovány byly veškeré detaily včetně
styčníkových plechů, což zajišťovalo správnost
modelovaného konstrukčního detailu a veškerých jeho návazností.
Z tohoto modelu byly vyhotoveny přehledné
výkresy stávajícího stavu mostní konstrukce
a stanovena vlastní hmotnost ocelové konstrukce. Celková hmotnost ocelové nosné konstrukce vč. revizních lávek a podlahových plechů
byla stanovena virtuálním vážením na ~965 t.

Skutečný tvar styčníku
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Celá ocelová část mostní konstrukce byla
modelována ve statickém mostním software
MIDAS Civil. Pro výpočet vnitřních sil globálního systému konstrukce byl vytvořen 3D prutový výpočtový model, jehož základem bylo
osové schéma konstrukce mostu dané systémovými osami stanovenými při dokumentaci
rozměrů stávající konstrukce. Součástí výpočetního modelu jsou i prvky železničního svršku
z kolejnic a mostnic.
Pro stanovení podélných a rotačních koncových tuhostí byl použit specializovaný program IDEA StatiCa modul Connection. Tuhosti byly stanoveny na detailních modelech
styčníků, kde počet nýtů odpovídal reálnému
styčníku. Pro vystižení tuhosti členěných prutů
byly k tomuto účelu vytvořeny detailní porovnávací modely v programu SCIA ENGINEER.
Zjištěné tuhosti pak byly ve výpočetním modelu MIDAS Civil přiřazeny jednotlivým prutům.
Výsledky statického posouzení byly ověřeny
statickou a dynamickou ověřovací zkouškou.
Provedení zkoušky zajišťovala ČVUT v Praze,
Fakulta stavební. Statická zatěžovací zkouška ukázala obdobné chování výpočetního modelu a reálné konstrukce. Při dynamické zatěžovací zkoušce byly naměřeny vysoké hodnoty
zrychlení vodorovné příčné deformace mostu.
Z důvodu byla zkouška ukončena při rychlosti
přejezdu hnacího vozidla 50 km.h-1.
Na základě výsledků z podrobného vyhodnocení provedeného v rámci statického výpočtu a výsledků z ověřovací statické a dynamické zkoušky byly u mostní konstrukce
železničního mostu zjištěny konstrukční nedostatky, které zásadním způsobem ovlivňují chování ocelové konstrukce. Tyto nedostatky jsou
dány poznáním a možnostmi v době jejího
vzniku 1889 a lze je označit jako „vrozené
vady“. V mnoha případech není jejích úprava
konstrukčně vůbec možná. Zejména se jedná
o absenci brzdného ztužení, nedostatečnou
prostorovou tuhost (nízká tuhost v kroucení)
a konstrukční řešení členěných prutů. Dalšími

Příčný řez nosnou konstrukcí
Na základě statického posouzení bylo ověřeno, že mostní konstrukce je přechodná traťovou třídou B1 (18 t/nápravu) při rychlosti
30 km.h -1 a to pouze s omezením délky
na 30 m.
Mostní konstrukce tedy již nevyhovuje potřebám současného železničního provozu. Pro
zachování provozuschopnosti na trati bude po
téměř 130 letech provozu nutné řešit v krátkodobém horizontu obnovu tohoto přemostění.
V budoucnu tedy jistě malebné údolí Vltavy
ozdobí mostní konstrukce, která bude dokladem současného vývoje mostního stavitelství.

Modelovaný tvar styčníku na dolním pásu

3D tělesový model ocelové konstrukce v grafickém software
Průhled osou mostu v úrovni dolního pásu (vlevo)
Při podrobné prohlídce korozních oslabení
OK byly zjištěny závažné poruchy, které jsou
limitující pro zbytkovou životnost mostní konstrukce. Z hlediska únosnosti jsou zjištěné poruchy významné a výrazně snižují únosnost
prutů. Při prohlídce byl zjištěn velký rozsah
těchto poruch. Z hlediska možnosti opravy se
jedná o neopravitelnou poruchu, kterou lze vyřešit pouze výměnou celého prvku.
Pro ověření materiálových charakteristik ocelové konstrukce byly odebrány vzorky, ze kterých bylo zjištěno, že se jedná o plávkovou
ocel.

konstrukčními nedostatky, které prakticky znemožňují účelný návrh konstrukčních úprav
mostní konstrukce, jsou mezilehlá mostovka
a statické řešení konstrukce mostu s vloženým
polem.
Aplikací normou požadovaného zatížení bylo
zjištěno, že konstrukce není schopná přenášet
současná normová zatížení, zejména zatížení
větrem a brzdnými silami, která vyvozují
enormní přídavná napětí v posuzovaných prvcích, což je dáno zejména absencí ztužidel,
které by přenášely zatížení do hlavního systému.

Detail styčníku v modelu 3D
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Opravdovým gigantem mezi
sudopskými projekty byla stavba
Nové spojení žst. Praha hl. n.,
Masarykovo nádraží – žst. Praha
Libeň, Vysočany, Holešovice
uvedená do provozu v prosinci
2008. Stavba získala prestižní titul
STAVBA ROKU 2009.

Představujeme projektová střediska SUDOPU PRAHA

Středisko 201 - železničních tratí a uzlů
Historie střediska 201 – železničních tratí a uzlů v podobě, v jaké ho
známe dnes, sahá až do samotných prvopočátků projektování po 2. světové válce. Pokud přeskočíme krátké časové období mezi roky 1952
a 1953 a tedy období, ve kterém byl zřízen Státní ústav železničního projektování (SUŽELPROJEKT), pak rozhodujícím mezníkem v projektování
železničních staveb bylo založení Státního ústavu dopravního projektování
ke dni 17. 11. 1953 (SUDOP). V rámci organizační struktury tohoto ústavu
byla zřízena celá řada výrobních středisek (v Praze, Brně, Bratislavě, Košicích, Pardubicích, Hradci Králové a v Plzni), přičemž hned to s označením
01 – železničních tratí a uzlů v Praze lze aktuálně považovat za legitimního
předchůdce dnešního střediska 201. V tehdejší době byl však počet zaměstnanců tohoto střediska mnohonásobně větší, než je tomu dnes.
K 1. 1. 1991 se pak SUDOP rozpadl na jednotlivé státní podniky a mezi
nimi – jako právní nástupce zrušeného Státního ústavu dopravního projektování, s.p. vznikl SUDOP Praha, s.p. (státní podnik). Toto období však
rovněž netrvalo dlouho a již k 1. 4. 1992 byla na základě privatizačního projektu tehdejšího vedení společnosti založena akciová společnost SUDOP
PRAHA, a.s. V průběhu následujících let SUDOP PRAHA, a.s. několikrát
upravoval svou vnitropodnikovou organizační strukturu ve snaze co nejlépe
a nejefektivněji využít to nejdůležitější co má a s čím disponuje: tedy potenciál projektantů se zřetelem a ohledem na aktuální situaci na trhu.
Prvním náčelníkem (tehdy zcela běžné označení pro vedoucího střediska) odboru železničních uzlů a stanic se stal Ing. Jindřich Horešovský.
Prvním náčelníkem odboru tratí a projektových podkladů se stal
Ing. Václav Rákosník. Na konci padesátých let existovaly v Praze dva odbory: odbor stanic a uzlů vedl Dr. Ing. Cyril Suk (otec pozdějšího ředitele
Stavební správy Praha) a odbor tratí Ing. Jaromír Synek. Další projekci
železničních staveb měla střediska v Brně, Bratislavě a Košicích. Dvě
střediska tratí a uzlů se v Praze udržela do první poloviny sedmdesátých
let, poté byla sloučena do jednoho.
Dalšími vedoucími pražských středisek v časové posloupnosti byli:
Ing. Josef Cidlík, Ing. Josef Kykal, Ing. Karel Kadlec, Ing. Vlastimil Klepl,
Ing. Evžen Matyščák, Ing. Oldřich Steklý, Ing. Jan Bittner, CSc., Ing. Jaroslav Syrový, Ing. Antonín Skála a Ing. Jiří Syrový (doposud).
V současnosti zaměstnává SUDOP PRAHA a.s. na 310 zaměstnanců
rozdělených do několika odborů a výrobních středisek. Jedním ze základních projektových středisek je středisko 201 – železničních tratí
a uzlů. K dnešnímu dni čítá počet zaměstnanců tohoto střediska 23,
z toho 21 projektantů. V uvedeném počtu projektantů je zahrnuto 6 hlavních inženýrů projektů (HIPů) schopných vést, řídit a koordinovat velké
liniové a dopravní stavby v objemu investic nad 1 mld. Kč, 13 autorizo-

vaných inženýrů činných ve výstavbě
(ČKAIT dle zákona č. 360/1992 Sb.), 2
dopravní technologové, 1 zpracovatel
ZOV, 1 rozpočtář a 3 správci dat.
Kromě toho je středisko 201 držitelem
několika autorizačních osvědčení
Polské komory stavebních inženýrů,
několika osvědčení PRINCE2 – Practitionar (2. Stupeň) a odbornými zkouškami ve smyslu předpisu SŽDC Zam1
způsobilé k vedení prací a vyvíjení pracovní činnosti na drahách provozovaných SŽDC typu: F-00 vedoucí prací
na železničním spodku a F-01 - vedoucí prací na železničním spodku
a svršku. Hlavní náplní střediska 201 je
Ing. Jiří Syrový,
projektová, konzultační a inženýrská
vedoucí střediska 201
činnost, specializovaná na komplexní
řešení problematiky dopravní infrastruktury, zejména pak železničních staveb a konkrétně pak železničních
tratí a uzlů. Z rozsahu služeb, standardně poskytovaných střediskem 201,
se jedná zejména o zpracování Záměrů projektů (ZP), Dokumentací pro
územní rozhodnutí (v drážní terminologii se jedná o zpracování Přípravných dokumentací pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních – PD), Dokumentací pro stavební povolení (v drážní
terminologii se jedná o zpracování dokumentací ve stupni Projekt – P, a to
zpravidla v rozsahu a podrobnostech Realizační dokumentace – RD), Dokumentací pro zadání stavby (DZS), Dokumentací skutečného provedení
staveb (DSPS) a v neposlední řadě i o výkony Autorských dozorů projektanta (AD) pro stavebníka (investora) a Technické pomoci (TP) pro zhotovitele při realizaci staveb. Mezi méně běžné a standardní činnosti stř.
201 lze v posledních letech uvést i projektovou přípravu tramvajových
tratí na území města Prahy a Plzně ve stupních DUR, DSP a RDS.
Z bezpočetné řady vyprojektovaných a uskutečněných staveb vedených a řízených ze střediska 201 je velmi těžké uvést či vyjmenovat
ty nejdůležitější, největší, technicky nejzajímavější či nejnáročnější.
Jednak by ten seznam byl příliš dlouhý, o většině z nich již bylo psáno
na jiných místech a v jiných číslech SUDOP Revue a celá řada z nich
již byla rovněž uvedena v Almanachu společnosti SUDOP PRAHA a.s.,
vydaného k 60. výročí společnosti (1953–2013). Z uvedeného důvodu
si proto dovolím uvést a vyjmenovat pouze aktuální stavby v přípravě
a v realizaci s doplněním o výčet oceněných staveb v gesci střediska
201 za období posledních cca 10 let.
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Aktuální stavby střediska 201 v přípravě:
PD + ZP, Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží,
HIP Ing. Michal Mečl
P, Modernizace trati Sudoměřice – Votice, HIP Ing. Miloš Krameš
P + AD, Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba os. nádraží, vč. mostů
Mikulášská, HIP Ing. Pavel Langer
PD + ZP, Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov, HIP Ing. Pavel Langer
P + AD, Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov,
HIP Ing. Vladislav Šefl
PD + ZP, Optimalizace TÚ Mstětice (mimo) – Praha Vysočany,
HIP Ing. Michal Mečl
P + AD, Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro
ETCS, 2. část, HIP Ing. Miloš Krameš
Technicko-provozní studie – Technická řešení VRT,
HIP Ing. Marek Pinkava
P + AD, Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba,
HIP Ing. Jan Bonev
Projekty na vyhotovení prostorové polohy koleje:
PPK v TÚ: Praha Vysočany – Všetaty, HIP Ing. Eva Syrová,
PPK v TÚ Choceň – Kolín, HIP Ing. Petr Mahdal
Aktuální stavby střediska 201 v realizaci (výkony AD a TP v r. 2015 a 2016):
AD + TP, Optimalizace TÚ Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží, I. část žst Praha Hostivař, HIP Ing. Vladislav Šefl
AD + TP, Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora,
HIP Ing. Pavol Bartoš a Ing. Miloš Krameš
AD + TP, Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek
Horusice – Veselí nad Lužnicí, HIP Ing. Pavel Langer
AD, Revitalizace trati České Budějovice – Volary, HIP Ing. Pavel Langer
AD + TP, Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví,
HIP Ing. Pavel Langer
AD + TP, Modernizace trati Rokycany – Plzeň, HIP Ing. Michal Mečl
AD, Modernizace TÚ Praha Běchovice - Úvaly, HIP Ing. Michal Mečl
AD, Trať č. 504A Ústí n. L. – Chomutov, úsek Most – Chomutov,
HIP Ing. Miloš Krameš
AD, Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba,
HIP Ing. Marek Pinkava
AD, Modernizace ŽST Česká Lípa, HIP Ing. Marek Pinkava
AD, Optimalizace TÚ Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží, II. část
(aktuálně probíhá vyhodnocení VOS), HIP Ing. Vladislav Šefl
Oceněné stavby střediska 201 v posledních cca 10 letech:
Dopravní stavba roku 2004
Optimalizace trati Praha Bubeneč – Kralupy nad Vltavou, 2. část,
HIP Ing. Pavel Langer
Dopravní stavba roku 2006
Optimalizace TÚ Zábřeh na Moravě – Krasíkov, HIP Ing. Jiří Syrový
STAVBA ROKU 2009
Nové spojení Praha hl. n., Masarkovo n. – Praha Libeň, Vysočany,
Holešovice, HIP Ing. Ivan Pomykáček
Česká dopravní stavba za rok 2010
Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb,
HIP Ing. Miloš Krameš
Česká dopravní stavba za rok 2011
Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní,
HIP Ing. Pavel Langer
Česká dopravní stavba za rok 2013 + Cena ministerstva dopravy ČR
2013,
Modernizace trati Votice – Benešov, HIP Ing. Miloš Krameš
Česká dopravní stavba, dopravní technologie a inovace v dopravě za
rok 2014,
Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK, HIP Ing. Vladislav Šefl

V budoucnu by středisko 201 mělo být i nadále nositelem efektivního a progresivního projektování a přípravy velkých i malých staveb dopravní infrastruktury, zejména pak železničních staveb s důrazem na kvalitu a vysokou
technickou úroveň zpracovávaných projektů ve všech stupních projekční
přípravy za pomoci nejmodernějších technologií a SW vybavení. Jednou ze
sledovaných priorit s výhledem do blízké budoucnosti je současně i podíl
střediska 201 na přípravě projektů rychlých spojení a vysokorychlostních
tratí (VRT) na základě převzetí zkušeností z vyspělých (zejména pak evropských) zemí, ve kterých má vysokorychlostní železnice již dlouholetou tradici, ale i na základě vlastního vývoje, poznání a aplikace zahraničních
zkušeností do prostředí České republiky.
Ing. Jiří Syrový, vedoucí střediska

Optimalizace trati Zábřeh na Moravě – Krasíkov

Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní

Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb
Dole: Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK

SUDOP REVUE 3/16

28

100 let od narození
„sudopského“ architekta

Dr. Ing. arch. Jaroslav Otruba
(11. listopad 1916 – 5. únor 2007)
český architekt, urbanista, designér a malíř
Jaroslav Otruba se narodil v Olomouci na Moravě v tehdejším Rakousko-Uhersku jako syn truhláře. Většinu života prožil v bouřlivé době
české moderní historie: jako dítě zažil konec 1. světové války, rozpad Rakousko-Uherska a vznik samostatného Československa v roce
1918, od roku 1939 pak nacistickou okupaci, autoritativní komunistický režim po únorovém puči v roce 1948 a listopadový převrat 1989.
Navzdory všem těmto národnostním a politickým změnám si celý život uchoval svoje morální zásady s pevnou vírou v demokratické
hodnoty. Zázemí nacházel v klidném rodinném prostředí a v malbě, kterou považoval za útočiště před nejrůznějšími politickými nátlaky.
Vzdělání
Sedmileté středoškolské studium dokončil Jaroslav Otruba na I. státní reálce
v Praze-Karlíně. V roce 1934 vstoupil na Vysokou školu architektury a pozemního
stavitelství v Praze, kde studoval architekturu u prof. Mendla, urbanismus u prof. Mikuškovice a kresbu a malbu v ateliéru prof. Blažíčka. Po uzavření vysokých škol za
okupace, kdy musel přerušit studia, nastoupil jako architekt do projekční kanceláře
akad. arch. F. Stalmacha a J. Svobody v Praze, kde pracoval do roku 1945. V témže
roce vykonal státní zkoušku s vyznamenáním, jejíž absolutorium mu Ministerstvo
školství přiznalo se zpětnou platností k roku 1940.
Kariéra
Důležitou kapitolou v životě Jaroslava Otruby byla pedagogická činnost v době
jeho působení na pražské Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT. V letech 1945–60 vedl např. semináře z typologie, přednášel o základních architektonických prvcích, ale také o metodice oboru. Z jeho studentů se k tomu vyjádřil
ing. arch. Jiří Siegl slovy: „Dr. Jaroslav Otruba nám imponoval svou noblesou. Měli
jsme radost z toho, jak si úspěšně vedl i v mezinárodních architektonických soutěžích
a velice jsme si vážili jeho názoru, kterým komentoval studentské práce. Byl profesionál každým coulem a když něco řekl, bylo o čem přemýšlet…“ (Bydlení, 16. 12.
2012). Vzhledem k politickým změnám na fakultě a nátlaku na pedagogy, kteří se
nepodrobili tehdejším politickým požadavkům, se Otruba rozhodl v roce 1960 sám
odejít. Získal pak pozici vedoucího projektanta ve Státním ústavu dopravního proNahoře budova Státního ústavu dopravního projektování v Praze,
pod ní budova Ředitelství dálnic v Praze na Vinohradské třídě,
dole obklad metra linky „A“ a nádraží v Prostějově.
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Nahoře a vpravo Vřídelní kolonáda v Karlových Varech.

jektování a v roce 1970 byl delimitací převeden do nově
vzniklého Metroprojektu jako hlavní architekt při přípravě a výstavbě pražského metra, trasy „A“ a „C“.
V roce 1976 byl přihlášen Otrubův design na obložení
staničních tunelů metra trasy „A“ pomocí barevných
hliníkových desek. Vynález byl schválen a autorské osvědčení bylo posléze vydáno 1. 12. 1982.
Do první fáze realizovaných projektů Jaroslava Otruby náleží zejména několik převážně dopravních
staveb: budova nádraží, hotelu a dvou obytných domů pro železniční zaměstnance v Prostějově z roku
1947 (realizace 1948–52), následujícího roku projekt nádražní budovy v Řečkovicích u Brna (stavba
1948–52) či v Přibyslavi realizovaný projekt dvou z celkem tří typů výpravních budov na dráze Havlíčkův Brod – Brno (stavba 1949).
Z pozdějšího období 60. a 70. let 20. století je to kancelářský komplex inženýrských a průmyslových
staveb v Praze-Vršovicích (realizace 1965–67), administrativní budova v Praze na Kubánském náměstí
(realizace 1964-66), budova Ředitelství dálnic v Praze 2 – na Vinohradské třídě (realizace 1968–74)
a administrativně-provozní budova Státního ústavu dopravního projektování v Praze na Žižkově v Olšanské ulici (realizace 1968–74).
Patrně nejznámější je Otrubova Vřídelní kolonáda v Karlových Varech z roku 1961, která ovšem
byla součástí širšího konceptu na architektonicko-urbanistické řešení městského lázeňského centra, jež
jako celek realizováno už nebylo.
Soutěže
Jaroslav Otruba se zúčastnil mnoha soutěží, a to nejen tuzemských, za něž získal řadu prestižních
ocenění. Mezi ty nejdůležitější patří např. soutěž na Státní divadlo a operu v Brně z roku 1956 (III. cena
ve veřejné části a II. cena ve vyzvané užší části soutěže)a v roce 1960 soutěž na architektonicko-urbanistické řešení lázeňského centra Karlových Varů (I. cena v užší části soutěže), v roce 1966 soutěž na
architektonicko-urbanistické řešení areálu Františkových Lázní (I. cena), nebo ve spolupráci s arch.
Šrámkem soutěž na odbavovací halu Hlavního nádraží v Praze v roce 1970 (I. cena) atd.
K prestižním projektům patří i účast na zahraničních soutěžích, což v tehdejším Československu nebývalo běžnou praxí. Nesporným úspěchem bylo páté umístění v mezinárodní soutěži na architektonicko-urbanistické řešení Náměstí národů v Ženevě v roce 1957. Hned příštího roku 1958 to byly dvě
účasti: na mezinárodní soutěži na výstavbu radnice v kanadském Torontu a na památník padlým v Osvětimi, a další. Za vytvoření základní koncepce architektonického řešení stanic metra trasy „C“, otevřené
veřejnosti v roce 1978, byla Otrubovi udělena Cena hlavního města Prahy.
Malíř
Vedle architektonické činnosti znali Jaroslava Otrubu lidé z okruhu jeho nejbližších přátel i jako malíře
– autora pozoruhodných barevných abstrakcí. Otrubovy obrazy zahrnují několik námětových okruhů,
jejichž společným jmenovatelem je město a jeho proměny v nekonečných příbězích soudobých reflexí
historických budov až po moderní struktury městského interiéru.

Dvě ukázky malířské tvorby architekta Otruby:
Katedrála z roku 1978
a Hořice 1841 z roku 2000.

Ivan Krejčí (s použitím Wikipedie)
Dole projekt a model komplexu administrativních budov pro ministerstvo dopravy a Státní ústav dopravního projektování na Kubánském náměstí v Praze-Vršovicích.
Postavená byla pouze nižší budova, která připadla tehdejšímu podniku IPS. SUDOP si našel jiný pozemek na pražském Žižkově.
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Představení firmy
KOMOVIA s.r.o. je firma zabývající se komplexními službami investorovi stavby
jak ve fázi realizace projektu, tak ve fázi projektové přípravy. Provádíme technické
dozory investora na stavbách pozemních komunikací, mostech a souvisejících objektech. Firma se ale nebude omezovat pouze na dopravní stavby a chce svou činností pokrýt i realizace ostatních druhů staveb. Rovněž nabízíme koordinaci během
výstavby a přípravy souběžných staveb s různými obory a různými investory.
Další poskytovanou službou jsou bezpečnostní audity pozemních komunikací
a bezpečnostní inspekce v souladu s platnými zákony a předpisy.
Aktuálně provádíme technický dozor na několika silničních stavbách v kraji a zahajujeme dozor na silničním mostě v Děčíně. Jednu zakázku máme také v Praze.
Dále zpracováváme bezpečnostní audity místních komunikací pro města a obce
v Ústeckém kraji pro získání dotací na posuzované stavby, ale i audity pro dálnice
a silnice I. tříd.
Služby
Technický dozor investora TDI / Koordinace BOZP / Koordinace staveb
Bezpečnostní audity pozemních komunikací BAPK: Bezpečnostní audit / Bezpečnostní inspekce
Technické studie / Claim management

Nová dceřiná společnost – KOMOVIA s.r.o.
Úvod
Na základě záměru vedení společnosti jsem byl v průběhu února 2016 osloven
s nabídkou založení a zahájení činnosti nové firmy se zaměřením na podporu investora zejména během realizace staveb v Ústeckém a Karlovarském kraji. Po
krátkém rozhodování jsem tuto nabídku přijal a zahájil veškeré kroky k zahájení činnosti firmy. Vše proběhlo velice rychle. Po zhlédnutí několika prostor a na základě
znalosti místních poměrů jsem se rozhodl pro umístění nové kanceláře v Mostě (Bělehradská 3345/3). V nových kancelářích jsem působil již od 1. 4. 2016, tedy několik
dní od první schůzky s vlastníkem firmy.
Následně začal kolotoč zařizování kanceláří, pohovorů s možnými zaměstnanci
a zajišťování prvních zakázek pro novou firmu. V neposlední řadě zde byl jeden
z nejsložitějších úkolů, změna názvu firmy. Jak se ukázalo, nebylo tak složité vymyslet zajímavý a zapamatovatelný jednoslovný název, ale komplikované bylo jeho
zapsání do obchodního rejstříku.
Vše se nakonec podařilo a od 6. 4. 2016 funguje firma pod názvem KOMOVIA
s.r.o. (přejmenování z původního SUDOP EU s.r.o.) se třemi jednateli (Mgr. Markéta
Svobodová, Ing. Martin Chrastil, Ing. Václav Marvan). Od září pracuje ve firmě
celkem pět zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a dva zaměstnanci na dohodu
o provedení práce.

Kontakt
KOMOVIA s.r.o.
Ing. Václav Marvan
Sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Kancelář: Bělehradská 3345/3, 434 01 Most
www.komovia.cz
tel: 605 229 066
email: marvan@komovia.cz

COMPLIANCE PROGRAM SPOLEČNOSTI SUDOP PRAHA
Eva Kudynová Klimtová
Pravidla etického chování v souladu se zákony, legislativou a vnitřními normami jsou založeny ve společnosti SUDOP PRAHA již v rámci jednotlivých
vnitropodnikových směrnic integrovaného systému
řízení, každoročně proškolovány a testovány v rámci
interních auditů společnosti. Tyto byly základním kamenem a velkým podkladem pro nastavení komplexního systému, jemuž se v rámci korporátních pravidel
nejen v České republice říká Compliance Programm,
Corporate Compliance Policy…
Compliance je tedy „terminus technicus“, a má ve
většině společností význam v souvislosti s úpravou
korporátních závazků a na ně navazujících opatření,
která se týkají dodržování pravidel hospodářské soutěže. V případě České republiky se vychází z právní
úpravy soutěžního práva, tj. práva ochrany hospodářské soutěže, z práva občanského (dříve obchodního), kde jde o úpravu nekalé soutěže, a v neposlední
řadě i práva trestního.
Konkrétní význam Compliance programů v rámci
korporátního práva se akceleroval v souvislosti s přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, včetně důležité
novely, která byla přijata nedávno pod č. 183/2016 Sb.

Tato novela rozšiřuje jak oblast trestných činů, kterých
se může právnická osoba (firma) dopustit, ale také
nově dává možnost a podmínky, podle kterých se společnost bude moci trestní odpovědnosti zprostit,
pokud vynaložila veškeré možné úsilí, aby spáchání
protiprávního jednání zabránila.
Jednou z těchto podmínek je i dodržování tzv.
Compliance programu, který musí fungovat navenek
i dovnitř společnosti. Jeho obsah a nastavení musí
zabezpečovat, že chování v obchodních i dalších souvisejících vztazích je v plném souladu se všemi etickými a právními pravidly hospodářské soutěže,
finanční a daňové integrity, ochrany životního prostředí a zaměstnaneckých vztahů včetně zajištění rovných příležitostí.
V souladu s výše uvedeným došlo ve společnosti
SUDOP PRAHA pod vedením renomované právní
kanceláře k auditu Compliance programu společnosti,
který bude nadále součástí firemní podnikatelské kultury společnosti SUDOP PRAHA a který bude sloužit
nejen jako obrana proti trestní odpovědnosti společnosti, ale bude také přispívat k rozvoji společnosti ve
formě etických kodexů chování společnosti v podnikatelském prostředí.
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Pověsti starých zbrojnošů (36): Těžký život náčelníka II.
Zajistit v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století každoroční dostatečnou účast
na prvomájové manifestaci na Letenské pláni v Praze nebylo zcela jednoduché. Svátek pracujících – a pracujícím se na něj zrovna moc nechtělo. Absurdní tak trochu, není-liž pravda?
Vyšel-li 1. máj na pátek, sobotu, neděli či pondělí, byl problém větší; pracující si chtěli
užívat víkend po svém, notabene, když mohl být i prodloužený. Padl-li Svátek práce na dny
jiné, byl problém výrazně menší. Účast musela být masová, a aby jí bylo dosaženo, měl každý
podnik, SUDOP nevyjímaje, předepsanou minimální kvótu manifestantů. Pro členy KSČ a SSM
byla účast samozřejmostí (i když i oni se zkoušeli ulít), ale to nestačilo, bylo nutné zalovit
i mezi nestranickou pracující inteligencí.
Psal se rok 1975, 1. máj padl do víkendu, tedy těžší případ. Asi týden před oním Svátkem
práce nás v kanceláři ve Strašnicích, kterou jsem stále sdílel s Jaromírem „Břeťou“ Karským,
navštívil soudruh náčelník. Cíl jeho návštěvy byl zřejmý: nedíval se nám na rýsovací prkna,
ani se neptal, na čem že to pracujeme, ale přišel zajišťovat účast na prvomájové manifestaci.
Já jsem tehdy používal výmluvu, s kterou jsem vždy uspěl. Tvrdil jsem totiž, že se prvomájových průvodů pravidelně účastním ve svém rodném městě, jako člen fotbalového oddílu
SPARTAK LIAZ Mnichovo Hradiště, kde jsem v té době ještě hrával. To „Břeťa“ na to šel
jinak. Vysvětlil soudruhu náčelníkovi, že při platu, který v SUDOPu měsíčně pobírá (1 800
Kč), si prostě nemůže dovolit trávit sobotu a neděli v Praze. A proto pravidelně každý pátek
po práci odjíždí vlakem (zdarma) do rodné vísky, kde se o něj kompletně postarají rodiče
(nulové náklady) a navíc při nedělním návratu do metropole (opět vlakem zdarma) ho vybaví
menáží nejméně do poloviny pracovního týdne. A bryskně vyčíslil náklady vyvolané víkendovým pobytem v Praze: 2 x snídaně ze samoobsluhy, 2 x oběd a večeře v restauraci III. cenové
skupiny, 2 x lístek do kina, absence menáže od rodičů. Bratru 200,- Kčs (korun československých). Náčelník ani nemrkl a Břeťovi za účast na manifestaci slíbil ty dvě stovky při nejbližších
prémiích. A stalo se. Břeťa se zúčastnil manifestace jako široko daleko jediný profesionál a při
nejbližších prémiích obdržel dvě stovky navíc. Ale cítil se trochu podveden. Ty dvě stovky mu
byly totiž zdaněny.
O rok později, v roce 1976, nastal ten jednodušší případ. Svátek práce připadl na den všední.
A tak jsem se poprvé a naposled zúčastnil prvomájové manifestace na Letné. No, zúčastnil…
ono jak se ukáže, to nebylo zas tak horké.
Pro nepamětníky připomínám, že se na přelomu dubna a května onoho roku v Kanadě
hrál poprvé v historii Kanadský pohár. První turnaj v ledním hokeji, ve kterém se střetávali
„echt“ profesionálové z NHL (výběry USA a Kanady) s „echt“ amatéry z Evropy (národní
mužstva SSSR, ČSSR, Švédska, Finska). A náš nároďák tam zářil – ve finále těsně podlehl
až domácí Kanadě, (jedno vítězství, dvě prohry). A to vše v přímých přenosech Československé televize v časných ranních hodinách. Pro sportovní fandy, ale nejen pro ně, to bylo
tehdy něco úžasného.
Ale zpátky k prvnímu máji. Domluvili jsme se s kolegy Malypetrem a Lhotským, že se sejdeme
u Národního divadla a procházkou dojdeme na Letenskou pláň. Cestou jsme si znovu „přehrávali“ vystoupení našeho nároďáku v Kanadě, kochali se krásným májovým dnem, ale hlavně
jsme si řekli, že až najdeme na pláni místo, určené pro zaměstnance SUDOPu, krátce pohovoříme s přítomnými kolegy, zejména s náčelníky, a tiše se stejnou cestou vytratíme. Jak jsme
řekli, tak jsme udělali. Prostor pro manifestující na pláni byl „vykolíkován“ milicionáři v uniformách. Vždy dvojice tak po deseti metrech. Když jsme kolem nich procházeli tam, soudružský
pozdrav a úsměv. Když jsme šli nazpátek – a to bylo ještě před zahájením manifestace a projevem generálního tajemníka ÚV KSČ soudruha Gustáva Husáka – byli jsme častováni nadávkami. U Národního jsme se rozešli s konstatováním, že to byla pěkná procházka a že to
vlastně ani moc nebolelo.
Ale to nebyl úplný konec. Ukázalo se, že stejný scénář účasti na manifestaci zvolilo víc našich kolegů a sudopský prostor na pláni byl tudíž značně prořídlý. A zřejmě následoval nějaký
„sprdunk“ šéfů. Hned druhý den ráno jsem byl povolán do náčelnické kanceláře; tu již tenkrát
sdílel s náčelníkem Ing. Andrem i jeho zástupce a hlavní inženýr střediska Ing. Stelzig. Jen
jsem vstoupil, hned po mně vyjel náčelník:
„Jak to, že jsi nebyl včera na manifestaci?“ houkl na mně. Než jsem se stačil nadechnout
k odpovědi, Ing. Stelzig trochu udiveně odpověděl za mě:
„Vždyť tam byl a bavili jsme se spolu o hokeji!“
Náčelník lehce zrudl a zamumlal:
„Dobře, dobře, můžeš jít.“
A bylo hotovo. Nikdo další z „účastníků“ manifestace už předvolán nebyl.
Tak pro tentokráte je to vše, vážené kolegyně a kolegové. Příště bychom se mohli trochu
posunout v čase a také se už konečně sestěhovat do nové pěkné budovy na adrese Žižkov, Olšanská 1a. A při tom třeba zavzpomínat na hnutí Brigád socialistické práce (BSP) či Školu
socialistické práce.
Váš Josef Fidler

SPOLEK SENIORŮ SUDOP
V dubnu jsme neplánovitě navštívili Královské
město Beroun za průvodcovství domorodců Vládi
Václavka a jeho manželky Jany. Město, které jsme
kdysi s naším, tehdy ještě Klubem, navštívili v době
Hrnčířských trhů, má dnes Městskou památkovou
zónu. Z nádraží, které projektoval SUDOP, jsme
kolem zachovalých zbytků hradeb prošli Pražskou
branou na Husovo náměstí s pseudobarokní radnicí
s vyobrazenou postavou místních pověstí skřítkem
Klepáčkem. Prohlédli jsme si Muzeum Berounské keramiky otevřené teprve před rokem. Odpoledne jsme
v Muzeu Českého krasu kromě historie viděli (i slyšeli) zajímavou výstavu operní pěvkyně Jarmily Novotné. Kdo vydržel, uviděl prezidenta, který však
nepřijel do Berouna kvůli nám.

Další měsíc jsme se vydali do Drážďan, hlavního
města Německé země Saska. Původní slovanská osada
se jmenovala Dresdany či Drežďany, což značí bažinatý les. Pěší prohlídkou města s průvodkyní jsme
spatřili Pfundovu mlékárnu, Semperovu operu, barokní komplex Zwinger, katedrálu Hofkirche, Brühlerovu terasu vzniklou z městského opevnění,
Albertinum, Lipsiusbau s kopulí lisu na citrony, Rezidenční zámek, Knížecí průvod – nástěnný obraz z 25
tisíců porcelánových kachliček a zejména Frauenkirche, chrám, který byl při náletu v únoru 1945
zničen. Trosky zůstaly zachovány jako výstraha proti
válkám. V roce 2004, po 13 letech rekonstrukce, byl
kostel vysvěcen jako symbol usmíření mezi bývalými
válčícími mocnostmi. K zlatému jezdci jsme se pro
probíhající manifestaci nedostali. Závěrem jsme projeli po mostu Modrý zázrak.
Po několikaleté generální rekonstrukci jsme navštívili v Příbrami barokní poutní areál Svatá Hora se stříbrným oltářem s gotickou soškou P. M. Svatohorské.
Po obědě „U Švejka“ jsme prošli kolem několika kulturních objektů vč. expozic v Zámečku Ernestinum.
Čtvrtletí jsme ukončili návštěvou zámků. Zámkem
Chýše a pivovarem nás provedli majitelé a potomci
šlechtického rodu Vladimír a Markéta Lažanští. Za pobytu Karla Čapka zde vznikal jeho Krakatit a Věc Makropulos. Ve státním zámku Krásný Dvůr jsme se
seznámili s dobovým zařízením včetně obrazového
souboru 42 psích portrétů ve skutečné velikosti i se
jmény. Poslední navštívený zámek Valeč je v rekonstrukci po požáru v r. 1976. Viděli jsme zámecký
kostel se sloupem Nejsvětější Trojice se sochami Matyáše Brauna a barokní 100ha park s 32 kopiemi
plastik od M. Brauna, z nichž bylo zatím 7 odcizeno.
František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
93 let

Soukup Jiří d. t., 4. 8.
stř. sděl. a řídící techniky – ved. projektant
91 let Kuna Karel Ing., 19. 9.
stř. žel. tratí a uzlů – hl. projektant
90 let Růzhová Jarmila Ing. arch., CSc., 28. 8.
stř. arch. a poz. stav. – hl. projektantka
80 let Kreuzigová Anna, 24. 7.
stř. mostů a tunelů – konstruktérka
Datelinka Milan, 30. 9.
stř. sděl. a řídící techniky – ved. projektant

SE ZÁRMUTKEM VZPOMÍNÁME
Poznámka redakce: Laskavý čtenář promine... Starším lidem občas již některé dávné události
splývají. Mistrovství světa v Katovicích 1976 skončilo 26. dubna a Kanadský pohár se hrál
až v září. I ty 1. máje... Ale jak říká klasik: historka nemusí být pravdivá, hlavně že pobaví.

na Ing. Jiřího Macourka, projektanta střediska
el. trakce a elektroenergetiky,
který zemřel 21. 7. 2016 ve věku 88 let.
V SUDOPu pracoval 32 roků.
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Knihy dvou „sudopských“ autorů na knihkupeckých pultech!
Ač se to na první pohled nezdá, obě mají něco společného: jsou o tom, jak se lidé mezi sebou perou.
Před tisícovkami let klacky a meči, v moderní době granáty, bombami a raketami.
Již od doby, kdy jsem na základní
škole měl předmět dějepis, mě začaly dějiny lidstva zajímat. Mimo
jiné mě zajímala i historie rozvoje
techniky. Potom se připojil další
zájem – železniční modelářství. To
přineslo samozřejmě bližší zájem
o historii železnic. V polovině
šedesátých let byly k dispozici
především publikace profesora
Dr. Josefa Honse, které jsem si se
zájmem přečetl.
V té době se stalo populární
slavit výročí vzniku našich různých
drah a to bylo rovněž příležitostí
dostat se k historickým datům,
která byla obsahem příležitostných
publikací. Samozřejmě musím vzpomenout časopis Železničář, kde rovněž
vycházely články z historie železnic. Dalším důležitým mezníkem bylo
vydání Atlasů lokomotiv I a II, které vydal Ing. Jindřich Bek v letech
1969 a 1970.
Postupně se situace zlepšovala a publikací o historii železnic začal být
na knižním trhu dostatek. Měl jsem i štěstí, že v sedmdesátých letech během
studia na Vysoké škole dopravní v Žilině jsem měl možnost navštěvovat
jeden semestr nepovinný předmět „ Historie železnic“, který přednášel
prof. Dr. Josef Hons.
O něco později jsem projevil zájem i o jiné historické téma a to byla historie válečných konfliktů, především 2. světové války. Pokud si vzpomínám,
jedním z impulsů byla kniha „Nebeští jezdci“ od Filipa Jánského. Kniha
byla úspěšně zfilmována v roce 1968; tento rok uvolnění umožnil publikovat vzpomínky pamětníků ze západní i východní fronty. Rovněž bylo
možné v této době přeložit zajímavé publikace zahraničních autorů. Také
naši autoři se dostali k novým zdrojům a objevily se zajímavé publikace.
Tak bych vzpomenul knihu Miloše Hubáčka „Moře v plamenech“, na
kterou navázala úspěšná řada dalších knih.
Samozřejmě, že publikace některých jiných autorů byly zatíženy ideologickými požadavky doby, ale kdo uměl číst mezi řádky, si názor na historickou pravdu udělal. Situace se změnila po roce 1990, kdy literatura faktu
se stala zcela nezávislá a rovněž se začali mnohem více překládat zahraniční autoři. Snad nejvíce se to projevilo u publikací o našich legiích
v Rusku, protože toto téma byla opravdu 40 let tabu nebo bylo velice účelově zkreslováno.

Moje dva zájmy šly mým životem paralelně vedle sebe. Nikdy mě nenapadlo, že tyto zájmy se mohou protnout, případně sloučit. Až mě kolega
Ing. Ivan Krejčí před lety poprvé oslovil, zda bych obě témata nespojil
v jeden článek. Zprvu mě to zarazilo, ale později jsem to shledal zajímavým
a viděl jsem, že v některých historických obdobích mají obě témata k sobě
blízko. Zanedlouho vznikl můj první článek „Válečné koleje, válečné lokomotivy“, který vyšel na pokračování v SUDOP revue. Druhý podnět mi
dal Ing. Josef Schrötter, který mě přesvědčil napsat a vydat na dané téma
knihu. Téma mě zaujalo a začal jsem studovat další materiály a výsledkem
je kniha, která vyjde v nakladatelství CPress v září 2016. Po dohodě s vydavatelem jsme zvolili název „ Vojenské a válečné vlaky“. Kniha si neklade
za cíl být historickou příručkou, mým cílem bylo přiblížit toto téma širokému okruhu čtenářů.
Kniha začíná obdobím po napoleonských válkách, kdy se v Evropě a Severní Americe začaly budovat první železnice a následně byly využity ve
válečných konfliktech. V Evropě to byla války prusko-rakouská v roce 1866
a prusko-francouzská v roce 1870 a 1871. První světová válka byla ve znamení širokého uplatnění železnice. S nejdelší železnicí na světě je spojeno
působení Československých legií v Rusku v letech 1918 až 1920. Předválečné ČSD se samozřejmě zapojily do budování pohraničních opevnění
a do mobilizací v roce 1938. Mnichov 1938 a březen 1939 měly tragický
dopad na naše železnice. Nejdříve musela být předána část lokomotivního
a vozového parku Německu a Maďarsku. V roce 1939 dochází k jeho rozdělení mezi ČMD a SŽ. Druhá světová válka byla válkou motorizovanou,
ale zásobování milionových armád vyžadovalo výkonné železnice na všech
frontách. Železnice se stala rovněž vyhledávaným terčem především bombardovacího letectva, které v této válce mělo mohutnou sílu. Krátké vydechnutí po roce 1945 vystřídala válka studená a železnice se dostala opět
do hledáčku stratégů na obou stranách.
Prudká změna nastala po rozpadu bipolárního světa počátkem 90. let
dvacátého století. Vojenské transportní vlaky odvezly zpět domů armádní
skupiny sovětských vojsk rozmístěné ve střední Evropě. Mohutné statisícové armády již v Evropě nejsou, vojska NATO používají sice k přepravě
na cvičení vojenské vlaky, ale doba, kdy válečné vlaky převážely na bojiště
milionové armády, se snad díky lidskému rozumu nevrátí. Zkušenost dvou
světových válek a jedné studené by mohla být pro lidstvo dostatečně
poučná
Jistý anglický historik kdysi prohlásil, že železnice reprezentovaná parní
lokomotivou přispěla ke sblížení lidí více než všichni filozofové, proroci
a básníci od stvoření světa. Bohužel se proslavila i neslavně, protože váleční stratégové brzy ocenili výhody železnice pro hromadné přesuny vojsk.
Petr Lapáček

Humorně vyprávěné příběhy z prvního tisíciletí českého státu
od pobytu Keltů a Markomanů na našem území, přes příchod
Slovanů vedených praotcem Čechem, až po konec vlády
Boleslava II. Příběhy známé z podání klasiků překvapí
originálními pointami, příběhy vybájené – tedy především osudy
panovníků, které v minulosti Kosmas i Alois Jirásek odbyli
jednou větou – jsou čtenáři předkládány v zábavné formě.
Doložená historická fakta jsou ctěna, mezery mezi nimi
dotvořovány fantazií a humorem. To vše podáváno nevázaným
jazykem 21. století a glosováno z pozice současníka, neboť, jak
známo, historie se neustále opakuje...

V aktualizované verzi vydává nakladatelství xyz
17. října 2016.
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Útoky na železniční dopravu v Protektorátu a Sudetech
Ukázka z knihy Petra Lapáčka Vojenské a válečné vlaky, která vyšla v září 2016

S postupem spojeneckých armád na východ spojenecké letectvo v rámci
své strategie nepůsobilo jen v přifrontovém pásmu v přímé podpoře válčících vojsk, ale ve velké míře začíná působit též na zdroje nepřítele, energetické a komunikační uzly. Spojenecké letectvo proto útočí na válečný
průmysl, naftové rafinerie a komunikační linie (cesty, železnice, mosty...)
i na území Protektorátu. Letouny RAF útočily převážně v noci, letouny
USAAF zase ve dne. Pro dosažení požadovaných výsledků jsou některá
místa napadána během posledních dvou let války opakovaně. „Nejnavštěvovanějšími“ místy bylo Záluží s přilehlou částí Mostecka a Plzeň.
Ze základen ve Velké Británii působila 8. letecká armáda USAAF, pro
její letouny byly cíle v Protektorátu přece jen vzdálené a navíc musely
přeletět území Německa bráněné silnou protivzdušnou obranou. Významnou posilou bylo zřízení 15. letecké armády USAAF na středomořském válčišti. Byla aktivována 1. listopadu 1943 s určením pro
bombardování strategických cílů v Itálii, Francii, Německu, Polsku, Československu, Rakousku, Maďarsku a na Balkáně. Velitelství měla nejdříve v Tunisku a jejím prvním velitelem byl generálmajor James H.
Doolittle známý z prvního náletu na Japonsko, kdy skupina bombardérů
B-25 odstartovala z paluby letadlové lodě Hornet. Po vytvoření vhodných
podmínek se velitelství v roce 1943 přesunulo do Itálie, kde zůstalo až do
konce války. Začátkem ledna 1944 se ujal velení 15. Americké letecké armády generálmajor Nathan F. Twining, který jí velel až do konce května
1945. Plné operační schopnosti armády v počtu 21 bombardovacích skupin
bylo dosaženo v dubnu 1944. Ve výzbroji měla letecká armáda bombardovací letouny B-17 Flying Fortress a B-24 Liberator. Jako stíhací doprovod slouží letouny P-38 Lightning, P-47 Thunderbolt a P-51 Mustang.
Na počátku roku 1945 byla německá protivzdušná obrana ve značném
rozkladu. Německé stíhací jednotky trpěly nedostatkem letadel, zkušených
pilotů i pozemního personálu, ale především nedostatkem paliva. Velkým
problémem bylo i to, že pozemní personál včetně zkušené obsluhy protiletadlových kanonů byl přesunut a doplnil frontové jednotky. Na jejich
místa přicházeli nezkušení mladíci, a to jednotky Luftwaffe, které zahrnovaly i protiletadlové dělostřelectvo, značně oslabilo. Za těchto okolností
a pod vlivem nedostatku pohonných hmot velení Luftwaffe podstatně
omezovalo nasazení stíhačů proti spojeneckým bombardérům, čímž se výrazně snížil počet sestřelených spojeneckých letounů. Přetrvávající
hrozbou bylo byť oslabené, ale stále fungující protiletadlové dělostřelectvo. Kanóny lehké, střední i těžké bránily pozemní objekty, ale počet
děl se zmenšoval způsobenými ztrátami i odsuny na přibližující se frontu,
kde byly použity především jako protitankové dělostřelectvo. Navíc velice
vázly dodávky munice. Za této situace nebyly tak vysoké nároky na doprovodné stíhací letouny a část doprovodných stíhačů (P-38, P-47, P-51)
se přeorientovala do role bitevníků narušujících nepřetržitě provoz na cestách i železnicích. Ve spojeneckém letectvu byl používán termín „hloubkaři“, v Protektorátu se vžil název „kotláři“ s ohledem na jejich nejčastější
cíl parní lokomotivy.

Těžce poškozená výpravní budova stanice Pardubice po náletu v roce 1944.
V pravém sloupci dvakrát České Velenice
nahoře: kolejiště a výpravní budova železniční stanice
dole: poškozené železniční dílny

Jedním z míst, které se dostalo do plánu strategických leteckých útoků
15. letecké armády, bylo území jižních Čech. V této oblasti nebyl žádný
průmyslový podnik strategického významu. Velice důležitými cíli však
byla železniční síť a nádraží, kde se spojovaly trati od Prahy a Plzně s tratěmi od Lince a Vídně. S postupem fronty tyto cíle nabývaly na důležitosti.
Jednalo se především o dva cíle, nádraží jihočeské metropole České Budějovice spolu s nádražím Gmünd (České Velenice). Od konce roku 1944
bylo jen otázkou času a vhodných podmínek, kdy na uvedená místa zaútočí bombardovací letouny (B-17, B-24) ze základen v jižní Itálii.
V říjnu 1938 byly České Velenice připojeny k Německé říši, k městu
Gmünd, a dostaly název Gmünd-Bahnhof, později Gmünd III. Dne 23.
března 1945 bylo napadeno nádraží České Velenice, a to 138 letouny B-24
Liberator. K náletu došlo v poledních hodinách a výsledkem bylo zcela zničené kolejiště včetně osobních i nákladních vozů, zdemolované železniční
dílny a veškerý materiál skladovaný v areálu nádraží. Bylo zabito více než
1100 vojáků v projíždějících transportech. Odhozeno bylo více než 275 tun
pum. Bohužel ve městě došlo k poškození více než stovky domů a zabití
mnoha civilistů. Po válce byly České Velenice obnoveny a vráceny Československu, nádraží i železniční dílny znovu postaveny, ale předválečný ruch
se nevrátil, protože mezi Rakouskem a Československem byla zřízena „železná opona“. Byla postavena nová výpravní budova na místo historické,
která byla náletem zcela zničena. Nebyl obnoven přesmyk tratí od Českých
Budějovic a Veselí nad Lužnicí na severním zhlaví stanice. Dodnes jsou na
místě k vidění zbytky základů původních nadjezdů. Od roku 2008 do roku
2011 začala v jihočeském příhraničním městě České Velenice rozsáhlá modernizace železniční stanice. Při stavbě se změnilo kolejové řešení, vznikla
nová nástupiště s bezbariérovými přístupy a stanice získala moderní zabezpečovací zařízení. Velká pozornost byla věnována pyrotechnickému průzkumu před stavbou a dozoru během stavby. Nakonec během stavby byly
nelezeny celkem tři letecké pumy v různém stupni poškození. Všechny byly
za přísných bezpečnostních opatření policejními pyrotechniky zneškodněny.

To byly dovolené!

TOSKÁNSKO: Lucignano slaví
Ivan Krejčí / foto autor

Foto Eva Schmidtová
Je snadné zamilovat si Toskánsko, protože to jde nějak samo. Příroda mu dala
do vínku členitou krajinu, které lidé vtiskli nezaměnitelnou tvář, lidé k tomu během
věků přidali i nepřeberné množství památek a uměleckých děl, a když k tomu
přičtete slunce, italské kulinářské umění, olivový olej a víno... Pobývali jsme
v Toskánsku několikrát a jediné, čeho jsem litoval, bylo, že neumím italsky, abych
se lidem přiblížil víc. A tak nezbývalo, než člověčinu nasávat zprostředkovaně.
Třeba... při oslavách.
Italové slaví rádi a Toskánci snad dvojnásob. Nejenom se svou rodinou či
přáteli, ale s celou městskou čtvrtí nebo celým městem. Každá příležitost je
vhodná. V případě obcí a měst celou věc usnadňují tradice, staré mnoho staletí:
v Sieně mají Palio, při kterém štvou koně kolem náměstí, ve Florencii Calcio in
costume, kdy se mladí muži mrzačí navzájem pod rouškou středověkého fotbalu...
V Lucignanu se slavnost na konci května nazývá Maggiolata Lucignanese.
Lucignano je jedno z mnoha malých toskánských městeček usídlených na
vršku kopce, zřejmě v dobré víře, že dobyvatelé se zadýchají dřív, než dolezou
k vrcholu. Historie nás však poučila, že horkokrevní Italové dřívějších staletí
vydrželi hodně – tedy aspoň do okamžiku, kdy skončili svou pozemskou pouť
hrdinnou smrtí na bojišti. Jestli má totiž v Itálii něco OPRAVDOVOU tradici, je to
válčení. Sienští proti Florentským, Pisánští proti Sienským... ale nedosti na tom,
uvnitř jednoho města se mydlili přívrženci
císaře s vyznavači papeže, vyháněli se navzájem, bořili si domy...
Slavnost v Lucignanu je mírumilovná. Krojovaný průvod středověkých postav projde městem, čtyři městské čtvrtě
nominují běžce do štafetového závodu, který obkrouží město a v poledne měšťané společně poobědvají ve velikém stanu
před hradbami. Odpolední průvod je ještě mohutnější, přibudou folklórní hudební a taneční skupiny a alegorické vozy
s pohádkovými výjevy, s rozměry vypočítanými na milimetry, aby se vešly do úzkých uliček středověkého města.
Ale Maggiolata není žádná konzerva minulosti, je to dnešní připomínka života předků, srdečná a veselá a sepětí doby
dávné s dneškem na vás jukne každou chvíli: když se vedle vás náhle objeví elegantní středověká dáma a nedočkavě si
zapálí cigaretu, když se rozcvičující se běžec předkloní a průsvitné punčocháče prozradí jeho moderní spodní prádlo, když
se v průvodu pozorně zadíváte na malého
kluka s holčičkou...
Nebylo ten den dvakrát teplo a klučina měl
pod historickým úborem soudobé džínsy, což
ve mně vyvolalo dávnou vzpomínku na jiný
průvod mého dětství. Bylo to taky v květnu,
jen na jeho začátku, v zemi, jejíž tehdejší
vládci staré tradice bez milosti zlikvidovali
a nahradili je svými – tradicemi dělnického
hnutí. Občas i na prvního máje padal sníh a naše maminky nás nabalily teplým
prádlem pod pionýrské košile s rudými šátky, abychom z té povinné slávy
neonemocněli. I v tom našem průvodu byly alegorické vozy: na jednom zlý
kapitalistický běloch bičoval černocha, na jiném tlustý imperialista vyhrožoval
lidstvu bombou a na dalších byly předváděny světlé zítřky naše i celého
socialistického tábora.
Díval jsem se v Toskánsku na průvod, který přetrvává staletí a s úlevou
věnoval vzpomínku tomu českému, který nepřežil čtyři desetiletí. Asi proto, že
tradice z vůle obyčejných lidí není totéž co proklamovaná tradice z jakési vůle
pracujícího lidu.
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Již dávno před slavností jsem bloudil
úzkými uličkami a miniaturními náměstíčky
středověkého města a fotografoval vše, co
mě zaujalo. A přitom jsem si všiml jednoho
podstatného znaku lidských sídel: vchodu.
Fasády domů byly v různém stupni
opotřebovanosti, omítnuté, s opadanou
omítkou, takže k vidění se všemi úpravami
a přestavbami... ale jednoznačně dávaly
najevo, že pravou vizitkou majitelů je
vstup. Dveře, brány, branky, vrata spolu
s nosnými konstrukcemi tvoří natolik
pestrobarevnou přehlídku forem
a materiálů, až se zdá, že se tu jedná
o nějakou nevyhlášenou, ale důsledně
sledovanou soutěž. A když už domácí
usoudí, že se s vchodem nic moc dělat
nedá, aspoň ho obloží kupou květináčů
s pestrobarevnou květenou. Fotil jsem
domovní vstupy s myšlenkou, že jednou si
z té pestré mozaiky doma složím velký
plakát.
Letitá zkušenost mě naučila, že slušnou
barevnou fotografii vyrobím jen za slunečního
svitu. A proto jsem byl zklamaný, když při
fotografování všech atrakcí Maggiolaty nejen
sluníčko nesvítilo, ale ke všemu začalo pršet.
Slavnostní průvod se rozprchl jako když do
vrabců střelí – měšťané, hodnostáři, strážní,
trubači i panoši a pacholata obého pohlaví se
ukryli do každého domovního vchodu, který byl
po ruce, a já spílal nebesům za pokažené
fotografování.
Až když déšť pomalu ustával, náhle mě osvítil
Duch svatý: bože, vždyť už nikdy se mi
nenaskytne příležitost zvěčnit ty krásné vchody
oživené takřka jejich původními obyvateli! Vystřelil
jsem a fotil a fotil... Protože kamennou krásu
domů, paláců, kostelů, zámků lze obdivovat –
kompozici, materiály, barvy, detaily... ale život,
život těm stavbám vdechnou až lidé. A když do
těch středověkých vstoupí naši předchůdci
z hlubin staletí... no, řekněte, není to paráda?

Ale ke slavení v Lucignanu nepotřebujete celé město, dá se to zvládnout v komornější sestavě. Byli jsme tam v roce 2000, v čase, kdy probíhalo fotbalové
mistrovství Evropy, což mě rmoutilo především proto, že mi každodenně připomínalo, jaký jsem hlupák – kdybych byl při smyslech, nikdy bych naši cestu tak
nevhodně nenačasoval. Mou ženu to nevzrušovalo a dceru spíš zajímal malý bar na předměstí. Což se ukázalo být šťastné, neboť zjistila, že tam mají televizor
a sledují fotbal. Tím si zajistila pravidelné placení útraty svým rodinným sponzorem.
Večer před naším
návratem jsme do baru
přišli bez italské měny,
protože tehdejší liry jsme
do poslední vlili do nádrže
automobilu. Dcera se
zeptala šéfa, zda můžeme
zaplatit německými
markami a uspěla – neboť
i dočasný štamgast jest
vážen a ctěn. Popíjeli
jsme lahvičku červeného
a spolu s několika
domorodci sledovali
televizní semifinále Itálie–
Holandsko. Stejně jako
domácí jsme fandili
Italům, nejen proto, že
prostředí bylo tak
sugestivní, ale hlavně proto, že holandští fotbalisti mi po několika dřívějších zápasech s námi
leželi v žaludku víc než ti italští. Zápas byl urputný, góly v nedohlednu, prodlužovalo se
a došlo na penalty. V okamžiku, kdy Italové své dvě proměnili, zatímco protivníci ne, šéf
bouchl sekt – tak svým hochům věřil. A ti ho nezklamali. Za všeobecného jásotu jsme si
všichni připíjeli a gratulovali, neboť jsme byli vzati do spolku i my. Když jsem při odchodu
tahal z kapsy peněženku, šéf mi ji zavřel se slovy: „Přece jsme vyhráli, ne?“
Byli jsme v Toskánsku a oslavy si domorodci vychutnat umějí.

TO
BYLY
DOVOLENÉ!
Tenhle dům nechybí snad v žádném toskánském kalendáři. Málokterý turista však ví, že se nachází v Lucignanu.

Toulat se liduprázdným Lucignanem za teplé toskánské noci...

Může si český turista přát lepší ubytování?

Toskánsko jsme s manželkou
(ale na střídačku i s dcerou, synem
a Evou Schmidtovou) poznávali
v létě roku 2000, 2002 a 2004.
Z toho dvakrát se naší základnou
stal pronajatý domek v městečku
Lucignano nedaleko Arezza.
Více na stranách 34 a 35
Ivan Krejčí

