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Obnova lávky „Černý Kříž“ přes Studenou Vltavu
Foto Marek Foglar
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Regionální železnice pro budoucnost

KRONIKA 2015
Na webu nedostupné.

Druhou interaktivní konferenci pro studenty středních a vysokých škol uspořádala Správa železniční
dopravní cesty ve středu 22. dubna. Jejím cílem bylo představení husté sítě regionálních tratí v ČR
s nutností její modernizace a současně seznámení studentů s možnostmi profesního uplatnění
v řadách SŽDC i dalších partnerských firem. Studentům přednášeli a na jejich dotazy odpovídali
přední odborníci z oblasti železniční dopravy: výkonný ředitel Sdružení evropských železnic a infrastrukturních firem (CER) Dr. Libor Lochman, zástupce Dopravní fakulty Univerzity Pardubice
Ing. Václav Cempírek, generální ředitel SŽDC Pavel Surý a jeho náměstci, generální ředitel
SUDOPU PRAHA Tomáš Slavíček (na snímku), generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle a další.

SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
V období prvního čtvrtletí roku 2015 byla činnost
obchodního oddělení SUDOP PRAHA a.s. zaměřena na přípravu nabídek většinou pro veřejné zadavatele. Především se jednalo o ŘSD a SŽDC. Od
začátku března do konce května bylo připraveno
a podáno celkem 253 nabídek, do zahraničí bylo
podáno 5 nabídek.
V oblasti železničního dopravního stavitelství se
soutěžilo převážně o veřejné zakázky vypsané jednotlivými správami SŽDC. Z významných akcí se jednalo
především o tyto projekty: Provedení geotechnického
průzkumu skal pro stavbu Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo), Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik), zpracování záměru projektu
a přípravné dokumentace stavby, Výkon koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na
stavbě Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod,
Doplnění dokumentace EIA podle § 8 zákona
č. 100/2001 Sb. pro záměr Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo), Výkon koordinátora
BOZP na staveništi stavby Revitalizace trati Pardubice
– Ždírec nad Doubravou, Posouzení vlivů stavby na životní prostředí v rámci stavby Modernizace traťového
úseku Ústí nad Orlicí – Choceň, Zpracování technickoekonomické studie Zkapacitnění úseku Hradec Králové (mimo) – Jaroměř (mimo), Koordinátor BOZP ve
fázi přípravy a realizace stavby Modernizace přejezdů
na trati České Budějovice – Summerau, Výkon koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby Odstranění
propadů traťové rychlosti v úseku Turnov–Liberec,
Podpora technického dozoru investora při realizaci
stavby Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku
Stará Paka – Malá Skála, Zpracování projektu stavby,
výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP stavby
Rekonstrukce PZS v km 15,972, 16,332 a 18,134
v traťovém úseku Praha Zličín – Hostivice, Výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru
investora při realizaci stavby Zvýšení bezpečnosti na
železničních přejezdech v úseku Čerčany – Světlá nad
Sázavou, Zpracování technicko-ekonomické studie
stavby Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. Část, Zpracování aktualizace záměru

projektu Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov
u Duchcova – Bílina.
Na trhu silničních dopravních staveb jsme získali
zakázky vypsané složkami ŘSD, případně jednotlivými kraji. Jedná se o následující zakázky: I/6 Andělská Hora – Vřídélko, oprava povrchu, PD, I/36
Pardubice, Trnová–Fáblovka–Dubina, podrobný
GTP, D8 – odstranění sesuvu v km 56,300–56,500 +
stabilizace oblasti kolem stavby, D8 0805 – Projekt
dodatečného GTP/IGP sanace sesuvu – I. a II. etapa
sanace sesuvu, R11 1108 Jaroměř–Trutnov, DÚR/IČ,
I/62 Děčín–Vilsnice, oprava opěrné zdi v km 19,360–
19,888, TDS, D8 – odstranění sesuvu v km 56,300 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 –
II. etapa sanace sesuvu, zajištění DÚR, DSP, IČ,
PDPS, tech. pomoc vč. AD, I/37 Pardubice MÚK Palackého dostavba, aktualizace DSP, R35 Opatovec
– Staré Město, předběžný GTP, odborný dohled, R6
Nové Strašecí – Řevničov, DÚR pro změnu ÚR, R7
Chlumčany, zkapacitnění – prezentace stavby, R46
MÚK Prostějov střed – zpracování dokumentace pro
stavební povolení, R7 Postoloprty – MÚK Bitozeves
- majetkoprávní vypořádání STC, I/20 Nepomuk –
stoupací pruh – EIA.
U ostatních investorů jsme získali tyto zajímavé zakázky: Zjišťovací řízení EIA pro trasu metra V. A (Dopravní podnik hl. m. Prahy), Rekonstrukce Tyršova
mostu v Jaroměři, PD, AD, IČ (Město Jaroměř), Zpracování dokumentace a zajištění průběhu posuzování
vlivů záměru na životní prostředí – rekreační přístav
Napajedla–Pahrbek (Ředitelství vodních cest ČR),
Nabídka konzultačních a projekčních prací na projekt
ČEZ Vinohradská Praha / Administrativně obchodní
objekt (Cigler Marani Architects), II/247 Přivaděč
k průmyslové zóně Prosmyky II. část (Ústecký kraj),
Zpracování marketingové analýzy a vyhodnocení
ekonomické efektivnosti Přístaviště Mělník (Ředitelství vodních cest ČR), Zborovská–Klatovská – přeložky vodovodů, PD ke stavebnímu povolení
(Statutární město Plzeň), Komplexní podpora projektů EU pro výzvu 88a ROP Střední Čechy (Středočeský kraj), Praha bez bariér – Praha Sedlec,

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
gratulujeme kolegyním a kolegům!
Na webu nedostupné.

(Technická správa komunikací hl. m. Prahy), Praha
bez bariér – Praha Hostivař, (Technická správa komunikací hl. m. Prahy).
V zahraničí jsme podali nabídky na Slovensko, do
Polska a Bulharska. Jednalo se o tyto nabídky: Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce–Rača
a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice,
projekt PPP (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR), Technicko-hygienická údržba
železničných kolajových vozidiel – projektová příprava II. část (Železnice Slovenskej republiky), Wykonanie dokumentaciji projektowej i uzyskanie
decyzji administradyjnych dla linii kolejowej E59 na
odcinku Poznaň Glowny, pokój nr 0025, segment B
przyzeiemie (PKP Polskie Linie Kolejowe), E30 –
etap II odcinek Zabreze–Katowice–Kraków, pretarg
nr. 2 odcinka Trzebinia–Krzeszowice (PKP Polskie
Linie Kolejowe), Integrated Transport Strategy Ministry of Transport, Information Technologies and
Communications (Bulharsko).
Petr Lapáček
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NEJVÍCE OCENĚNÍ ZE VŠECH!
Česká dopravní stavba a technologie 2014

Aula pražského ČVUT – Betlémská kaple byla v úterý 16. 6. 2015 místem předávání titulů a cen v pořadí již 12. ročníku
celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2014. Slavnostní předávání cen proběhlo tradičně za přítomnosti mnoha významných osobností. Tituly 12. ročníku celostátní soutěže získalo 5 staveb a 2 technologie – sudopští projektanti dosáhli na dva a na řadu dalších cen. Stavba Rekonstrukce R 11 a T 110 KV Trakční měnírna Pečky (HIP Ing. Miroslav
Nezkusil) získala CENU SŽDC. Stavba Lávka Černý Kříž přes Studenou Vltavu, o které pojednává materiál v tomto čísle (HIP doc. Ing. Marek Foglar,
Ph.D.) získala CENU SVAZU MĚST A OBCÍ ČR a stavba Silnice II/231 v Plzni, Plaská-Na Roudné-Chrástecká, 1. etapa (HIP Ing. Marek Stádník),
získala CENU VEŘEJNOSTI. A Ing. Pavla Kopecká získala v „Soutěži o nejlepší studentskou práci z oborů doprava a dopravní stavitelství 2014“
CENU REKTORA TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI za diplomovou práci na téma: „Optimalizace veřejné hromadné osobní dopravy na Horehroní“.

PRŮJEZD UZLEM PLZEŇ VE SMĚRU III. TŽK

HIP Ing. Emil Špaček a Ing. Vladislav Šefl

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V TRAŤOVÉM ÚSEKU ČÍČENICE–VOLARY

HIP Ing. Jiří Matějovský, asistent HIPa Ing. Petr Nekula

Silnice II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká
1. etapa

HIP Ing. Marek Stádník - viz SR 4/2014
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20. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

MOSTY – BRIDGES 2015
pořádané v rámci doprovodného programu
20. mezinárodního stavebního veletrhu IBF
Sympozium se konalo ve dnech 23. – 24. dubna 2015 v Brně pod záštitou ministra dopravy Ing. Dana Ťoka a hejtmana
Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Pro nás bylo významné nejen účastí našich odborníků jako přednášejících,
ale i tím, že SUDOP PRAHA byl opět jedním z hlavních partnerů sympozia.

Motto sympozia: Mosty – stavby spojující národy a generace

Tematické okruhy
I. Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy
Plánování a financování mostních staveb
Významné realizace mostů
Současná legislativa, předpisy a jejich návaznost na evropské
normy
Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba
II. Mosty v zahraničí
Informace o odborných zahraničních akcích
Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných
mostů
Inovace technologií, materiálů, výrobků pro mosty
Havárie mostů – příklady
III. Mosty v ČR – věda a výzkum
Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné
úkoly
Inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty
Životnost mostů z hlediska použitých materiálů a konstrukčních
systémů
IV. Mosty v ČR – projekty a realizace
Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
Příslušenství mostů
Vady a poruchy mostů a jejich důsledky

Ale nejen učenými disputacemi žili mostařští odborníci...
SUDOP PRAHA byl mezi přednášejícími opět zastoupen víc než bohatým
počtem příspěvků:
IV. TŽK, úsek „Tábor–Sudoměřice“, zkušenosti s návrhem mostních
objektů: nový železniční most, přemostění dálnice D3 v km 91,301
a nová železniční estakáda v km 91,569 (Ing. Martin Vlasák)
Napětí v přechodových oblastech mostů – hutnící pokusy
(doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Petr Zíka + Ing. Michal Drahorád,
Ph.D., ČVUT v Praze)
Měření bezstykové koleje na mostě přes D8 v Chabařovicích –
výsledky 2013, měření 2014 (doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.,
Ing. Dana Wangler)
Výsledky numerických analýz pro zpracování změny Z4 ČSN EN1991-2
v části železniční doprava - dynamická analýza
(Ing. Filip Kutina, Ing. Martin Vlasák)
Příprava mostního vzorového listu – kombinovaná odezva mostu
a koleje (Ing. Martin Vlasák, doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.)
Železniční ocelové mosty na úseku Horusice – Veselí nad Lužnicí
(Ing. Petr Šetřil, Ing. Jan Bartaloš)
Nová železniční estakáda Mendrik v Ústí nad Orlicí
(Ing. Jiří Jirásko, Ing. Jan Horn + Ing. Jiří Salava, S-Engineering,
Ing. Vojtěch Konečný, PIS Pechal)
Stavba silnice II/231 v Plzni, Plaská–Na Roudné-Chrástecká,
1. etapa – most na silnici II/231 přes řeku Berounku (Ing. Martin Vlasák)
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Obnova lávky „Černý Kříž“ přes Studenou Vltavu
Marek Foglar
Kdysi v té oblasti stávala lávka pro pěší, která však byla stržena se vznikem „železné opony“. A tak až donedávna
využívali turisté k přístupu od železniční stanice Černý Kříž k obci Dobrá na Šumavě i k hoře Stožec, a na ní umístěné a
velice vyhledávané Stožecké kapli, stávající ocelový železniční most trati Černý Kříž – Volary. Vzhledem k provozu na trati
a komplikovanému přístupu na most docházelo v těchto místech k častým nehodám, které už nejednou vyústily ve
středně těžká poranění.
Požadavkem investora stavby bylo v době mezi ukončením letní turistické sezóny (15/9) a zahájením zimní turistické
sezóny (15/11) postavit lávku v okrajových podmínkách stavby v 1. zóně NP Šumava, kde je nutné omezit zásahy do
prostředí na absolutní minimum.

Nosná konstrukce přemostění byla navržena jako oblouk z lepeného lamelového
dřeva s dolní mostovkou a šikmými závěsy. Opěra mostu OP1 se nachází v místě
opěry bývalého mostu na pravém břehu řeky Studená Vltava. Je navržena jako běžná
mostní opěra s rovnoběžnými křídly a je založena na mikropilotách. Dřík a křídla opěry
jsou obloženy kamenem z původní opěry. Opěra mostu OP2 se nachází na levém
břehu řeky – zde byl orgány ochrany přírody omezen přístup těžké techniky. Opěra je
navržena jako běžná mostní opěra s rovnoběžnými křídly a je založena na mikropilotách. Dřík a křídla opěry jsou obloženy kamenem z původní opěry, která byla umístěna
přímo ve vodním toku, a proto podemílána.
Nosná konstrukce je tvořená dvěma obvodovými obloukovými nosníky z lepeného
dřeva třídy pevnosti GL 28h podle ČSN EN 1194. Oblouk má rozměry 320 x 900 mm,
táhlo má rozměry 320 x 700 mm. Nosník takové šířky je obtížné vyrobit, proto je vyroben ze dvou nosníků šířky 160 mm spřažených ocelovými svorníky Ø20, fu = 800
MPa. Podélná spára bude v navazujícím technologicky vhodném období nahoře překryta dřevěnou deskou upevněnou vruty. Táhla oblouku jsou pod mostovkou po dvou
metrech příčně spojena ocelovými válcovanými nosníky HEB 120, příčně zavětrovanými trubkami TR76/5. Hlavní obloukové nosníky jsou vzájemně propojeny a příčně
zavětrovány ocelovými válcovanými nosníky HTR200/100/10.
Mostovka je tvořená podélnými dřevěnými hranoly z lepeného lamelového dřeva
třídy pevnosti GL 28h, rozměry 120 x 180 mm, na nichž leží příčné dubové mostnice třídy min. D30 podle ČSN EN 338. Mezi mostnicemi jsou v podélném směru
mezery šířky 10 mm, jež zajišťují odvodnění mostu. Mostnice jsou k podélníkům
připevněny vruty, podélníky k ocelovým příčníkům pomocí ocelových svorníků
a navařených plechů.
Na mostě, před mostem i za mostem je dřevěné zábradlí (s výplní z tahokovu) výšky
1,3 m. Na koncích stavby jsou umístěny zábrany proti vjezdu motorových vozidel tvořené kamennými bloky.
Po založení a provedení spodní stavby (včetně kompletních terénních úprav) měla
být dřevěná konstrukce na stavbu dodána včetně všech ocelových prvků, jejich zatmelení a případně zakrytí. Subdodavatel dřevěné konstrukce tento požadavek nerespektoval a dřevěné díly byly sesazovány až na místě. Vzhledem k problémům,
které tento postup přinesl, jej autor konstrukce v žádném případě nedoporučuje.
V navazujícím technologicky vhodném období je nutné vzniklé vady a nedodělky odstranit. Konstrukce byla osazena vcelku mobilním jeřábem.
Po osazení konstrukce byla provedena dřevěná mostovka a dřevěné zábradlí. Následně byly na konci podzimu dokončeny terénní práce a staveniště bylo uvedeno
do přírodě nejbližšího stavu.
Na mostě byla provedena statická a dynamická zatěžovací zkouška a předpoklady
statického výpočtu se ukázaly jako správné. Statická zatěžovací zkouška se uskutečnila pomocí kádí s vodou s účinnostmi přesahujícími 70 %.

Práce na projektu byly pro investora stavby (Správa Národního
parku a chráněné krajinné oblasti Šumava) zahájeny studií provedenou v roce 2009. Původní požadavek investora byl na uplatnění ocelové konstrukce jako v případě Lávky přes Vydru (viz SR
3/2013), nicméně orgány ochrany životního prostředí byly nakloněny i řešení přírodě bližší konstrukcí. Jako vítězná varianta studie
byl vybrán dřevěný oblouk se šikmými závěsy. Autor příspěvku
zpracoval projektové stupně STU, DUR a DSP/ZDS ve firmě HELIKA a.s., RDS a AD (TP investorovi) ve firmě SUDOP PRAHA a.s.
Hlavním zhotovitelem stavby byla firma HOBAK a.s., hlavní
stavbyvedoucí Jan Vávrovský. Stavba ukázala, jak složitá je koordinace subdodavatelů v případě jen krajně obtížně realizovatelných termínových požadavků investora.
Myslíme si, že se nám společnými silami podařilo realizovat
stavbu, která do citlivé lokality zapadá a respektuje jejího genia loci.

Lávka „Černý Kříž“ přes Studenou Vltavu
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NOVINKY V SUDOPU PRAHA

Stavební úpravy ve středisku 230 – Plzeň
Na konci roku 2013 bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci kancelářských prostor SUDOP PRAHA a.s., střediska 230 – Plzeň. Vzhledem k tomu,
že středisko bylo personálně posíleno, byla zadáním především úprava dispozice tak, aby umožnila plnohodnotnou práci jedenáctičlenného kolektivu včetně veškerého zázemí nutného k projekční, inženýrské a konzultační činnosti. Úkolem také bylo zajistit vyšší efektivitu při práci změnou
provozních vazeb.
Původní dispoziční uspořádání mělo několik zásadních nedostatků. Umožňovalo práci nejvýše deseti pracovníkům. Kancelář v m.č.10 byla pro
tři pracovní místa příliš stísněná. Zasedací místnost (m.č. 03) byla přístupná pouze přes plotrovnu (m.č. 02) – tzn. místnost od které se čeká reprezentativnost byla přístupná přes místnost čistě technickou.
Řešením výše uvedených nedostatků byla dispoziční úprava, která vyžadovala pouze drobné stavební úpravy. Ty spočívaly v prolomení dvou
nových dveřních otvorů. Tato úprava umožnila sdružení kanceláří do severní části dispozice a jejich provozní propojení. Zasedací místnost byla
přesunuta do bývalé plotrovny, takže získala přímý vstup z chodby. Plotrovna byla vymístěna do zadní části dispozice. Tyto přesuny jednotlivých
funkcí kancelářských prostor umožnily navýšení počtu plnohodnotných pracovních míst navýšením plochy věnované kancelářím na úkor ostatních
funkcí (při zachování užitné hodnoty).
Pro zvýšení komfortu pracovního prostředí byl nainstalován systém klimatizace kanceláří. Zvolen byl invertorový systém – založený na principu
tepelného čerpadla. Byly osazeny tři vnitřní jednotky v kancelářích napojené na jednu vnější jednotku umístěnou v prostoru dvora.
Během stavebních úprav byla obnovena většina povrchů (malby, koberce).
Rekonstrukce spočívala také v doplnění kancelářského nábytku. Kromě drobných kusů nábytku (židle a police) to byl především nový stůl
do zasedací místnosti s integrovanou sklopnou obrazovkou (zapojenou do systému videokonference) a s integrovaným panelem silových a datových zásuvek.
Na konci roku 2014 bylo rozhodnuto o dalším personálním posílení střediska 230 – Plzeň. Rozsah stávajících kancelářských prostor neumožňoval
navýšení počtu pracovních míst. Vzhledem k tomu se středisko rozšířilo o další podlaží objektu.
Pro obsazení nových kancelářských prostor nebylo třeba žádných významných stavebních úprav. Nově byly instalovány rozvody datových
kabelů, byla osazena nová dveřní křídla, provedena nová malba a prostory byly vybaveny novým nábytkem a technikou. Obsazení nových prostor
proběhlo v únoru 2015.
David Šabata (foto autor)
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Kam jsi došla serverovno…
Server je obecně označovaný počítač, který
poskytuje nějaké služby v síti, například ověření uživatele do sítě, sdílení disků, tiskáren,
emailů, webové služby a především pro nás
důležité specializované služby pro programy
jako je ProjectWISE, tiskové služby, databáze
a další.
Jde o nejdůležitější stroje v síti naší firmy.
Proto je takovýto počítač většinou pro danou
službu vyhrazen jako samostatný stroj, neslouží k přímé práci uživateli. Pro svou důležitost bývá také postaven z kvalitnějších
a především výkonnějších součástek
a umístěn do specializovaných místností, bez
přístupu uživatelů. Když se mluví o tom, že server je lepší počítač, myslí se tím především
osazení více disky do diskového pole tak, aby
při výpadku jednoho až dvou disků nedošlo ke
ztrátě dat a omezení funkčnosti serveru. Disková pole jsou osazovaná těmi nejkvalitnějšími disky, které by měly vydržet nepřetržitý
chod několik let, jsou vyměnitelné za chodu
serveru. Dále pak je server vždy osazen co
největším počtem operační paměti, aby byl
schopen vyřizovat co nejrychleji požadavky
všech uživatelů a k čemuž by mu měl zdárně
sekundovat velmi výkonný procesor.

Všechno to stálo na stolech, většina serverů
měla připojený monitor, klávesnici a myš.
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech
a servery nevyjímaje. Takže ačkoliv byly stroje
chráněny proti technickému výpadku vlastních
součástek, vnějšímu prostředí se neubránily.
První velká havárie serveru přišla o Velikonocích roku 1999, kdy přišlo neočekávané teplo
na tuto dobu – teploty se šplhaly vysoko
kolem 25 stupňů. Zavřená okna v serverovně 3
dny přes Velikonoční pondělí způsobila přehřátí disků k úplnému zadření. Serverovna byla
upravena tak, aby v ní nemusel administrátor
sedět nastálo, byla přestavěna na místnost
bez oken, pro lepší účinnost klimatizace. Klimatizace byla důležitou součástí, takže byl
zřízen zcela samostatný okruh pro klimatizaci,
nejprve jeden a postupem let i druhý, pro
případ, že by jeden okruh klimatizace selhal.
To se samozřejmě jednou také stalo a ačkoliv
šlo o mrazivé zimní období, kdy administrátoři
drkotali zubama chladem, serverům zimní
vzduch nestačil a „měly zvýšenou teplotu“.

verů, které se pro uživatele tváří jako samostatné stroje s vlastním procesorem, pamětí
a diskovým prostorem. Ve skutečnosti jde o
virtuální stroj, který si tyto prostředky bere z fyzického stroje, na kterém je nainstalován. Výhody jsou obrovské; skutečný procesor, paměti
a disky jsou sdílené virtuálními stroji a dají se
tedy optimálně využít. Každému virtuálnímu
serveru lze parametry procesoru, paměti
a disku měnit a dávat mu tedy optimální množství, které pro běh svých služeb potřebuje.
Postupně tak dosluhující servery začaly být
odpojovány a nahrazovány těmito novými virtuálními. Nejprve částečně a v roce 2009
velkým třeskem v serverovně, kdy byly
všechny staré servery nahrazené zcela novými
servery a velkým diskovým prostorem.
Fyzický server přestal být nejdůležitější součást sítě, přišel totiž o disky a stal se strojem,
který jen spouští virtuální stroje a nabízí jim jen
procesor a paměť k použití. Vlastní virtuální servery jsou uložené na diskovém poli. Takže

Serverovna je bezesporu srdcem každé
firmy, které dodává prostředky pro její hlavní
činnost – projektování.
Tento článek je drobným zamyšlením kam
se serverovna SUDOPu PRAHA dostala za 20
let. Dobrá zpráva je, že je po celou dobu stále
na stejném místě. V druhém patře za dveřmi
217 hučí servery od roku 1995, kdy se v této
místnosti spolu s jedním vyhrazeným serverem
dělil o prostor i jeden administrátor. Stroj poskytoval přihlášení uživatelů do sítě a diskový
prostor pro ukládání dat. Internet a email byl
v plenkách a byl dostupný jen omezené hrstce
manažerů. Server kromě požadavku na bezvýpadkové napájení malou UPSkou nevyžadoval
nic dalšího – chladilo se otevřeným oknem,
dveře při odchodu administrátor zamkl a šel.
Tento idylický serverový čas plynul až do roku
2000. Postupně v tomto období s rozvojem
programů a nových technologií přibývaly další
samostatné servery pro programy na řízení
firmy a její ekonomiku, pro email, pro web, antivirový program. Strojů přibývalo, teplota
v místnosti začala stoupat a serverovna byla
vybavena klimatizací.
Zlom nastal s příchodem systému pro projektování ProjectWISE. Přibyly další specializované servery – databázový, server programu
ProjectWISE, server na kterém běžel PORTAL,
TISKAŘ a brána, která chrání vnitřní síť před
nezvanými hosty z venku, z okolního internetu.
Datové připojení do Internetu se stalo klíčovou
záležitostí firmy, sloužilo především k propojení poboček.
Serverovna roku 2000 tedy již skrývala víc
jak 10 serverů, z nichž každý plnil v síti svou
vyhrazenou roli. Stroje již řádně topily, a tak
byla místnost vybavena klimatizací, servery
byly napojené na UPSky. Servery vypadaly
jako běžná přerostlá PC. Některé měly disková
pole v sobě, některé připojené externí.

Postupně se prosté krabice serverů, které
stojí na stole, uzpůsobovaly rozměrům speciálních skříní zvaných RACK, které do svých
polic byly schopné pojmout až 20 plochých
serverů. Krabice serverů se zunifikovaly na
výšku cca 2U, což je označení pro výšku modulu v rackové skříni (tzv. 1Rack Unit =
44.45 mm – pro zvídavé). Tyto elegantní skříně
měly kouzlo v tom, že se do nich vešlo až 20
serverů, propojovací kabely byly vedené
jednou trasou, servery se daly všechny napojit
na jediný monitor a klávesnici, ke všem součástkám se dalo relativně dobře dostat. Byly
zamykatelné, což zvyšovalo zabezpečení serveru proti úmyslnému poškození. V neposlední řadě hodně šetřily místo vlastní
serverovny.
Stále šlo však o víceméně jednoúčelová zařízení – jeden server, jedna hlavní služba,
kterou zajišťoval. Pokud takovýto stroj měl poruchu, služba nefungovala, pokud některý ze
serverů byl přetížený, nemohl mu žádný jiný
„půjčit“ svou kapacitu.
Proto kolem roku 2005 začalo OTR experimentovat s virtualizací serverů, kdy na jeden
fyzický stroj – server je nainstalováno více ser-

v případě výpadku serveru se prostě nastartuje
jiný a ten z diskového pole spustí virtuální
stroje. Proto i v současné serverovně je fyzických serverů více, jednak aby se lépe rozložila
zátěž na jednotlivé procesory a jednak proto,
aby mohl některý ze serverů převzít zátěž toho
druhého v případě jeho poruchy. Obslužné programy pro virtualizaci pak zajistí dělení zátěže,
startování serverů v případě výpadku a další.
Velmi elegantní a hlavně flexibilní řešení zajišťující bezvýpadkový provoz. Lze ho dopracovat do stavu, že ani všechny tyto fyzické
servery a dokonce ani všechny díly diskového
pole nemusí být v jedné místnosti, natož
v jednom racku. Je tedy možné serverovnu
pro případ výpadku celé místnosti – požár, vytopení, prasklá vodovodní trubka nebo klimatizace – rozdělit na dvě části, kdy v době klidu
každá dělá svůj díl práce a v případě havárie
jedna nepoškozená lokalita přebírá zátěž té
druhé.
Zajištění bevýpadkového provozu sítě
a především bezztrátového provozu se tak
v SUDOPu PRAHA stalo denní realitou, bez
které by firma naší velikosti nemohla fungovat.
Jaroslav Veselý
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Nový silný pomocník geodetů SUDOPU PRAHA
Vývoj technologií v geodézii za posledních 20 let je obdivuhodný.
Možnosti pořizování dat (od klasických totálních stanic přes totální
stanice umožňující bezhranolové měření, aparatury GNSS, statické a mobilní skenování, digitální pozemní a leteckou fotogrammetrii), rychlost
pořízení dat, jejich zpracování a interpretace – to jsou, a nejen pro nás
geodety, neuvěřitelné skutečnosti. Přesto, že SUDOP PRAHA a.s. není
geodetickou firmou, nemusí se sudopští geodeti za svoje vybavení
vůbec stydět.

Důkazem toho je pořízení nového multifunkčního vysoce přesného
geodetického přístroje Leica Nova MS50 od švýcarské firmy Leica
Geosystems. Tento přístroj se na první pohled neliší od klasické totální
stanice. Rozdílem je pouze to, že ve svých útrobách ukrývá 3D laserový
skener. Je tedy možné kombinovat klasické měření a plnohodnotné skenování rychlostí až 1000 bodů za vteřinu do vzdálenosti 300 m. Navíc
můžeme při měření využít dvou integrovaných kamer umožňujících
přesné cílení z displeje stanice či dálkového ovládání. Sudopský přístroj
je navíc rozšířen na takzvaný one-man systém, který umožňuje ovládání
přístroje pomocí bezdrátové technologie. Jednoduše řečeno – je možné
měření zabezpečit pouze jedním pracovníkem.
Nebylo cílem pořizovat skener, jehož využití bychom zcela určitě nezajistili, ale univerzální přístroj, se kterým, a to se nebojím říci, jsme schopni si
v terénu poradit s jakoukoliv úlohou. Předností přístroje je i vysoká přesnost (přesnost skenování a dálkoměru 2 mm + 2 ppm, úhlová přesnost 1”).
Další výhodou je výkonný dálkoměr s dosahem do 10 km, bezhranolově do 2 km. MS50 je doslova našlapán užitečnými funkcemi, z nichž asi nejpodstatnější je určení kubatur přímo v terénu z naskenovaných mračen bodů.
V období přechodu na 3D projektování zaujímá přístroj MS50 bezesporu důležitou roli v efektivním pořizování přesných dat a zcela určitě zapadá
i do portfolia kvalitního a spolehlivého vybavení geodetů SUDOP PRAHA a.s.
Roman Čítek

Revitalizace střediska v Hradci Králové
Projektové středisko Hradec Králové sídlí v pronajatých prostorách Podnikatelského centra (budova B, 8. patro)
v Hradci Králové téměř 20 let.
S výjimkou likvidace následků požáru v roce 2005 dosud neproběhla jejich výraznější rekonstrukce či úprava.
S ohledem na tuto skutečnost jsme se na konci loňského roku rozhodli pro postupnou „revitalizaci“ pronajatých prostor,
která by nám ve svém výsledku měla zpříjemnit a vylepšit naše pracovní prostředí. Při plánování a návrhu koncepce
úprav nám pomohli i kolegové ze střediska 206 (Ing. arch. Jakubec), kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat.
Dosud se nám z našeho „revitalizačního“ záměru podařilo společným úsilím předělat kuchyňku a instalovat nové přístupové zařízení, které
nám usnadňuje bezpečný přístup do jednotlivých
prostor střediska. Současně s přístupovým zařízením jsme instalovali i nový elektronický docházkový systém a momentálně k němu vyvíjíme
vlastní programové vybavení. To nahradí již legendární software „Rachota“, který po 15ti letém bezproblémovém provozu končí – díky nástupu
nových operačních systémů.
Za zmínku stojí i nová pevná instalace zařízení
pro videokonferenci, díky níž se podstatně zlepšily
podmínky pro videopřenosy.
V našem dalším úsilí o vylepšení pronajatých
prostor možná nezůstaneme osamoceni. Podnikatelské centrum nám totiž nečekaně nabídlo
pomoc a možná i prostředky na další vytipované
úpravy (sociální zařízení, podhledy, dveře atp.).
Pavel Horáček

Nový docházkový systém –
čtečka i s prstem pana vedoucího – a vlastní krabička,
která zaznamenává příchody
a odchody.
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Revitalizace tratí v síti SŽDC
Petr Lapáček
Počátkem roku 2013 zahájila SŽDC, s. o. projektovou přípravu staveb revitalizace tratí. Stavby jsou připravovány jako náhradní
projekty pro financování z programu OPD I. Převážná část akcí je zaměřena na regionální tratě, které provozuje manažer
infrastruktury. Dopravu na nich objednávají jednotlivé kraje. Část projektů je také zaměřena na důležité nekoridorové tratě.
Jak již bylo uvedeno, jedná se převážně o regionální tratě, kde za
Druhá varianta navrhuje modernizaci zabezpečovacího a sdělovaposledních dvacet let došlo k poklesu dopravy. Pokles se projevil
cího zařízení na uceleném úseku revitalizované trati. Řízení uceleného
mnohem výrazněji u nákladní dopravy, a tak se v současné době na
úseku se předpokládá dispečerem s pomocí systému DOZ z dispetěchto tratích nachází mnoho nepotřebných technických zařízení, jako
čerského pracoviště umístěného ve vhodné uzlové stanici. Nabízí se
jsou manipulační a vykládkové koleje, rampy a skladiště. Na tratích je
možnost využít pracoviště postavená v rámci staveb racionalizace.
stále mnoho vleček, které nejsou obsluhovány, ale na železniční síť
Dálkové ovládání zařízení vyžaduje, aby rozhodující výhybky ve vlakojsou napojeny.
vých cestách byly vybaveny elektrických ohřevem.
Údržba byla v průběhu let prováděna pouze lokálně, a tak není výNa závěr příspěvku bych se rád zmínil o stavbách „racionalizace“,
jimkou svršek stáří několika desítek let. Do železničního spodku se
které SŽDC s. o. realizovala především v letech 2005 až 2011. Jedrovněž neinvestovalo a odvodnění nebylo průběžně udržováno.
nalo se o stavby, kde došlo k nasazení DOZ na regionálních tratích
U umělých staveb se investice omezily na nejnutnější údržbu a tomu
a část z nich byla financována z garantovaného úvěru. Technické řeodpovídá technický stav těchto základních prostředků. Stáří okolo
šení odpovídalo variantě dvě uvedené v předchozím textu. Tyto
osmdesáti let není žádnou výjimkou. Nástupiště ve stanicích jsou
stavby měly minimální stavební část, a proto vyvolané kolejové úpravy
úrovňová, sypaná, výjimečně mají pevnou nástupištní hranu. Obdobný
byly často řešeny doprovodnými stavbami nebo opravnými pracemi.
stav je na železničních zastávkách. Konstrukce úrovňových přejezdů
Právě tato nevyváženost a neodstranění lokálních propadů rychlosti
jsou až na výjimky klasické dřebylo jedním z důvodů, který pověné. Moderní konstrukce jsou
užívali kritici těchto staveb.
použity pouze u důležitých silnic
Stavby „revitalizace“ si ve
1. třídy. Tratě nejsou elektrizosvém zadání kladou za cíl zvýšení
vané a napájecí zařízení se ometraťové rychlosti na regionálních
zilo pouze na osvětlení stanic
tratích jednak odstraněním lokála zastávek. Elektrický ohřev výních omezení a jednak úpravou
hybek až na výjimky není instarychlosti na stávajícím tělese. Jak
lován. Budovy jsou převážně
bylo uvedeno v předchozí kapiv majetku ČD a.s., ale jsou v nich
tole, úpravy rychlosti kladou poumístěny dopravní kanceláře
žadavky na zabezpečovací
a některá technologická zařízení.
zařízení a často je to možné
Použitá zabezpečovací techpouze za cenu modernizace zanika je velice nesourodá s výbezpečovacího zařízení. Nasajimkou tratí, kde byly realizovány
zením DOZ dochází k úspoře
stavby racionalizace. Ve stanipracovníků, což zlepšuje ekonocích jsou nasazena zařízení 1., 2.
mickou efektivitu staveb „revitalia 3. kategorie. Na těchto tratích
zace“. Velká část staveb
máme stále mnoho zařízení první
revitalizace je v současné době
kategorie, kde jsou výhybky zave stadiu schválení záměru proRacionalizace trati Plzeň–Žatec byla první stavbou tohoto druhu na síti SŽDC.
bezpečeny výměnovými zámky
jektu a zahájení prací na projektu
a vjezdová návěstidla nejsou závislá na poloze výhybek. U traťového
stavby. Téměř u všech staveb je na vybraném uceleném úseku uvazabezpečovacího zařízení převažuje telefonické dorozumívání. Něžováno nasazení moderního zabezpečovacího zařízení. Jak již bylo
které traťové úseky jsou zabezpečeny 2. kategorií – hradlovým nebo
uvedeno, důvodem je jednak úspora dopravních zaměstnanců, jednak
reléovým poloautoblokem. 3. kategorie je zastoupena automatickým
možnost zvyšovat traťovou rychlost.
hradlem v úsecích navazujících na staniční zařízení 3. kategorie. ÚrovPři přípravě staveb „revitalizace“ se přímo nabízela možnost využít
ňové přejezdy jsou zabezpečeny výstražnými kříži, mechanickými zápozitivní i negativní zkušenosti z přípravy a realizace staveb „racionalivorami a přejezdovými světelnými zařízeními (PZS) bez závor i se
zace“. Pozitivní je, že tyto stavby prokázaly oprávněný rozsah technozávorami. PZS jsou zastoupeny typy SSSR, VÚD, AŽD-71, reléovými
logického zařízení. Negativní bylo, že omezená stavební část
s elektronickými doplňky a plně elektronickými.
komplikovala uvedení staveb do provozu a až na výjimky nedošlo
Sdělovací zařízení odpovídá nasazené zabezpečovací technice
k zvýšení rychlosti. Proto bylo vhodné nebo spíše nutné, aby stavby
a je různého stáří a provedení. Vzdušné sdělovací vedení bylo v mi„revitalizace“ měly technologickou a stavební část vyváženou. Na vynulosti sneseno, ale kabelizace byla prováděna pouze jako jeho nábrané kolejové a stavební úpravy musí navazovat moderní technohrada bez jednotné koncepce. Optické kabelové trasy jsou na
logie, která umožní plné využití navýšení rychlosti. Je třeba si
těchto tratích opravdu výjimečně. Na značné části tratí je nasazen
uvědomit, že pokud provedeme komplexní investici do regionální trati,
rádiový systém TRS.
je to investice na několik dalších desítek let.
Při nasazení zabezpečovacího a sdělovacího zařízení jsou možné
Z hlediska naší společnosti se jedná o zajímavé stavby – v soudva postupy. První řeší pouze lokální úpravy zabezpečovacího zařízení
časné době jsme zpracovali projekty těchto staveb: Revitalizace trati
v závislosti na navržených stavebních úpravách trati, druhý navrhuje
Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov, Revitalizace trati Pardubice –
modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na uceleném
Ždírec nad Doubravou, Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží – Joúseku revitalizované trati.
hanngeorgenstad. Stavby mají stavební povolení a v letošním roce
První varianta předpokládá určitou úroveň stávajícího zabezpečovabyla zahájena jejich realizace. V současné době dokončujeme projekt
cího zařízení, které bude upravováno. Jak již bylo uvedeno, stávající
stavby Modernizace ŽST Česká Lípa, která je rovněž připravována
zařízení má značně omezené možnosti úprav. Toto zařízení mnohdy
jako stavba revitalizace. Některé další stavby, které nebyly zařazeny
omezuje traťovou rychlost. Řízení dopravy není efektivní a je náročné
do OPD 1, mají schválenou přípravnou dokumentaci a připravují se
na počet dopravních zaměstnanců.
soutěže na zhotovení projektu stavby.
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Jak bylo uvedeno v SUDOP Revue 3/2014,
získali jme v Lotyšsku zajímavou zakázku –
studijní projekt návrhu elektrizace vybrané sítě
LDŽ systémem 2 x 25 kV. Objednatelem byly
Lotyšské železnice a projekt byl hrazen
z prostředků EU.
Hlavní ukazatele projektu jsou následující:
- elektrizace 1500 km trakčního vedení
(rozvinutá délka)
- výstavba 10 trakčních napájecích stanic
včetně připojení na nadřazenou soustavu 110 kV
- demontáž 500 km stávajícího trakčního
vedení 3,3 kV ss.
Jedná se o komplexní projekt, který zahrnuje
všechny profese. Rozsah a postup prací
v jednotlivých profesích je uveden dále.

Lotyšsko: návrh elektrizace tratí systémem 2 x 25 kV
Petr Lapáček
Dopravní technologie
V rámci dopravní technologie se vycházelo ze
stávajícího stavu a navrhoval se cílový stav řešených tratí. Dále byla navržena dopravní opatření
na dobu výstavby.
V cílovém stavu jsou popsány navržené
změny technických parametrů tratí a stanic
(trakční vedení, zabezpečovací zařízení). Je zde
uveden výhledový rozsah dopravy včetně předpokládaných parametrů hnacích vozidel
a hmotností jednotlivých typů vlaků (osobní
i nákladní doprava). Redukovaný traťový profil
slouží jako podklad pro energetické výpočty
a byl zadán do programu pro simulaci jízdy
vlaku. Rovněž byly vypočítány nové jízdní doby
a vypočítána propustnost omezujících úseků
jednotlivých tratí a následná mezidobí pro oba
směry jízdy. Z výsledků simulace jízdy vlaku
budou zkonstruovány dráhové tachogramy (závislost rychlosti na dráze) pro oba směry jízdy
u všech tratí.
Energetické výpočty
Jako podklad pro energetické výpočty sloužil
redukovaný traťový profil, který se stanovuje pro
každý směr jízdy zvlášť. Ten se skládá z jednotlivých bezprostředně na sebe navazujících redukovaných sklonů.
Použité podklady:
- redukovaný traťový profil všech řešených tratí
(výstup z dopravní technologie)
- délka trati, počty železničních stanic, délky jednotlivých mezistaničních úseků
- schémata jednotlivých železničních stanic
- počty vlaků, grafikon vlakové dopravy, stávající
a výhledový
- trakční charakteristiky hnacích vozidel
- maximální rychlost jednotlivých vlaků (nákladní,
osobní, expres)
Výstupy zpracovaných energetických výpočtů
byly následující:
- doporučení pro napájecí systém 2 x 25 kV/ 50 Hz
- celková energetická bilance trati
- rozmístění trakčních napájecích stanic
- požadované příkony jednotlivých napájecích
stanic
- rozmístění spínacích stanic
- hodinové maximum pro jednotlivé napájecí
stanice
- rozdělení napájecího vedení na jednotlivé sekce
- průřezy trakčního vedení
- návrh připojení trakčních napájecích stanic na
veřejnou síť energetiky

Na základě odsouhlasených energetických výpočtů bylo navrženo:
- základní schéma zapojení napájecích stanic do
sítě 110 kV resp. 380 kV
- celkové jednopólové přehledové schéma napájecích stanic 110/25 kV
- návrh koncepce technického řešení zařízení pro
omezení zpětných vlivů (FKZ, případně jiné)
- situování (TNS) a jejich koncepční dispoziční řešení
- situování spínacích stanic (SpS) a jejich koncepční řešení
- připojovací místa autotransformátorů AST

Typový stožár
Trakční vedení
V rámci profese trakčního vedení byl zpracován návrh technického řešení elektrizace tratí
v zadaném rozsahu. Následně byl určen rozsah
zatrolejovaných kolejí v jednotlivých železničních
stanicích. Toto řešení navazovalo na zpracovanou dopravní technologii.
Rovněž bylo zpracováno zjednodušené
schéma trakčního vedení elektrizovaných tratí.
Toto schéma zahrnuje rozmístění napájecích
stanic, spínacích stanic, neutrálních polí pro jejich
připojení na trolejové vedení, autotransformátorů
a umístění dalších prvků v jednotlivých železničních stanicích.
V další fázi byl rozpracován návrh technického
řešení trakčního vedení. Tento návrh obsahuje zejména typizované řešení trakčního vedení s individuálními stožáry v širé trati na zemním tělese a v širé
trati v zářezu. Dále bylo zpracováno typizované řešení nosných bran v železničních stanicích s větším
počtem kolejí a typizované řešení nosných bran
a výložníků na nástupištích
v zastávkách na jednokolejné
a dvoukolejné trati.
Silnoproudá technologie
napájecích stanic
Návrh koncepce technického řešení silnoproudé technologie trakčních napájecích
stanic byl řešen v souladu
s požadavky zadavatele a zahrnoval 10 trakčních napájecích stanic (TNS).

Pozemní objekty
V rámci této profese bylo řešeno zřízení a vybavení dep elektrických vozidel a opraven
trakčního vedení (OTV). Dále bylo řešeno vybavení dep a opraven potřebnou technologií. Součástí této profese byla rovněž stavební část
všech TNS, která zahrnula provozní budovu
technologií, stanoviště transformátorů 110 kV,
zpevněné plochy a napojení na inženýrské sítě.
Sdělovací zařízení a dispečerská řídící
technika (SCADA)
Úkolem bylo posoudit stávající stav systémů
a kabelového vedení pro provoz elektrizované
tratě 2 x 25 kV, posoudit stávající stav přenosového zařízení a určit jeho rozsah pro využití systému SCADA, zhodnotit stávající optickou síť
pro využití systému SCADA a případně určit
rozsah úprav a způsob řešení; rovněž navrhnout
architekturu systému SCADA pro provoz sítě
elektrizovaných tratí 2 x 25 kV.
Zabezpečovací zařízení
V rámci této profese byly stanoveny požadavky
na rekonstrukci zabezpečovacího zařízení v traťových úsecích a železničních stanicích vyvolané
elektrizací 2 x 25 kV. V úsecích a stanicích, kde je
stávající technologie nevyhovující, bylo navrženo
nové zabezpečovací zařízení.

Schéma zatrolejování
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Autoři projektu
Jsem přesvědčen, že tento zajímavý projekt si
zaslouží prezentovat všechny spolupracovníky,
kteří se na jeho zpracování podíleli.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Türk
Hlavní specialista: Ing. Petr Lapáček
Dopravní technologie: Ing. Tomáš Traksl
Energetické výpočty: Ing. Jiří Štolba
Trakční vedení: Ing. Pavel Haušild
Technologie napájecích stanic: Ing. Miroslav
Nezkusil
Technologie napájecích stanic VVN část – SEP
(subdodávka z Lotyšska)
Pozemní objekty: Ing. Jaroslava Šudová
Technologické vybavení dep: Ing. Ondřej Kafka
Sdělovací zařízení a dispečerská řídící technika
(SCADA): Ing. Martin Štrof
Zabezpečovací zařízení: Ing. Martin Raibr
Silnoproudé napájení: Ing. Karel Košař
Kolejové úpravy: (subdodávka z Lotyšska)
Mosty a inženýrské konstrukce: Ing. Jiří Jirásko
Etapy realizace projektu: Ing. Ivan Pomykáček
Náklady studie: Ing. Roman Smida
bylo podkladem pro prezentaci nákladů pro objednatele, která zahrnuje náklady po jednotlivých
etapách a rovněž investiční náročnost jednotlivých profesí.

Současné elektrické jednotky v soustavě 3,3 kV ss
Silnoproudé napájení
Tato profese zahrnuje požadavky na rekonstrukci napájecích vedení 6 kV a 10 kV podél železničních tratí. Rovněž řeší přemístění těchto
vedení na podpěry trakčního vedení.
Kolejové úpravy stanic a tratí
Profese zahrnuje požadavky na rekonstrukci
kolejí stanic pro napojení dep elektrických vozidel a kolejí pro napojení opraven trakčního vedení (OTV). Dále zahrnuje požadavky na
vyvolané úpravy z důvodu výstavby trakčního
vedení.
Mosty a inženýrské konstrukce
V rámci této profese jsou řešeny vyvolané
úpravy mostů a inženýrských konstrukcí, především z důvodu výstavby trakčního vedení.
Etapy realizace projektu
Elektrizace železniční sítě bude prováděna postupně ve dvou etapách (na ramenech) I a II.
Předmětem etapy I je severojižní směr vedení
železničních tratí SKULTE–VECAKI–RIGA–
SKRIVERI–KRUSTPILS–DAUGAVPILS a železniční uzel Riga s okolím, tj. včetně tratí
RIGA–JELGAVA a RIGA–TUKUMS. Etapou II
dojde k elektrizaci západovýchodního směru
VENTSPILS–TUKUMS–JELGAVA–KRUSTPILS–REZEKNE. Obě etapy jsou pro postup výstavby ještě rozděleny do podetap (úseků). Při
stanovení etap a jejich následné dělení na podetapy se zohledňoval zejména stávající rozsah dopravy, existence zařízení stávající trakční
soustavy 3 kV, rozmístění napájecích a spínacích
stanic pro možnost uvádění jednotlivých etap
(staveb) postupně do provozu, a to včetně výstavby nezbytného zázemí pro údržby vlastní
trakce a jejího napájení, ale také hnacích vozidel
– lokomotiv a vlakových elektrických souprav.
Tzn., že vlastní elektrizace tratí bude též doprovázena výstavbou nezbytných doprovodných
zařízení, jakými jsou elektrodepa kolejových vozidel a opravny zařízení trakční sítě (OTV).
Rameno (etapa) I je navrženo postupně
realizovat na těchto úsecích (podetapách):
- podetapa I-1 KRUSTPILS–DAUGAVPILS
- podetapa I-2 SALASPILS–KRUSTPILS
- podetapa I-3 JELGAVA–TORNAKALNS

- podetapa I-4 TUKUMS–SLOKA
- podetapa I-5 KALNGALE–SKULTE
- podetapa I-6 uzel RIGA
Rameno (etapa) II je navrženo postupně
realizovat na těchto úsecích (podetapách):
- podetapa II-1 KRUSTPILS–REZEKNE
- podetapa II-2 JELGAVA–KRUSTPILS
- podetapa II-3 TUKUMS–JELGAVA
- podetapa II-4 VENTSPILS–TUKUMS
Náklady studie
Zpracovatelé jednotlivých profesí navrhli objemové ukazatele včetně jejich specifikací. Dále
bylo nutné stanovit jednotkové náklady pro
všechny profese. Po odsouhlasení cen zadavatelem jsme přistoupili ke stanovení odhadu investičních nákladů na realizaci projektu. Náklady
jsou členěny podle profesí a samostatně pro
každou navrženou etapu realizace. Toto členění

Napájecí stanice Saulkrasti

Závěr
Studie je samozřejmě kolektivním dílem
a všichni „sudopáci“, kteří na něm spolupracovali,
si zaslouží poděkování. Přesto si myslím, že některé je potřeba zmínit samostatně. Pavel Türk se
ujal role koordinátora projektu a s využitím jazykových znalostí a kontaktů pomohl dotáhnout
projekt do konce. Rovněž dvakrát prezentoval výsledky projektu před managementem LZD. Mirek
Nezkusil měl nejtěžší úlohu, protože s návrhem
systému 2 x 25 kV nemáme praktické zkušenosti,
a musel celou problematiku nastudovat. Rovněž
v jeho profesi měl zadavatel nejvyšší nároky na
podrobnost zpracování. Ondra Kafka navrhnul
strukturu adresářů a vzal si patronát nad finálním
výstupem. Na samý závěr bych poděkoval Romanovi Smidovi, který sestavil celkové náklady investiční studie a připravil je pro prezentaci
objednateli.
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Po dlouhých patnácti letech příprav se staví!

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly
Michal Mečl (foto autor)

Po dlouhých letech přípravy byla 30. října 2013 zahájena modernizace tohoto úseku, tedy jedné z posledních
staveb I. tranzitního železničního koridoru (TŽK), které na svou přestavbu teprve čekaly. Ukončení stavby se
přepokládá v dubnu příštího roku.
Modernizovaný úsek železniční trati je definován v rozsahu ŽST Úvaly (včetně) od stávajícího km 385,800
a úprav zabezpečovacího zařízení, které budou provedeny již od km 384,415 (s vysunutím vjezdových návěstidel do km 385,470) – ŽST Praha Běchovice, odbočka Blatov – ŽST Praha Běchovice os. n. (mimo) do stávajícího km 396,067. Součástí stavby je zastávka Praha Klánovice a části tratí ŽST Praha Běchovice, odbočka
Blatov - ŽST Praha Běchovice, vjezdová kolej (mimo) do stávajícího km 0,301 a ŽST Praha Běchovice,
odbočka Blatov – Praha Běchovice, odjezdová kolej (mimo) do stávajícího km 0,396.

Postup stavby
2013
Samotná stavba, která byla zahájena před
začátkem zimního období, započala jako
všechny obdobné stavby přípravnými pracemi, a to zejména výstavbou základů stožárů
trakčního vedení. Jelikož se jedná o tříkolejnou
trať, byl již v projektu kladen důraz na to, že
trakční vedení, zejména v klánovickém lese,
musí být provedeno v co možná největší míře
před zahájením hlavních stavebních prací, aby
stávající stožáry TV nepřekážely při provádění
souvisejících objektů, zejména odvodnění žel.
spodku. Základy stožárů TV nejsou dle předpokladu Organizace výstavby z projektu

stavby doposud hotovy a v některých místech
výrazně komplikují výstavbu odvodnění žel.
spodku. To má vliv na již zřízené konstrukční
vrstvy, zejména při následné demolici starých
základů. Dále byla zřízena provizorní nástupiště v zastávkách Rostoklaty, Tuklaty, Praha
Klánovice a v železničních stanicích Úvaly
a Praha Běchovice.
2014
V následujícím roce se stavební práce rozběhly naplno, a to dokonce dříve, než bylo původně plánováno, neboť byla mírná zima. Jako
první byly zahájeny výluky v oblasti vysunutých spojek ŽST Úvaly, které jsou náhradou za
stávající; ty byly částečně umístěny ve smě-

rovém oblouku a rozděleny přejezdem v km
387,453. Výluka zde byla ukončena na začátku prázdnin 2014, samotné spojky pak byly
uvedeny do provozu v průběhu podzimu 2014.
Současně byly zahájeny práce v lokalitě klánovické zastávky, a to zejména výstavbou nového podchodu, který po dokončení zcela
nahradí stávající podchod – ten byl do doby
modernizace v nevyhovujícím stavu (trvale zatopen spodní vodou). Aby bylo možno vystavět tubus nového podchodu najednou, byla
do kolejí č. 0 a 2 vložena mostní provizoria,
což si vyžádalo jednokolejný provoz v mezistaničním úseku Úvaly – Praha Běchovice,
odb. Blatov po dobu necelého týdne. Některé
vlaky tak v tuto dobu jezdily po odklonové
trase přes Lysou n. L.
Průběžně s výlukami jednotlivých kolejí byly
zrekonstruovány mosty a propustky v klánovickém lese a na Blatově. Zatímco rekonstrukce žel. svršku, spodku, nástupišť
a zastřešení byla ukončena na podzim
r. 2014, dokončení podchodu provázaly
komplikace, zejména ze strany zhotovitele
stavby, a po odstranění všech nedodělků byl
nový podchod uveden do provozu až 5. 5.
2015. Tentýž den byla zahájena demolice
podchodu stávajícího.
Ve druhé polovině roku 2014 byly zahájeny
práce v sudé skupině ŽST Úvaly, konktrétně
koleje č. 2, 4 a 6, od vysunutých spojek po návěstní lávku odjezdových návěstidel. Kromě
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rekonstrukce žel. svršku a spodku, ostrovního
nástupiště, protihlukových stěn a dalších souvisejících profesí je zde dominantním objektem
devítiobloukový most přes potok Výmola, resp.
jeho jednokolejná část z 50. let minulého století. Dále je to prodloužení podchodu na nástupiště pod kolejí č. 4 spojené s výstavbou
nového chodníku pro pěší, který je teď vyústěn
do ul. Vydrova, a přestavba mostu přes ul. Na
Spojce z tříklenbové konstrukce na jednootvorový železobetonový rám ze zabetonovaných
nosníků. Výluka v tomto úseku byla po několika
odkladech ukončena před změnou GVD. Pro
provoz ve stanici v následujících etapách stavebních prací nyní slouží provizorní zabezpečovací zařízení.
Ve druhé polovině roku byly též zahájeny
práce v sudé skupině v úseku Praha Běchovice, odb. Blatov – Praha Běchovice, kde se
hlavní stavební práce soustředily na rozšíření
náspového tělesa u koleje č. 2 na odbočce
Blatov, v místě bývalého rybníka, který byl
přetnut tratí při její výstavbě v 1. pol. 19. století. Současně byla zahájena výstavba zastávky Praha Běchovice střed, která je
samostatnou investicí hlavního města Prahy.
Výlukové práce byly ukončeny současně
s uvedením do provozu koleje č. 2 v zastávce
Praha Klánovice.
Součástí stavby je též komplexní rekonstrukce trakční měnírny Běchovice, kde byly
v druhé polovině roku zahájeny práce na zřízení převozné měnírny, která bude sloužit po
dobu rekonstrukce stávající TM. Převozná měnírna byla uvedena do provozu na začátku
roku 2015. K tomu datu byl též spuštěn definitivní autoblok v mezistaničním úseku Úvaly –
Praha Běchovice, odb. Blatov.
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2015
V letošním roce se práce přesunuly do liché
skupiny ŽST Úvaly, a to v obdobném rozsahu,
jako v sudé skupině, tedy od vysunutých
spojek po nadjezd silnice II/101 na pražském
zhlaví. Provoz v Úvalech se po dobu této etapy
výlukových prací odehrává pouze na dvou staničních kolejích č. 2 a 4, a tak jako v minulém
roce jezdí vlaky dle výlukového grafikonu, některé pak po odklonové trase přes Lysou n. L.
Dominantním objektem je znovu most přes
potok Výmola, tentokrát však jeho dvojkolejná
část z 1. pol. 19. století, která je nemovitou kulturní památkou ve smyslu zák. 20/87 Sb., o státní
památkové péči, a v průběhu výstavby je nutno
dodržet podmínky dané NPÚ k projektu stavby.
Zároveň byla zahájena výluka liché skupiny
na Blatově a v Běchovicích, mimo koleje č. 1
a 101 na Blatově, a to z důvodu zachování dvojkolejného provozu v úseku Úvaly – Praha Běchovice. Obě výluky stále probíhají, jako první
se však předpokládá ukončení výluky v oblasti
Blatova a Běchovic k 18. 5. 2015, kdy se výluka
přesune do zbývající části kol. č. 1 a 101.
A co nás čeká zajímavého v dohledné
době? Je to zejména jízda sanačního stroje
RPM 2002 v úseku Úvaly – Praha Běchovice,
odb. Blatov. Projekt stavby předpokládal použití stroje AHM 800 R, tedy technologie bez
snášení kolejového roštu. Tato technologie
byla zvolena zejména z důvodu zachování
dvojkolejného provozu v tomto mezistaničním
úseku s případnými krátkodobými jednokolejnými výlukami, a též i pro velmi omezený přístup staveništní techniky k tělesu železniční
trati v klánovickém lese. Dle aktuálního harmonogramu by se zde měl stroj ukázat v termínu od 30. 6. do 31. 8. 2015.

Foto na straně 14:
Nahoře 3 x Úvaly, dole 2 x Klánovice
Foto na straně 15:
Nahoře 2 x most v Úvalech,
uprostřed Běchovice a odbočka Blatov,
dole 2 x Úvaly
Projektant: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Michal Mečl
Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Zhotovitel: Viamont DSP a.s. (dnes STRABAG Rail)

Nová Palmovka
Spojení radniční budovy s polyfunkčním centrem
Václav Jann (foto autor)

Na významném dopravním uzlu městské části Praha 8, ohraničeným ulicemi Sokolovská a Zenklova, rostla
od 10. února 2014 radniční budova městské části Praha 8, spojená s polyfunkčním centrem. Do zahájené
stavby vstoupil dne 12. 5. 2014 SUDOP PRAHA a.s. ve sdružení s AF-CITYPLAN s.r.o. jako „Společnost Nová
Palmovka – TDI – CITYPLAN – SUDOP“ a zahájil kontrolní činnost nad výstavbou.
Stavba má nahradit několik stávajících objektů, ve kterých dnes úřad
sídlí, a umožnit tak obyvatelům městské části vyřídit vše na jednom místě.
Stavba má být moderní radnicí, která je součástí polyfunkčního městského centra s velkou halou s obchody, s nádvořím, restaurací, kavárnou,
kulturními a sportovními zařízeními, zkrátka se všemi funkcemi pro pestrý
život všedního dne, ale i svátku, pro radost a užitek všech občanů.
Stavba má nepravidelný půdorys o rozměrech 114 x 135 m. Rozsáhlejší je polyfunkční část o dvou podzemních a dvou nadzemních podlažích, z které vystupuje druhá věžovitá administrativní část – budoucí
radnice s devíti nadzemními a jedním podzemním podlažím na půdorysu
o rozměrech stran cca 36 x 44 m. Polyfunkční část komponovaná jako
podnož s otevřenými pasážemi (dvory) bude využívána pro obchodní,
kancelářské, restaurační, sportovní a volnočasové aktivity.

společenský a konferenční sál s celkovou kapacitou 150 míst k sezení, se
servisním zázemím. Sál bude využíván jednak pro potřeby radnice
městské části, jednak může plnit i další četné kulturní funkce pro veřejnost. Do prvního patra jsou umístěny dvě velké zasedací místnosti. Na
jednotlivých patrech jsou v návaznosti na nutné komunikace čekací zóny,
bez kterých se veřejný dům typu radnice neobejde.
Specifické je řešení posledních dvou administrativních podlaží. V 8. NP
je namísto obestavěného půdorysu dvorany kancelářemi (jak je běžné
v nižších podlažích) vytvářen víceúčelový výstavní poloveřejný prostor
o ploše 173 m2, z jižní strany přiléhající k fasádě s obřími hodinami, které
charakterizují objekt.
V 9. NP, kde má být umístěno vedení radnice, je atrium rozšířeno až
k fasádě s obřími hodinami.

Radnice
V přízemí radnice je prostorná hala, která nabídne možnost vyřešení
běžné občanské agendy hned na úrovni ulice. Jednotlivé odbory jsou navrženy okolo vnitřního zastřešeného atria tak, aby vše bylo velmi přehledné, aby občan domem nebloudil. V přízemí je umístěn víceúčelový

Hrubá stavba radnice a vizualizace s obřími hodinami
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Čerstvě dostavěné atrium radnice
Stav na stavbě při zahájení činnosti TDI (severovýchodní pohled ze Sokolovské ulice)

Obchodní část (jihozápadní pohled z radnice směrem k Sokolovské ulici)

Obchodní část
V prvním podzemním podlaží obchodní části
jsou umístěny prostory pro technologii domovní
techniky, prostor volnočasových aktivit a část
halové garáže s 85 parkovacími stáními. Celková kapacita garáží, včetně garáže ve druhém
podzemním podlaží s 215 parkovacími stáními,
bude 300 parkovacích míst. Dvě nadzemní
podlaží, která jsou v různých výškových úrovních, budou využita pro supermarket, obchod,
služby, nájemní kancelářské plochy a plochy
pro volnočasové aktivity.
Celková hrubá podlahová plocha všech jednotek radnice a obchodní části činí 41 551 m2.
U takto rozsáhlého komplexu, kdy spodní
stavba je realizována jako bílá vana a hlavní
konstrukce hrubé stavby jsou z monolitického
železobetonu, bylo časově náročné především
již samotné přebírání výztuže. To denně zabíralo celkem 4–5 hodin, protože tempo kladení
výztuže Metrostavem, divizí 6, bylo obdivuhodné, a než na jednom konci stavby došlo ke
kontrole a převzetí výztuže, tak na druhém již
byla položena výztuž další.
Dále se naše kontrola věnovala zejména
trubkování pro rozvody elektroinstalací, uložení
kanalizace a vodovodní přípojky a po betonáži
kontrolám trhlin v betonu. Časově náročná byla
rovněž kontrola osazení výplní otvorů. Významná část kontroly byla věnována kvalitě povrchů, protože značná část stěn a sloupů byla
navržena z pohledových betonů.

Po roce od zahájení výstavby došlo v únoru 2015 k dokončení hrubé stavby. Otevření je naplánováno na první kvartál roku 2016. Celkové náklady stavby jsou 1 130 958 910,- Kč.
Stavba má několik zajímavostí:
• Stavba byla zadána u nás méně obvyklým způsobem, kdy zhotovitel (poskytovatel) Metrostav
Alfa s.r.o. kompletně zajišťuje:
- vypracování konceptu budovy
- vypracování všech částí projektové dokumentace
- zajištění výstavby
- zajištění správy budovy
• Stavba získala certifikát EU Green building.
• Již zmiňované hodiny budou největší v České republice, s minutovou ručičkou o délce přes 4 metry.
• Voda ze střech je sváděna do retenčních nádrží, z kterých bude zavlažována zeleň.

Základová deska
obchodní části:
trnování sloupů
a navázání střechy

V příspěvku byly
použity informace
a vizualizace ze stránek
všeopalmovce.cz
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Hlavním účelem mého čtrnáctidenního pracovního pobytu bylo
ověření možné spolupráce mezi
švédskou projekční a konzultační
firmou SWECO a SUDOPEM
PRAHA, a to především po
stránce technické. Pro tento účel
jsem byl na dobu dvou pracovních
týdnů začleněn do pracovního kolektivu SWECA ve městě Malmö
v oddělení Rail design.

Švédsko 2015
Cílem této návštěvy bylo ověřit možnosti spolupráce mezi firmami se zaměřením na:
- porovnání technické erudice pracovníků
obou firem
- prověření komunikace
- IT vybavení a schopnosti

SWECO profil
SWECO je švédská nadnárodní projekční inženýrská a konzultační firma působící v cca 80 zemích světa (včetně České republiky) s celkem asi
9 000 zaměstnanci. Celkový obrat skupiny dosahuje cca 27 mld. Kč. Hlavní sídlo firmy je ve
Stockholmu. Před zhruba dvěma roky koupila
firmu VECTURA, která se specializovala na dopravní stavby a začlenila ji do své struktury.
Oblasti inženýrského stavitelství se věnují divize Rail (profese koleje, trakce, zabezpečovací
zařízení, sdělovací zařízení, dopravní technologie
a koncepce dopravy) a divize Civil (mosty, silnice,
pozemní stavby, geotechnika).
Město Malmö je třetí největší město ve
Švédsku s cca 300 tisíci obyvateli. Jeho strategická poloha, průmyslová minulost a bouřlivý
rozvoj v posledních letech z něj dělá moderní
kosmopolitní město. Sídlí zde mnoho univerzit,
kulturních institucí a rekreačních zařízení.

Struktura práce
Zpracování projektové dokumentace u firmy
SWECO je organizováno podobně jako v SUDOPU PRAHA. Celková podoba návrhu je vytvářena postupným skládáním řešení jednotlivých
profesí do celku, a to systémem koordinačních
příspěvků. Rozdíl na švédské straně spočívá
v tom, že se vytváří 3D koordinační model, do
něhož každý zpracovatel přispívá svým dílem.
Současně z tohoto modelu získává zpětně ve-

Pavel Utinek

škeré potřebné informace a podklady pro svoje
potřeby. Role a odpovědnosti jsou rozděleny dle
profesí. Systém HIPa a profesních garantů (koordinátorů) je u obou firem podobný.
Koleje
Kolejáři vytvářejí GPK v programu Bentley Rail
Track (RT) a jejich výstupem jsou v zásadě dva
prvky: geometrie (*.alg) a model terénu nového
stavu (*.dtm). Tyto jsou výstupem do koordinačního 3D modelu, který si ostatní připojují. Soubory
geometrie obsahují základní informace o GPK (niveletu, převýšení, rychlosti, výhybky, apod.) Digitální model (DMT) nového stavu obsahuje model
tělesa, odvodnění, podkladní vrstvy a podobně.
DMT obsahuje i základní materiály, kubatury, atd.
Důležité (a asi i odlišné od stylu práce na SUDOPU) je, že všichni používají stejné styly vykreslování a konvenci názvů, tzn. mají totožné
popisy, názvy prvků, tloušťky čar. To je výsledkem
dlouhodobého vývoje a důslednosti při formulování a uplatňování pravidel projektu a správy dat.
Silnice
Silničáři vytvářejí v podstavě totéž v InRoadsu
(*.alg i *.dtm), samozřejmě se svými preferencemi, které jsou jednotné pro silniční profesi,
ovšem zobrazitelné i pro ostatní.
Trakce
Trakce se vytváří v programu Bentely Rail
Track Catenary design, na základě převzetí geometrie (*.alg) od kolejáře. Preference, nastavení
a tím pádem i výstupy jsou opět jednotné a samozřejmě ve 3D.
Zabezpečovací a sdělovací zařízení, energetické rozvody
Kabelové trasy zabezpečovacího, sdělovacího
zařízení, energetická a elektrická vedení jsou trasovány rovněž ve 3D (Rail Track nebo InRoads)
a přikládají se do
celkového 3D modelu. Ostatní (asi)
jako u nás.
Kanalizace
Kanalizace a vodovody mají v RT
(i v InRoadsu) speciální nadstavbu
a jsou rovněž
v něm navrhovány
a trasovány. Obsahují knihovny trubních i šachetních
prvků, hydrologické
výpočty, výpisy
atd.

Pozemní stavby
Profese pozemní stavby, protihlukové stěny
a ostatní konstrukce jsou navrhovány ve 3D
a vkládány do 3D koordinačního modelu v klasické MS či v jejich nadstavbách.
Geodézie
Nositeli odpovědnosti za zaměření, mapové
podklady a digitální model terénu stávajícího
stavu jsou u švédské firmy geodeti, kteří vytvářejí
jednotný závazný digitální model pro všechny profese. Digitální model terénu stávajícího stavu tedy
nepřipravuje kolejář nebo silničáři a mostaři samostatně, ale geodet. Opět jednotné nastavení, zobrazení, dělení triangulace, včetně aktualizace
doměření. Jako bonbónek pokládají na terén ortofotomapy, popřípadě vytvářejí tzv. škálovatelný
model terénu. To je speciální druh DMT, kdy si uživatel sám definuje, jak mají být husté trojúhelníky
v triangulaci nebo jestli má být terén zobrazen
jako vrstevnice, zobrazení rozvodí, plochých míst,
nebo zdali má být pokryt ortofotomapou.
Geologie
Rovněž geologie je zobrazena ve 3D modelu
formou jednotlivých vrstev podloží pro všechny
profese na podkladě geodetických podkladů –
digitálního modelu terénu. Opět jsou jednotlivé
vrstvy zobrazeny dle centrálního nastavení.
Každá profese si tedy připojí digitální model stávajícího terénu a k tomu digitální model průběhu
geologického průzkumu.
Celková koordinace
Výsledkem dobře zvládnuté práce ve všech
profesích ve 3D je důsledná koordinace, jednotné podklady, rozdělení kompetencí a nadále
mj. odstranění servisní činnosti (výroby podkladů)
profese koleje pro ostatní projektanty. Správcem
3D koordinačního modelu je profesně neutrální
správce projektu (správce dat).
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Takto je tedy prováděna hlavní koordinační
činnost. Data 3D projektu jsou uchovávaná
v prostředí intranetu (na síti). Na PW se poté
ukládají jen výstupy (2D koordinace, kdy každá
profese vytvoří ze 3D modelu 2D půdorys, formální stránka je potlačena) a koordinátor vytvoří
ze všech příspěvků řezy. (Rail Track nemá omezení řezaných prvků a 3D model je závazný).
Do projektu je (ze zákona!) začleněn kontrolor,
který kontroluje vazby, koordinaci a zásadní
technické požadavky projektu. U větších projektů
toto zastává externí firma.
Celkově se ve všech profesích potlačuje formální stránka projektu a klade se důraz na
věcnou stránku za velké podpory strojové
práce (výstupem je 3D model, standardizované xml výpisy).
Ve velké míře se uplatňuje digitální předávání
dat objednateli i zhotoviteli před listinnou formou.
Firemní zázemí
Velkou odlišností ve švédské firmě je systém
pracovního prostředí. Kanceláře jsou organizovány jako openspace, kde jen někteří pracovníci
mají svá pevná pracovní místa a jednu skříňku
na dokumenty. Velké police s normami, staršími
projekty, prospekty a podobně téměř úplně „vyhubili“. Vše se skrývá v digitálním archívu
a někde v oblacích. V otevřené kanceláři jsou
tedy pracovní místa vybavená stolem, kancelářskou židlí (velmi, velmi kvalitní!), dvěma monitory a dokovací stanicí. Pracovník tedy ráno
přijde, najde volné místo, sedne, napojí se
(kávou kdykoliv), naloguje se a může pracovat.
Výhoda (pro někoho nevýhoda) je to, že musí
být neustále uklizeno. V cílovém stavu chtějí mít
méně pracovišť než zaměstnanců, jelikož vždy
je někdo na služební cestě, nemocen, na dovolené, apod. Pozor! Ani hlavní vedoucí nemá
svou kancelář ani pevné místo (je min. 2x týdně
na cestách), takže si sedá také, kam může. Pro
potřebu telefonního rozhovoru, hádky nebo
konference jsou na patře skleněné kukaně s připojením na internet, stolky a sedačkami.
Samozřejmostí je i kuchyňka s bohatou výbavou, obrovským kávovarem a volně přístupným
ovocem. Každý pátek je středisková porada, kdy
vedoucí informuje zaměstnance o zakázkách, výhledu práce a v závěru je volná diskuze. Zajímavostí je, že během této porady se podává zdarma
snídaně formou švédského stolu… Mezilidské
vztahy na pracovišti se dále utužují „povinnými“
přestávkami na kávu v 9:00 h a ve 14:00 h, kdy se
všichni zaměstnanci sejdou v konferenčním foyer
na patnáctiminutový potlach.

Rozdíly
Technické
Pro budoucí spolupráci je z hlediska norem
nutné aplikovat národní švédské normy pro
každou profesi. V profesi kolejářské jsou normy
přístupné a částečné přeložené do angličtiny.
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Rozdíly v normách nejsou výrazné. Práce se
odehrává výhradně
v programu Bentley
Rail Track. Preferují
práci s velkým podílem
strojového řešení pomocí regresní analýzy.
Výrazně se liší popisy GPK, typy a popis
výhybek. Tvorba převýšení a použití nedostatků převýšení jsou
podobná jako v CZ.
Výrazné jsou rozdíly
v publikaci výkresu
a celkovém systému
koordinace (3D model skrze kontrolora). Výstupy jsou standardizované xml výpisy, obecně
přijímané jak investorem, tak zhotovitelem.
Komunikační
Komunikace by pravděpodobně probíhala
pouze v angličtině. V případě větších časově
rozsáhlejších projektů by museli rozhodující CZ
pracovníci absolvovat kurzy švédštiny. Pro popisy výkresu a technické zprávy by bylo
vhodné najmout v CZ překladatele.
Práce s preferencemi a nastavení SW bude
pravděpodobně probíhat na šablonách SWE. CZ
zaměstnance nutno proškolit.
Legislativní
Pro další úvahy o rozvíjení spolupráce je nutno
dořešit otázky odpovědnosti za dílo, kontroly návrhu, projednávaní s úřady, potřeba a uznávání
autorizací či povolení a podobně.
IT
Velkou výhodou je to, že obě firmy využívají
stejnou platformu projekčních nástrojů založenou
na produktech firmy Bentley. Jedna se o:
- Bentley Microstation
- Bentley Project Wise
- Bentley Power Rail Track
- Bentley Power InRoads
- Bentley Power Overhead Line
Oboustranný přístup do systému PW je možný
v zásadě ve třech variantách a nepřestavuje výrazný problém.
1) webový přístup (uživatel SUDOP do PW
projektu SWECO)
2) PW klient – PW klient (nutno nastavení obou
PW systémů)
3) zapůjčení PC ze SWECa s potřebným SW
a nastavením, které by sloužilo jako „vstupní
brána“ do PW SWECO
V jednotlivých platformách je ale nutné sjednotit místní nastavení, názvy, preference, konvence názvu apod. Nastavení SW a vzorové
projekty by mělo dodat SWECO.

Přístup do lokálního intranetu je možný i skrze
zapůjčené PC od SWECa prostřednictvím VPN.
Pro komunikaci přes internet používají výhradně Microsoft LYNC, pevné linky naprosto vyhubili a mobily mají všichni.
Vzdálenost
Otázka vzdálenosti je díky systému PW irelevantní. Předpokládá se, že do kooperující země
bude jezdit pouze kontaktní osoba. Výjezd kontaktní osoby bude záviset na rozsahu a postupu
projektu.

Zhodnocení
Lze tedy říci, že spolupráce obou firem
může být oboustranně výhodná i bezpečná.
Je ovšem nutné pečlivě vybírat projekty i profese. Projekt pro spolupráci by měl byt ucelený, lépe bez potencionálních širších vazeb
na okolí a důsledky (životní prostředí, veřejné
mínění apod.).
Velké možnosti se otevírají pro společné projekty mimo domovské země obou firem (Polsko,
Bulharsko, Balkán, Dánsko, Norsko, Finsko,
Baltské státy) s využitím dceřiných firem a projekčních kanceláří v těchto státech.
Projektanti jsou profesně stejně zdatní, možná
více specializovaní na úsek své profese (například odděleně svršek a spodek). Správce dat,
koordinátor a kontrolor jsou plnohodnotné profese, které jsou obsazovány zkušenými projektanty. Ve firmě je zaměstnanec, který je placen za
vývoj a aplikaci nastavení, hladin, stylů a preferencí – napříč profesemi – a zároveň je odpovědný za školení a osvětu.
Jednoznačně lze tedy říci, že ve světě se ve
větší míře využívá projektování ve 3D. Toto
není samoúčelné, výhoda je především v jednoznačné koordinaci, rozhraní jednotlivých SO,
kompetencí, kolizí a podobně. Z celkového 3D
modelu jsou následné možnosti kontroly viditelnosti návěstidel, průjezdných průřezů, rozhledových podmínek, hlukových analýz,
vizualizací a další. K tomuto je ovšem na druhé
straně i nutná akceptace těchto prvků investorem i zhotovitelem. Tento proces již ve
Švédsku trvá poměrně dlouho a všechny
strany pochopily její význam.
Ve společnosti SWECO se nejedná ještě
o čistokrevný BIM (3D model, který má v sobě
materiálové vlastnosti a e-linky na jeho výkresy,
dokumentaci, fotografie, záznamy z porad, prohlídky, revize apod., který využívají prvně projektant, poté investor, následně zhotovitel
a naposled správce infrastruktury), ale směřují
k tomu.
V tomto ohledu máme všichni co dohánět
(projektant méně, investor a zhotovitel více), abychom, jak se říká, „neztratili stopu“.

Salzburg Hauptbahnhof
Vladimír Fišar (foto autor)
Původní nádraží v Salcburku bylo otevřeno 12. srpna 1860 a v průběhu času se dočkalo několika přestaveb. Ta největší proběhla v letech 2009 až 2014, kdy bylo znovuzrozené nádraží 7. listopadu slavnostně otevřeno. Památkově chráněná přijímací budova musela
zůstat zachována, rovněž tak ocelová konstrukce zastřešení nástupišť, která byla rozebrána, opravena a znovu namontována. Přibylo
zastřešení nových nástupišť a široký podchod s obchody spojující části města na obou stranách nádraží.

Zcela změněno bylo vnitřní uspořádání nástupišť, kdy byly původně čtyři vnitřní koleje přerušeny centrálním nástupištěm o rozměrech
164,5 x 52 metrů. Na hlavových kolejích končily na západní straně vlaky z Německa, na východní straně vlaky rakouské.
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Jako jedna z mála nádražních budov zůstala přijímací budova prakticky ve
stavu po přestavbě v letech 1906 až 1909. Při poslední přestavbě získala sedlovou střechu a nový nátěr fasády v šedé barvě.

Příchod na nástupiště z podchodu v historické
části. Totéž v nové části ukazuje velký snímek vlevo.

Na historickou dvoranu navazuje široký podchod vedoucí pod nádražím
k protilehlé Lastenstrasse. Vyústění podchodu na této straně ukazují dva
spodní snímky vlevo: rozhodně tu nezapomněli na cyklisty.
Tradice zůstala zachována: nová ostrovní nástupiště
jsou rozdělená návěstidly tak, aby umožnila zastavení dvou souprav u téže nástupní hrany.

Více na webových stránkách autora www.vladanfoto.cz
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SUDOP PRAHA: 20 let střediska v Ústí nad Labem

Od „Rozvojového střediska dopravy“ k „Projektovému středisku Ústí nad Labem“
Miroslav Váňa

Když se na konci roku 1992 rozdělila Československá republika na
dva samostatné státy, rozdělila se i příspěvková organizace Federálního
ministerstva dopravy – Dopravní rozvojové středisko (DRS). Tato organizace připravovala pro MD strategické plány rozvoje dopravních systémů, které následně prověřovala nejen čistě z ekonomického hlediska,
ale i z hlediska společenského významu se zohledněním předpokládaného vývoje. Toto však bylo „jednodušší“ za éry plánovaného hospodářství než v etapě počátku přechodu na tržní hospodářství, kdy bylo velmi
složité stanovit budoucí potřeby, neboť dosud „fungující“ společnosti
neměly zakázky a odbytiště výrobků. I na služby dopravně-přepravní se
začaly specializovat nové společnosti. V kurzu byl především dovoz
zboží ze „západu“. Všichni si toto období pamatujeme.
Pro pracovníky DRS ČR to bylo nelehké období, prognóza vývoje nenavazovala na dosud zveřejňované a sledované výkony uplynulých let.
Ostravská pobočka DRS se přidružila ke vznikajícím regionálním
složkám dráhy a pražské centrále zůstalo jediné mimopražské pracoviště
– pobočka v Ústí nad Labem. V Praze díky přeměně nejen politického
myšlení, ale i reorganizaci „starých“ struktur řízení a plánování, se hledalo
nové využití této příspěvkové organizace. Část pracovníků přešla na
vznikající odbory koncepce a strategie jak dráhy tak i MD, neboť v DRS
byli sdruženi specialisté na všechny typy dopravy.
Pracovníci v Ústí nad Labem se věnovali přípravě modernizace železniční infrastruktury a zpracování studií jednotlivých vybraných železničních
uzlů, přípravě a prověřování tras vysokorychlostních tratí (VRT) a studiím
obnovení zaniklých železničních a silničních hraničních přechodů. Na
těchto zakázkách intenzivně spolupracovali i se SUDOPEM, s.o.

Právě při této spolupráci padla myšlenka ze strany SUDOPU k obnovení
činnosti střediska v Ústí nad Labem.
Původní středisko Státního ústavu dopravního projektování v Ústí n. L.
bylo zaměřeno na projektování zabezpečovacího a sdělovacího zařízení,
mělo svou tradici a pracovníky se zkušenostmi. Středisko zaniklo cca
v r. 1989-90 odchodem několika pracovníků na nově vzniklá pracoviště
dráhy v Ústí nad Labem a část i přirozeným odchodem do důchodu.
K 1. 1. 1995 vzniklo pracoviště SUDOPU PRAHA v Ústí nad Labem
jako středisko 240, s názvem dle uvažovaného zaměření v kontinuitě
s bývalým dopravním rozvojovým střediskem – Středisko rozvoje dopravy. Základ pracovního kolektivu nového střediska tvořili pracovníci
bývalé pobočky DRS ČR, kteří si nesli z pohledu vedení společnosti DRS
ČR nálepku „přeběhlíků“. V čele střediska stál od jeho založení Ing. Ladislav Loužil.
Z počáteční činnosti zaměřené na zpracování územně technických
studií, ekonomických rozborů a studií zabývajících se nalezením optimálního řešení dopravních systémů, dopravních průzkumů a prognóz,
se záhy činnost střediska počala orientovat i na zpracování přípravných
dokumentací a dílčích částí projektů. Na středisko byli přijati pracovníci
se zkušenostmi z projektování staveb z bývalého Projektového střediska
dráhy. Profese dopravní technologie pro železnici, ekonomika a provoz
silniční dopravy byly posíleny, rozšířily se řady projektantů v oboru pozemních a dopravních (železničních) staveb. Rovněž jsme začali zajišťovat projekty TV a výpočty elektro, osvětlení, následně i profesi
železničního zabezpečovacího zařízení.
S rozšířením projektového týmu a služeb projekční činnosti se postupně přecházelo ze zpracování studií a předprojektového zajištění zakázek ke zpracování projektů stavby. Postupně se stalo samozřejmostí
vedení celých projektů (HIP) a zajištění inženýrské činnosti.
Od roku 1997 po současnost pracovníci střediska zpracovávají veškeré projektové stupně dokumentace, od technické či ekonomické
studie, dokumentace pro územní řízení, projektů pro stavební řízení,
výběr zhotovitele i realizaci stavby; u většiny projektů včetně zajištění inženýrské činnosti k získání příslušných rozhodnutí dle stavebního zákona. U několika zakázek byla zpracována i animace snímků
a vizualizace záměru investora pro prezentaci stavby širší veřejnosti.
V posledních 10 letech pracovníci střediska zpracovávají i potřebná ekonomická hodnocení staveb (CBA) a připravují Benefit žádosti. V průběhu
uplynulých let spolupracovali s místními (regionálními) firmami na bázi
subdodávek i s projektovými organizacemi ve formě např. sdružení firem
za účelem zajištění „velkých“ zakázek.
Mimo samostatně zpracovávané zakázky střediskem jsme se podíleli
na zajištění velkých „celopodnikových“ zakázek. Postupně přes výměnu
a aktualizaci dat převozem disket, přenosem prostřednictvím mailu až
po vybudování nejprve samostatné PC sítě a propojení v celopodnikovou počítačovou sít s využitím SW pro řízení a správu dat – Project
Wise. Pracovníci střediska se díky znalosti potřeby práce na „on-line“
podkladech aktivně podíleli na zavedení a využívání tohoto systému.

Rekonstrukce lokomotivní točnice Wagner-Biro v Ústí nad Labem

Sanační průjezd železničním uzlem Kolín

V této budově v Dvořákově ulici 2 sídlí Projektové středisko Ústí nad Labem
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Ing. Ladislav Loužil (vlevo) středisko zakládal a v jeho čele stál až do své nečekané smrti v roce 2011. Jeho nástupcem se stal současný vedoucí střediska
Ing. Miroslav Váňa.

V uplynulých letech byla zpracována a zajištěna řada projektů především pro železniční infrastrukturu (Sanační průjezd železničním uzlem
Kolín, Modernizace ŽST Sokolov, Optimalizace trati Cheb (mimo) – státní
hranice SRN), významné jsou i projekty pro řešení úprav a přeložek silničních komunikací (Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové – 1.
etapa, Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi), studijní práce optimalizace silniční dopravy i projekty pro rozšíření možností vodní dopravy
(Rekreační přístav Petrov). Naše projekty dokonce ovlivňují i leteckou
dopravu, neboť jsme se podíleli na přípravě přímého železničního napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava na železniční síť.
Po zkušenostech získaných na tuzemském trhu začali pracovníci střediska v Ústí nad Labem zajišťovat zakázky i v zahraničí. Po úspěšné zakázce „Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce–Terespol“,
kde SUDOP PRAHA byl ve sdružení několika českých a polských firem
a zakázka byla zajištěna od projektu až po realizaci, si účastníci sdružení
(Strabag Sp) vyžádali spolupráci na dalších dvou zakázkách rekonstrukce
železničních tratí „Modernizacja linii kolejowe nr. 203“, „Modernizacja linii
kolejowe nr. 367“. Na tomto trhu projekčních prací následovala i příprava
projektu pro sdružení zhotovitelů připravované přestavby stanice Lodž
na podzemní železniční stanici. Zhotovitelské firmy nakonec zakázku nevysoutěžily; navržená řešení, především v postupu odtěžení a zajištění
stavební jámy, však byly vítězným zhotovitelem převzaty a při realizaci
uplatněny (na zakázce se podílelo Zakládání staveb a.s.).
Další zakázkou, kterou středisko zajištovalo v zahraničí jako člen sdružení, je Terminál integrovanej osobnej prepravy v Moldavě. Tato stavba
se v současné době realizuje, a tak, jako u mnoha jiných, i zde zajišťujeme autorský dozor projektanta.
Na dalších zahraničních zakázkách se podílíme jako zpracovatelé ucelených částí dokumentace, nebo pouze jako zpracovatelé jednotlivých
SO a PS (např. zakázka v Lotyšsku a Srbsku).
Pro výše uvedenou činnost disponuje pracovní tým střediska sedmi
autorizovanými osobami pro ČR a třemi autorizacemi pro projektování
v zahraničí. Středisko má i pracovníka s oprávněním Auditora bezpečnosti silničního provozu.
V současné době na projektovém středisku pracuje 18 pracovníků v profesích dopravní stavby, železniční stavby, silniční stavby, mosty a inženýrské
objekty, pozemní stavby, dopravní technologie pro železniční stavby, ekonomika a provoz silniční dopravy, ekonomika staveb a logistika dopravy.
Za uvedených 20 let Projektového střediska Ústí nad Labem bylo
v pracovním poměru zaměstnáno celkem 40 pracovníků. Tři „čerství“
důchodci předávali několik let zkušenosti a pomáhali stabilizovat pracoviště. Dva pracovníci po zapracování přešli na pracoviště v Praze. Jeden
pracovník – Ing. Ladislav Loužil, který středisko zakládal a stál v jeho
čele 15 let, v roce 2011 zemřel.
Soudržnost kolektivu střediska se projevila v roce 2002, kdy středisko
zasáhla povodeň. Veškeré vybudované zázemí, sítě, zařízení i archiv dokumentace byly zničeny. Byli jsme nuceni urychleně najít nové vhodné
prostory, uzpůsobit je pro naše potřeby a vybudovat nové PC sítě. Středisko přesídlilo na novou adresu – Dvořákova 2, v Ústí nad Labem, kde
sídlíme dosud. Toto všechno se odehrálo za plného nasazení sil všech
pracovníků, současně s plněním pracovních úkonů na běžících zakázkách a stavbách, což rozhodně nebylo jednoduché.
Při stoupajících nárocích na plnění pracovní činnosti, udržení profesního vzdělání a požadavku profesionálního přístupu ke každému zákazníkovi, se pracovníci snaží o dobré jméno SUDOP PRAHA a.s.

Otevření pohraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz

Modernizace železniční stanice Sokolov - podchod

Rekonstrukce výpravní budovy v Ústí nad Labem

Modernizace železniční trati Studénka–Ostrava
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ANGLIČTINA S FRESH SCHOOL
Už od září 2012 zajišťuje výuku angličtiny pro zaměstnance SUDOPu jazyková
škola FRESH SCHOOL.
Studenti se schází 1x týdně na devadesátiminutovou lekci v malých skupinkách po čtyřech až šesti. Vyučují lektoři s českým, americkým, britským nebo
australským pasem. Kdo si ale výuku představuje jako zkoušení u tabule, diktáty,
testy a stres, tipuje špatně.
Cílem hodin je oprášit a utřídit školní znalosti, rozšířit slovní zásobu a rozmluvit
všechny, i ty, kteří už přestali věřit, že to někdy dokážou.
Důraz je tedy kladen na konverzaci v běžných životních situacích, některé
skupiny se zaměřují více na obchodní tématiku. Ve skupinách pilujících všeobecnou angličtinu se mluví o rodině, práci, počasí, kultuře, sportu nebo politice.
Často skloňovanými výrazy studentů jsou project a deadline (alespoň v mých
skupinách).
V letošním roce se v SUDOPu učí s FRESH SCHOOL anglicky 45 zaměstnanců.
Mají k tomu různé důvody: domluvit se na služební cestě, umět pomoci vlastním
dětem s domácím úkolem, poradit cizincům jak se dostat od Národního muzea na
Petřín nebo si důstojně a s okázalým přízvukem objednat v přímořském letovisku
whiskey na led. Všechny důvody jsou stejně dobré. Jsou-li dostatečně motivující.
Pokud jste právě zjistili, že vám nezávazná ranní anglická konverzace v životě
chybí, těšíme se na vás v září.
Za velmi příjemnou spolupráci při organizačním zajištění výuky v prostorách
SUDOPu děkujeme vždy ochotné paní Olze Platilové.
FRESH SCHOOL sídlí na Proseku v Praze 9 a od září nově i na Praze 2. Pořádá
skupinové a individuální jazykové kurzy pro dospělé i děti od předškolního věku.
Hlavní zájem je o angličtinu, ale vyučuje se i španělština, italština, němčina, ruština a francouzština. Populární jsou přípravné kurzy k mezinárodním jazykovým
zkouškám YLE, PET, FCE a CAE.
V létě pořádáme příměstské kempy a týdenní horské kempy s angličtinou pro
děti i víkendy s angličtinou pro dospělé.
www.fresh-school.cz
Ing. Jana Krajíčková, FRESH SCHOOL

Student Cup SŽDC 2015
Ve středu 10. 6. 2015 se
SUDOP PRAHA a.s. jako generální sponzor akce Student
Cup SŽDC podílel na sportovně-vzdělávacím projektu na
podporu technických oborů,
určený žákům 7. až 9. tříd základních škol a středních škol
se zaměřením na technickodopravní obory konaném ve
sportovním a rekreačním
areálu Pražačka.
Den plný zábavy, vědomostních a sportovních soutěží byl
zakončen vyhlášením vítězů, předáním pohárů, medailí a hodnotných cen. Pod patronací generálního ředitele byla předána cena
ve formě zlatého poháru a hodnotné ceny za
sportovní disciplínu.
Prostřednictvím akce Student Cup se snažíme motivovat žáky základních a studenty
středních škol pro výběr technických oborů
se zaměřením na dopravu a dopravní stavby.
Eva Kudynová Klimtová
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Vliv krize ve stavebnictví na počet zaměstnanců SUDOP PRAHA a.s.
aneb „Teď by se vám ti vyhození projektanti hodili, co?“
Ing. Tomáš Slavíček, generální ředitel, a Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, finanční a personální ředitelka
Před pěti lety, v roce 2010, zasáhla stavebnictví krize, ze které se celý stavařský
obor ještě dnes těžko vzpamatovává. Velmi rychle došlo k radikálnímu snížení státních investic do dopravní infrastruktury a k téměř úplnému zastavení přípravy dopravních staveb.
Naše společnost na tento stav musela reagovat snížením počtu zaměstnanců,
a tak v období druhé poloviny roku 2010 a první poloviny roku 2011 opustilo
SUDOP PRAHA a.s. celkem 55 zaměstnanců projektových středisek. Současně se
snižováním počtu projektantů došlo k obdobnému snížení počtu režijních (nevýrobních) zaměstnanců. Výsledkem útlumu investic do přípravy dopravních staveb bylo
snížení stavu zaměstnanců SUDOP PRAHA a.s. téměř o 20 %.
V letech 2013 a 2014 si však Ministerstvo dopravy ČR uvědomilo zanedbání přípravy a tím i reálné riziko nečerpání evropských financí z operačního programu doprava a pokusilo se zastavenou přípravu rozhýbat. Nejaktivnější ze státních
investorů dopravní infrastruktury byla Správa železniční dopravní cesty, s.o. a pro
projektové společnosti, schopné projektovat železniční stavby, nastal opačný
problém. V krátkých termínech připravit velké množství staveb k realizaci, která by
měla být ukončena v roce 2015. Kapacitní možnosti projektových společností byly
rázem nedostatečné a začal závod s časem. V tu dobu jsem často slýchával poznámky typu: „Teď by se vám ti vyhození projektanti hodili, co?“ A tak vznikla myšlenka, shrnout personální kotrmelce posledních pěti let do tohoto článku.
Přehled propouštěných zaměstnanců z důvodu ztráty zakázek
a utlumení investic v letech 2010–2011
VÝROBNÍ STŘEDISKA

2010

2011

200 – stř. ostatní výroby
201 – stř. železničních tratí a uzlů
202 – stř. silnic a dálnic
203 – stř. tunelů
204 – stř. inženýringu a geodézie
205 – stř. koncepce dopravy
206 – stř. architektury a pozemních staveb
207 – stř. geotechniky
208 – stř. elektrotechniky, trakce, sděl. a zab. zařízení
209 – stř. mostů
230 – projektové středisko Plzeň
240 – projektové středisko Ústí nad Labem
250 – projektové středisko Hradec Králové
504 – stř. planografie
Celkový součet

0
7
0
1
6
4
1
1
12
2
2
4
5
2
47

1
1
1
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
0
8

Celkem
odchody
1
8
1
1
6
4
3
1
12
3
4
4
5
2
55

nických středních a vysokých škol, kteří projdou přijímacím řízením a prokáží odbornost, erudovanost a zapálení pro práci projektanta, jsme vytvořili podnikový stipendijní program. Celý program je zveřejněn na stránkách společnosti:
http://www.sudop.cz/lide/stipendijni-program-sudop-praha-a.s.-na-rok-2015
Zároveň jsme oslovili technické vysoké školy zaměřující se na výuku absolventů
v oblasti projektování dopravních staveb jak v Čechách, tak i na Slovensku, s nabídkou úzké spolupráce. Okruhem spolupráce se stává zadávání témat diplomových prací, účast na státních závěrečných zkouškách ve formě přísedících či členů
komisí, naši zaměstnanci působí jako přednášející buď jednotlivých předmětů,
nebo odborných seminářů. Studenti těchto škol mají možnost odborných praxí na
našich projektových střediscích v Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem a Plzni,
kde pod vedením zkušených projektantů mají šanci podílet se na zpracování konkrétních projektových dokumentací a být u návrhů mnoha zajímavých staveb.
Samozřejmostí je průběžné sledování a vyhodnocování personálních dat ať již
z pohledu fluktuace zaměstnanců, věkového složení či dosaženého vzdělání. Další
náplní je řešení konkrétních situací a potřeb jednotlivých projekčních středisek.
V následujících grafech vám předkládáme několik příkladů.
Nezaměřujeme se však pouze na získávání nových zaměstnanců. Pro stávající
kolegy se snažíme vytvořit příjemné pracovní prostředí, možnost dalšího profesního vzdělávání a kariérního růstu. Mezi podpůrné aktivity patří komunikace s bankami či pojišťovnami týkající se zlepšení podmínek bankovních či pojišťovacích
služeb a produktů pro kmenové zaměstnance, možnost využívat benefity u mobilního operátora pro rodiny zaměstnanců a další činnosti, které mohou zkvalitnit
nebo ulehčit nejen pracovní život.
Tabulka fluktuace zaměstnanců v letech 2009 až 2014
Sledované období

% fluktuace

Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014

6,23%
5,86%
9,06%
3,92%
4,92%
3,64%

počet
odchod zaměstnanců
zaměstnanců z fluktuačních důvodů
321
20
324
19
254
23
255
10
264
13
275
10

Fluktuace

V letech 2010 a 2011 spočívala personální činnost ve vytváření co možná nejlepších podmínek pro odcházející zaměstnance a ve snaze pomoci jim nalézt další
uplatnění na trhu práce i mimo SUDOP PRAHA a.s.
Rok 2012 můžeme nazvat rokem stabilizačním, kdy již počet zaměstnanců víceméně odpovídal potřebám společnosti a poptávce na trhu projektových prací.
Od začátku roku 2013 již dochází k navyšování počtu zaměstnanců, zejména projektantů. V některých specializovaných profesích trvá dlouhodobě nedostatek kvalifikovaných inženýrů a techniků. Nábor nových kvalitních projektantů se tak stal v posledních
letech hlavní náplní personálního úseku a vedoucích projektových středisek.
SUDOP PRAHA a.s. dlouhodobě spolupracuje s technickými vysokými a středními školami na výchově nových inženýrů a techniků. Pro výborné studenty tech-

Slovo fluktuace má jako mnoho dalších odborných ekonomických názvů
původ v latině. V tomto případě vycházíme ze slova „fluctuare“, které se překládá
jako houpání na vlnách, či pohyb sem a tam. Slovník ekonomických pojmů definuje fluktuaci jako kolísání či změnu. Označuje se tak podle ní i častá změna zaměstnání.
Fluktuaci zaměstnanců lze měřit celou řadou způsobů, nicméně základní metoda je
měření pomocí míry odchodů. Výpočet se provádí pomocí jednoduchého vzorce, ve
kterém vydělíme počet zaměstnanců, kteří během určitého období odešli, počtem zaměstnanců v tomtéž období a pro získání procentuálního rozdílu vynásobíme stem.
Obecně se můžeme v různých zdrojích dopátrat hodnoty doporučované úrovně
fluktuace, která se nejčastěji zmiňuje v rozsahu 5–7 % (přičemž průměrná míra fluktuace v ČR je na úrovni cca 15 %). Do odchodů z fluktuačních důvodů se dle ČSÚ nepočítají odchody do důchodu, ukončení pracovní smlouvy z důvodu neprodloužení
doby určité ve smlouvě, odchody do státní správy nebo ztráta zdravotní způsobilosti.
Je nutno konstatovat, že vzhledem ke stabilní zaměstnanecké politice společnosti SUDOP PRAHA a.s. se fluktuace pohybuje v posledních letech pod hodnotou
doporučované míry fluktuace.

Přehled zaměstnanců SUDOP PRAHA dle věkové struktury k 31. 12. 2014

Přehled zaměstnanců SUDOP PRAHA dle dosaženého vzdělání k 31. 12. 2014

Personální činnost v pokrizovém období
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Páté CYKLOSUDOPKY: Chomutovsko

(TB)
Jarní cyklistický výlet se uskutečnil
ve dnech 22. 5. – 24. 5. 2015. Co se
počtu účastníků týká, byl to výlet rekordní. Bylo nás celkem 20, z toho 7
odvážných žen.
V pátek ráno vyrazila nejodvážnější
skupina vlakem do Teplic. Po krátké
prohlídce města nasedli na kola a vyrazili směr Chomutov. Ve snaze dostát
svému označení „skupina drtičů“ začali pěkně zostra, a to dvacetikilome(TB)
trovým stoupákem na vršky Krušných
hor. Po dosažení jednoho z nich pokračovali po hřebenech kolem vodní hráze Fláje a přes vesničku
s názvem Hora svaté Kateřiny, kde poobědvali. Pak už je čekal odpočinkový sjezd dolů do Bezručova údolí – jejich trasa měřila přibližně 70 km. Druhá skupina cyklistů vystoupila z vlaku až v Mostě,
což je Chomutovu podstatně blíže. Chvíli jim trvalo, než projeli spletitými cyklotrasami v samotném
Mostě, ale pak už jeli bez jakýchkoliv problémů. Na rozjezd vedla trasa po Mostecké pánvi přes Velemyšleves. Tahle skupina najela přibližně 50 km. Zbytek
cyklistů dorazil v podvečer jinými dopravními prostředky. Cílem nás všech byl hotel Druhý mlýn, kde jsme měli zajištěné ubytování. Hotel se nachází na úpatí
Krušných hor. Je krásně schovaný v lese, nemá dokonce ani GSM signál. Takže pohoda, klid a chcete-li, i romantika se přímo nabízí.
V sobotu ráno po snídani byla skupina všech dvaceti cyklistů nastoupena a připravena na výjezd do hor. Cesta začala stoupáním kolem vodní nádrže Křimov
až do Celné. Následoval menší sjezd podél Prunéřovského potoka, kde nás čekaly brody a přírodní lávky. V půlce sjezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna
skupina přejela potok a jela nejkratší cestou nahoru do Výsluní, kde si dala zaslouženou svačinku.
Druhá skupina pokračovala ve sjezdu, po kterém následoval menší stoupák ke zřícenině hradu Hasištejn. Tady dali svým nohám trochu odpočinout a zříceninu si prohlédli. Poté pokračovali okružní
cestou za první skupinou do Výsluní. Dorazili v okamžiku, kdy první skupina načerpala dostatek sil
a vyrazila na další cestu po Krušných horách. Zbytek dne se snažila druhá skupina dojet tu první.
Obě skupiny ukrajovaly další kilometry po cestě kopcovitým terénem kolem vodní nádrže Přísečnice
a podél hranice s Německem až do vesničky Hora svatého Šebestiána. Tam jsme si dali výtečný
oběd, po kterém následoval desetikilometrový sjezd Bezručovým údolím až do hotelu. Našli se i tací,
kteří se rozhodli obdivovat ze svého sedla ještě cestu přes vodní nádrž Kamenička. Během dne
najeli jednotliví cyklisté od 50 do 70 km.
V neděli se vytvořilo několik skupin. Někteří jeli jen do Chomutova na vlak, jiní si dali menší okruh
Chomutov (TB)
kolem hotelu a pak také na vlak. Větší nadšenci jeli na kolech na nádraží v Rakovníku a ti nejodolnější
z nás až do Roudnice nad Labem.
Počasí nám tentokráte vyšlo ideálně. Takže jsme, každý podle svých zkušeností, chuti, odvahy,
odhodlání a v neposlední řadě i fyzičky, najeli od 100 do 230 km.

Stanislav Pohl
Foto autor
a Tomáš Babica (TB)
Sudopák si vždycky nějaký vláček
najde...
...anebo se vyfotí s „novým“
nádražím v Mostě,
které se projektovalo v Sudopu
v minulém století.
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Výjezdní gremiálka 2015: v kraji horníků

Letošní výjezdní zasedání vedení společnosti proběhlo ve
dnech 28. 5. – 30. 5. v komplexu EQUITA HOTEL RESORT
v obci Martinice, která je součástí města Březnice. Ubytovali
jsme se ve čtvrtek odpoledne a ve 14,30 hodin jsme začali
tradičně gremiální poradou. Po večeři jsme pokračovali ve
společném posezení a jak už to tak bývá, jako vždy se našla
témata ke společné diskuzi.
Čtvrteční snídaně byla poměrně časně, protože již v 8,15
hodin jsme se vydali na letiště v Dlouhé Lhotě u Dobříše na
POLYGON MAX CARS, kde jsme absolvovali školu smyku.
Na úvod byla připravena krátká opravdu „neformální“ teorie,
a pak následovala ukázka jízdy na polygonu. Po této průpravě došlo na praktické cvičení. Složitost prvků na sebe logicky navazovala a mohli jsme si v praxi vyzkoušet to, co
není v běžném provozu možné. Musím říct, že k této části výjezdního zasedání jsem přistupoval trochu s rozpaky, ale pánové od MAX CARS nás svým přístupem vtáhli do hry. Já
osobně jsem od nich dostal přezdívku „Karel Loprais“, ale
sebekriticky musím uznat, že ne ani tak za techniku jízdy,
jako za svůj vzhled. Poslední prvek roztočení vozu kolem své
osy byl opravdu zážitkem. Na závěr jsme obdrželi certifikáty
a vyrazili na cestu do Příbrami.
Zde jsme v muzeu hornictví zaparkovali u dolu Anna. Po
občerstvení v restauraci Na Vršíčku jsme navštívili Anenský
důl – vodní patro. Tímto patrem v minulosti proudila voda,
která soustavou vodních kol poháněla různé důlní mechanizmy. Mezi tím se nám počasí trochu zkazilo, ale to nám při
prohlídce podzemí nevadilo. Dalším navštíveným dolem bylo
podzemí dolu Drkolnov. Dolů jsme se svezli po dřevěné
skluzavce. Jelikož jsme neměli kožené havířské zástěry, museli jsme se spokojit s filcovými podsedáky. Vlastní důl byl
z devatenáctého století a nebyl bohatý na vzácné kovy, proto
byl záhy upraven pro čerpání pitné vody pro město Příbram.
Po ukončení prohlídky následoval přesun zpět do hotelu
v Martinicích. Po večeři jsme někteří cítili potřebu se projít
(nejdřív jsme byli zavřeni v autě, potom v dole) a tak jsme vyrazili na večerní vycházku do blízkého Simínského mlýna. Výjezdní zasedání končilo v sobotu ráno, ale našlo se několik
nadšených sportovců: Slavíček, Sedláček, Heller, Veselý
a Šmíd, kteří vyrazili na cyklistický výlet po okolí.

Text Petr Lapáček, foto Ondřej Kafka

Letní sportovní hry SUDOPU

2015

Sudopáci počtvrté v ráji (Českém)
Jaký by to byl červen, kdyby se v něm
nekonaly letní sudopské hry?
Bůhví, kolikátý již ročník jsme letos firemně
sportovali, ale jisté je, že v krásném prostředí
Českého ráje se sportovky konaly už počtvrté
a počtvrté vše proběhlo ke všeobecné
spokojenosti. Sjelo se nás asi 120, pěkné
zastoupení kolegů z HK, Ústí, Plzně, ze
sesterských firem MP, MCO, VPÚ, AED,
Dopravoprojektu, bývalých sudopáků,
zástupci SUDOP Group… Účastnilo se letos
také hodně rodinných příslušníků včetně
malých i větších ratolestí, z nichž si mnohé
vysoutěžily také diplom a medaili.
Během pátečního a sobotního dne se
závodilo a soutěžilo a bojovalo ve všech
obvyklých sportovních disciplínách (viz
výsledky), nově byl zařazen orientační běh
a lezení na umělé stěně. Zvláště orienťák se
všem moc líbil a určitě bychom byli rádi,
kdyby se do příštích let stal stálou součástí
letních sportovek.
Za celý víkend, provázený střídavě
chladným počasím, přeháňkami i slunečnými
chvílemi, nedošlo k žádnému zranění, nepočítám-li modřiny od tvrdých smečů či
odřeniny a šrámy z hustníků (= hustý, neproniknutelný porost), kterými jsme se
prodírali při hledání kontrolních bodů.
Oba společenské večery, táborák, vyhlášení vítězů, živá hudba a tanec se též
standardně velmi vydařily a všem, kdo se podíleli na uskutečnění a bezchybném
průběhu letních sportovních her, patří velký dík.
Jediná vada na kráse, která by se jistě dala příští rok řešit, je nevyvážená
úroveň stravování. Některá jídla by mohla být lépe připravená a moučníků či
salátu by se taky mohlo dostat na všechny.

Text Jarmila Rýdlová
Foto Lukáš Wendlík

28–29

Zvláštní kategorie
Orientační běh: rodič + dítě
1. Michal Mečl + Julinka, SUDOP PRAHA
2. Eva Syrová + Honzík, SUDOP PRAHA
Plavání: 1. Kristýna Wendlíková
Minigolf – děti
1. Kristýna Wendlíková, SUDOP PRAHA
2. Julie Mečlová, SUDOP PRAHA
3. Honzík Syrový, SUDOP PRAHA
4. Matěj Mečl, SUDOP PRAHA

Střelba ze vzduchovky – ženy
1. Tereza Šabatová, VPU DECO PRAHA
2. Gabriela Přinosilová, SUDOP PRAHA
3. Jana Pecharová, METROPROJEKT PRAHA
Střelba ze vzduchovky – muži
1. Martin Dáňa, SUDOP PRAHA
2. Vojtěch Rusz, AED PROJECT
3. Jiří Prášilík, SUDOP PRAHA
Volejbal
1. METROPROJEKT PRAHA
2. SUDOP PRAHA
3. SUDOP GROUP
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Nohejbal
1. METROPROJEKT PRAHA B
2. VPU DECO PRAHA A
3. METROPROJEKT PRAHA A
Beach volejbal – smíšený
1. Anna Krumlová + Ondřej Nesměrák,
METROPROJEKT PRAHA
2. Jarmila Rýdlová + Stanislav Pohl,
SUDOP PRAHA
3. Jana Vlasáková + David Zrůst,
SUDOP PRAHA
Beach volejbal – muži
1. Petr Zdeněk + Ondřej Pasáček,
METROPROJEKT PRAHA
2. Josef Kotáb + Ondřej Nesměrák,
METROPROJEKT PRAHA
3. Stanislav Pohl + Tomáš Babica,
SUDOP PRAHA
Orientační běh – ženy
1. Tereza Šabatová, VPU DECO PRAHA
2. Lucie Burdová, METROPROJEKT PRAHA
3. Anna Krumlová, METROPROJEKT PRAHA
Orientační běh – muži
1. Jiří Fulín, SUDOP PRAHA
2. Rudolf Kuběna, SUDOP PRAHA
3.- 4. Šimon Mika, VPU DECO PRAHA,
Radim Klusáček, SUDOP PRAHA
Badminton – ženy
1. Dagmar Karásková, Dopravoprojekt Brno
2. Markéta Vavřinová, SUDOP PRAHA
3. Jana Pecharová, METROPROJEKT PRAHA
Badminton – muži
1. Martin Dáňa, SUDOP PRAHA
2. Zbyněk Smáha, SUDOP PRAHA
3. Stanislav Pohl, SUDOP PRAHA
Minigolf – ženy
1. Radka Koncová, Dopravoprojekt Brno
2. Jana Neumanová, SUDOP PRAHA
3. Markéta Vavřinová, SUDOP PRAHA
Minigolf – muži
1. Michal Mečl, SUDOP PRAHA
2. David Zrůst, SUDOP PRAHA
3. Lukáš Wendlík, SUDOP PRAHA
Tenis
1. Patrik Pluskal, MCO + Jiří Velebil,
SUDOP PRAHA
2. Tomáš Slavíček + Pavel Horáček,
SUDOP PRAHA
3. Petr Zdeněk + Ondřej Pasáček,
METROPROJEKT PRAHA
Plavání – ženy
1. Jana Neumanová, SUDOP PRAHA
2. Tereza Šabatová, VPU DECO PRAHA
3. Anna Krumlová, METROPROJEKT PRAHA
Plavání – muži
1. Šimon Kobližek, SUDOP PRAHA
2. Pavel Utinek, SUDOP PRAHA
3. David Zrůst, SUDOP PRAHA
Squash – ženy
1. Dana Chrastilová, SUDOP PRAHA
2. Anna Krumlová, METROPROJEKT PRAHA
3. Jana Pecharová, METROPROJEKT PRAHA
Squash – muži
1. Patrik Pluskal, MORAVIA Consult Olomouc
2. Martin Dáňa, SUDOP PRAHA
3. Jan Bartaloš, SUDOP PRAHA
Bowling – ženy
1. Jana Neumanová, SUDOP PRAHA
2. Tereza Šabatová, VPU DECO PRAHA
3. Kristýna Faitová, AED PROJECT
Bowling – muži
1. David Zrůst, SUDOP PRAHA
2. Stanislav Žáček, SUDOP PRAHA
3. Jiří Syrový, SUDOP PRAHA
Stolní tenis – ženy
1. Dana Chrastilová, SUDOP PRAHA
2. Eva Ospalíková, VPU DECO PRAHA
3. Zdeňka Křížová, Dopravoprojekt Brno
Stolní tenis – muži
1. Martin Dáňa, SUDOP PRAHA
2. Martin Chrastil, SUDOP PRAHA
3. Jiří Syrový, SUDOP PRAHA
Šipky – ženy
1. Dana Chrastilová, SUDOP PRAHA
2. Martina Pomykáčková, SUDOP PRAHA
3. Anna Krumlová, METROPROJEKT PRAHA
Šipky – muži
1. Pavel Šindelář, VPU DECO PRAHA
2. David Zrůst, SUDOP PRAHA
3. Václav Marvan, SUDOP PRAHA
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Pověsti starých zbrojnošů (33): Jak Hradečané z Libice pospíchali
Vojtěch Kocián, ilustrace Lubomír Lichý

V dobách dávných žili na SUDOPU dva projektanti. A nebyli to ledajací
projektanti, byli to zabezpečováci. Říkejme jim třebas K+K. Bylo to v dobách
tak dávných, že se v kancelářích ještě kouřilo, používaly se tužky, kreslilo
se na čtverečkovaný papír a vrcholem výpočetní techniky byla vedle logaritmického pravítka i kalkulačka se čtyřmi základními funkcemi. Na služební
cesty se jezdilo vlakem a fotilo se potají – železniční policie byla ve střehu
– vlastním foťákem na kinofilm.
Tehdy již byly hotovy velké železniční stavby té doby a začala éra akcí
zvaných KRV (pro neznalé – Komplexní rekonstrukce výhybek). Naši projektanti při ranní kávě s cigaretou přemýšleli, jak se vyhnout neustálým
úpravám C&K elektromechanických staničních zabezpečovacích systémů
po provedené KRV a „nezaplevelovat“ stanice množstvím laminátových reléových domků. Naštěstí do referentských funkcí na tehdejší Správě severozápadní dráhy nastoupili jejich spolužáci, a tak po pracovních poradách
v pražských hospodách při pivě začali kout pikle, jak by to šlo. Bylo potřeba
vyhnout se rozsáhlému prověřování investic, které většinou končilo prohlášením, že je to příliš drahé a není to v plánu. To se ale dalo obejít formou
„podlimitních“ staveb (tehdy do asi 2 mil. Kč) – a tam se ukázala cesta.
Stavba byla rozdělena do několika „podlimitek“ a zhotovitelem se stávaly
Dílny středních oprav Sdělovacích a zabezpečovacích distancí (předchůdce
SDC SSZT). Bylo ale potřeba vypracovat detailní projekt včetně podrobné
realizační dokumentace, protože výrobní složka neměla projekci s takovými
možnostmi. A tak když přišla řada na železniční stanici Libice nad Cidlinou,
naši spiklenci již věděli, jak na to. Přízemní přístavba staniční budovy se
všelijakými sklady haraburdí a kolárnami byla adaptována na stavědlovou
ústřednu a do stanice bylo vyprojektováno tehdy relativně moderní reléové
zabezpečovací zařízení. Toto zařízení, jak jistě víte, je ústřední stavědlo
s ovládacím pracovištěm v dopravní kanceláři, a tak odpadá funkce stavědel
na zhlavích i s obsluhou. Dochází tedy k úsporám pracovníků a tím i ke zvýšení produktivity práce, což se dnes nazývá racionalizací.
Zařízení bylo postaveno a uvedeno do provozu za přítomnosti našich projektantů, kteří s pýchou sledovali, jak hbitě ovládají jejich zařízení mladé
výpravčí, a jak ty vlaky krásně jezdí. Vtom před dopravní kanceláří prudce
zabrzdila motorka s příslušníkem VB v kožené kombinéze, který vběhnul do
dopravní kanceláře a zvolal: „Okamžitě zastavte všechny vlaky, než dojde
k neštěstí!“ Naši projektanti strnuli asi jako mostař, kterému řekli, že při zatěžovací zkoušce spadl jeho most. Na otázku co se stalo, odpověděl příslušník: „Místní obyvatelé nám hlásili, že závory na přejezdu u hospody se
zavírají a vlak už je vidět!“ Na otázku, zda jsou uzavřeny, když je vlak před
přejezdem, zněla odpověď: „No to ano.“ „A jak to bylo dříve?“ vyzvídali
projektanti. „No dříve, když byly před přejezdem auta,“ pravil muž zákona,
„tak i když to blikalo, tak se jezdilo, dokud všichni neprojeli a potom to ti ze
stavědla zavřeli. Po nějaké době se objevil vlak, a když projel, tak to ti ze
stavědla otevřeli.“ Následovalo stručné vysvětlení automatické funkce přejezdového zařízení, a po chvíli se z místního rozhlasu ozvalo hlášení: „Pozor
všem, dejte si pozor na přejezdu u hospody! Od teď když to začne blikat
a zvonit, tak tam nejezděte – závory vás zavřou a vlak vás zabije!“
Naši projektanti už se chystali k odjezdu, když do stanice přijel manipulák
tažený elektrickou lokomotivou a bylo třeba odstavit jeden vagon na kusou

kolej, která nebyla zatrolejovaná a neměla zarážedlo. Na konci této koleje
stál montážní vůz Sdělovacích dílen, které Libici stavěli. Aby vůz neujel na
zpevněnou plochu za ním, byl u prvního podvozku podložen výkolejkou
v opačné poloze. Dříve tuto práci vykonávali výhybkáři ze stavědla, ale ti
tam již nebyli a mladé výpravčí si nevěděly rady, jak posunovou cestou
z ovládacího stolu dopravní kanceláře úkol splnit. Až se objevila autorita nejpovolanější.
V Libici sloužil náčelník, frajer kolem čtyřicítky, který považoval své
dívky výpravčí tak trochu za drůbež a sám se mezi nimi nosil jako kohout.
Sebevědomě vydal výpravčím příkazy, jak obsloužit zařízení, sám si vzal
praporek a „čubu“ – tedy zarážku, kterou posunovači brzdí jedoucí vůz. Výpravčím přikázal, aby se šly dívat a „on to nemusel víckrát opakovat – vždyť
je to tak jednoduché.“ Lokomotiva vytáhla vůz před první výhybku a po postavení posunové cesty na kusou kolej dal náčelník sebevědomě, jako by to
dělal každý den, praporkem příkaz k posunu odrazem. Lokomotiva se rozjela,
odrazila vůz a ten poslušně zajížděl na kusou kolej. Náčelník okem zkušeného železničáře měřil vzdálenost, kam je potřebné položit zarážku, aby vůz
zastavil před montážním vozem. Když se tak stalo, položil zarážku na kolejnici a s uspokojením se díval na své výpravčí, zda ho s náležitým obdivem
sledují. Odražený vůz najel na zarážku, ta vyskočila, ozvala se rána, montážní
vůz přeskočil podloženou výkolejku a… byl na betonu zpevněné plochy.
Mladé výpravčí se s chichotem rozběhly do dopravní kanceláře a náčelník
se skloněnou hlavou čelil nadávkám pracovníků dílen, kterým montážní vůz
patřil. Naši projektanti s poněkud škodolibým úsměvem nasedli do nejbližšího vlaku a jeli domů.
Po nějakém čase se v kanceláři našich projektantů rozezvučel drážní telefon. Ženský hlas se představil jako nová náčelnice stanice Libice nad Cidlinou a zval naše projektanty na posezení s hudbou a občerstvením při
příležitosti odchodu zaměstnanců ze stavědel na jiná pracoviště. Našim projektantům to velmi zalichotilo, protože se jim takové pocty dosud nedostalo
a samozřejmě přislíbili účast. V duchu si představovali, jak je budou všichni
chválit a s úctou je zvát na panáka. V den oslavy tedy přijeli do Libice
a vstoupili do hospody u přejezdu, kde už hrála hudba, složená z harmonikáře
a bubeníka. Byli uvedeni k řadě stolů u jedné stěny, kde seděli výpravčí, náčelnice a pracovníci zhotovitele. U protější stěny, kde byla rovněž řada stolů,
seděli propouštění výhybkáři ze stavědel a nevypadali, že se příliš baví. Náčelnice, která vystřídala za „zásluhy“ přeloženého náčelníka, představila naše
projektanty, sdělila přítomným, že jejich zásluhou se dílo podařilo a může
se slavit.
Když pak po čase a několika vypitých pivech došlo i na návštěvu WC, tak
tam se naši projektanti měli co ohánět, aby nedostali nakládačku od výhybkářů za „dobře odvedenou práci“. Poněkud spěšně se rozloučili a kolem půlnoci odešli na stanici vyhledat vlak domů. Nic už ale nejelo, ale ochotné
výpravčí, které projektanti o práci nepřipravili, jim zastavily vlak s uhlím
pro Opatovickou elektrárnu. A tak naši projektanti ujížděli temnou nocí
vlakem s uhlím a přemýšleli nad rčením, „že každý dobrý skutek musí být
po zásluze potrestán!“
Se vzpomínkou na ty, kteří se o Libici nad Cidlinou zasloužili – Jardu
Matuchu a Zdenka Fulína,
autor
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SPOLEK SENIORŮ SUDOP

Ing. Pavel Havlíček
generální ředitel
SUDOP GROUP a.s.
oslavil 24. června
50 let života
GRATULUJEME!

V lednu jsme se sešli u Muzea MHD ve vozovně
Střešovice, které bylo otevřeno roku 1993. Soubor padesáti historických vozidel městské hromadné dopravy
(zejména tramvají) a dalších mnoha sbírkových předmětů a dokumentů byl o pět let později vyhlášen za
kulturní památku. Kromě koněspřežné tramvaje a motorových vozů z počátku MHD jsme se na většině
tramvají, autobusů, trolejbusů a metra svezli. Průvodce, tramvaják, nás seznámil se zajímavostmi v dopravě a s vystavenými vozidly pro cestující, včetně
vozidel speciálních a pracovních. Viděli jsme soupravu historických tramvají, která z vedlejší haly vyjížděla na okružní jízdu po Praze.

Galerie SG ve 4. patře uvádí: Josef Burian

Bowlingový turnaj SUDOP PRAHA aneb Rozlučka s Paľkom
Červnový bowlingový turnaj se
konal výsostně na počest Pavla
Bartoše, který se rozhodl, že
přestaví výhybku a SUDOP se
tak pro něho stane kusou kolejí.
Předpokládám, že hlavně proto
měl turnaj nebývalou účast
sportovců i truchlících se sešlo
ke stovce. Ač naposledy pod
vlajkou SUDOPu, tým bowlingového krále nepostoupil ani do
čtvrtfinále. O pouhých pět neshozených kuželek.
Nejvyšší nához v kategorii žen se podařil Markétě Vavřinové (173 bodů) z týmu „201 a“, a to
hned ve druhé hře základní skupiny. Mezi muži byl nejúspěšnější Viktor Špála (222 bodů) z týmu
„EX SUDOP“, který toto skóre naházel v semifinále. Celý turnaj byl velmi vyrovnaný a napínavý.
O týmu, který postoupí, rozhodoval většinou velmi nízký počet bodů. Výjimkou nebyla klání,
kde rozhodla jedna jediná kuželka. Přes nelehký boj nakonec zvítězil
tým „Triple X“ (ve složení: Václav Jann, Tomáš Koranda, Jan Vlček,
Lukáš Wendlík), který obdržel putovní pohár. Letos nově přibyl pro vítěze pohár, který jim zůstane a bude tak navždy jejich tvrdě vybojovanou
metu připomínat.
Vzhledem k tomu, že Paľo končí, organizaci bowlingových turnajů přebírám já (Standa Pohl). Tímto bych chtěl poděkovat všem aktivním
hráčům, ale i těm, kteří přišli fandit a dokreslili tak skvělou atmosféru
tohoto turnaje. Ale hlavně bych chtěl poděkovat Paľovi Bartošovi za
všechny turnaje, které pro nás zorganizoval a které byly vždy dokonale připravené. Doufám, že zájem o bowlingové turnaje na SUDOPu
neopadne a že se na nich budeme nadále setkávat i s těmi, jejichž koleje
momentálně směřují jiným směrem.
Už se těším na příští ročník.
Standa Pohl

V únoru jsme se, spolu se stovkami Japonců, vydali
na Pražský hrad. Nejprve jsme navštívili Lobkowiczký
palác z 16. století, ve kterém je jejich soukromé rodinné muzeum. Ve 22 sálech je umístěno cca 2 tisíce
exponátů jako obrazy, jídelní servisy, zbraně, hudební
nástroje, notové zápisy slavných skladatelů i další
osobní předměty členů rodiny. Pokračovali jsme prohlídkou v Čechách nejvýznamnější románské baziliky
sv. Jiří, kde jsou uloženy ostatky některých nejslavnějších Přemyslovců. Navštívili jsme pitoreskní domečky
ve Zlaté uličce, které po rekonstrukci za cca 34 mil.
Kč ukazují život v uličce od 16. stol. do padesátých
let 20. století. Pověst vypráví, že jméno získala podle
zlata zde vyráběného alchymisty. Název však pravděpodobně vznikl od barvy moče a výkalů, kterými byla
ulička zaneřáděna.

V březnu jsme vyjeli do daleké ciziny. Krásné počasí
nás přivítalo v německém pohraničním městečku Bad
Schandau, česky Žandov. Z nádraží se někteří vydali
pěšky oklikou přes most, jiní jeli přívozem přes Labe
do středu 700 let starého města. Použili jsme historický
50 m vysoký výtah na vyhlídkovou plošinu s překrásným výhledem do labského údolí. Prohlédli jsme
si venkovní bazén a obhlédli komplex lázní Toskána.
Na náměstí jsme si prohlédli evangelický kostel sv. Jana
z roku 1679 a Sendigovu kašnu z roku1896 zvanou
Perla Saského Švýcarska. Po občerstvení v cukrárně
jsme se vydali zpět. Vlak měl 50 minut zpoždění.
František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
75 let Ing. Eva Víchová, 18. 5.
vedoucí projektantka
střediska architektury a pozemních staveb
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Sudopské stopy šedesáti let – Československo (5)
Depa a železniční dílny
Petr Lapáček

Lokomotivní depo – seřaďovací nádraží Brno Maloměřice
Stavbu projektovalo středisko Brno v letech 1952 až
1957 (HIP Ing. Roškot). Podle jeho projektů vznikl rozsáhlý areál s lokomotivním depem včetně administrativní
budovy, opravnou lokomotiv, vozovým depem, tankovací
stanicí, přijímací budovou a řídícím stavědlem, rozsáhlou
administrativní budovou pro celou stanici, nocležnami
a lékařskou stanicí a dalšími zařízeními.
V rámci stavby postupně byly budovány moderní haly
depa a rozsáhlá kolejiště v Maloměřicích. Provoz byl zahájen 1. října 1964 pod názvem Lokomotivní depo Maloměřice, dnes je označované jako provozní jednotka
Brno-Maloměřice, lidově je depo nazývané Majlont. Centrální část depa tvoří dvě haly pro opravy a údržbu motorových a elektrických lokomotiv. Mezi halami je
přesuvna. Lokomotivní depo bylo již od začátku projektováno pro vozidla moderních trakcí a je schopno provádět veškeré opravy E0-E3 a R0-R3. Dále je součástí
depa hala podúrovňového soustruhu a elektronické kolejové váhy, od léta 2006 i moderní myčka, programovatelná pro jednotlivé druhy vozidel. Součástí depa byla při
zahájení provozu vozební stanice Brno-Horní Heršpice,
kde se soustředil provoz a údržba motorových vozů
dnešní řady 830 a 850.
Součástí areálu seřaďovacího
nádraží je rovněž opravna nákladních vozů s maximální kapacitou opravit 50 vozů za den.
Rovněž zde byla vybudována
desinfekční stanice pro 50 nákladních vozů za den.
Na konci srpna 1994 vznikla
sloučením dep Brno dolní nádraží a Brno-Maloměřice jednotka Lokomotivní depo Brno,
od ledna 1995 byla sloučena
deponace lokomotiv a vozů do
jednotky Depo kolejových vozidel Brno.

Lokomotivní depo Nový Bohumín
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Opravna elektrických motorových jednotek Nový Bohumín

První stavba v síti ČSD určená výhradně pro údržbu jednotek řady EM 475 byla kolaudována v květnu 1972. Ve své pracovní náplni měla provádění
provozního ošetření, technických prohlídek, periodických prohlídek a neplánovaných oprav elektrických motorových jednotek. Základem opravny se
stala hala oprav z montovaného prefabrikovaného skeletu o rozpětí 24 metrů a délce 110 metrů a přístavek pomocných provozů o rozpětí 6 metrů a délce
128 metrů. Stavba je umístěna v bývalém depu Bohumín, které je v současné době součástí DKV Olomouc.

Nový Bohumín – dezinfekční a vypařovací stanice cisteren

Řadu unikátních vývojových úkolů museli řešit autoři projektu první
vypařovací a dezinfekční stanice v síti ČSD (středisko Brno, HIP Ing. Josef
Hiess) vzhledem k různorodosti přepravovaných substrátů. K hlavním objektům stavby patřily: vypařovací hala a její technologie, čistírna odpadních vod, dezinfekční stanice, centrální kotelna s uhelnou palivovou
základnou doplněnou zařízením na spalování zbytků z cisteren, administrativní a sociální budovy a zdroj vody. Stavěly Vítkovické stavby, dokončeno 1975.
Převážná část provozu byla v roce 1996 privatizována a v současné době
společnost AWT VADS a.s. využívá všechny provozní objekty areálu. Zabývá se čištěním železničních cisternových vozů, autocisteren, čištěním
mobilních a stabilních nádrží, čištěním zaolejovaných vod, likvidací odpadů a sběrem upotřebených olejů.

To byla dovolená – 1998!

HIMALÁJ
Michal Gramblička (foto autor)
Tak ako skoro všetci moji kamaráti som aj ja v mladosti „hltal“ knihy s príbehmi
horolezcov, ktorí mali to šťastie a videli na vlastné oči biele čiapky himálájských
obrov. Že však budem mať podobnú príležitosť ma však ani vo sne nenapadlo. Na
jeseň roku 1998 som absolvoval tradičný trek v Solo Khumbu na Kala Patar pod Everest a potom cez sedlo Amphu Lapcha do doliny Hunku som 10. 10. 1998 ráno pred
desiatou hodinou nepálského času (+3 h 45 min. SEČ) stál až na vrchole snov vysokohorského turistu – Mera Peaku s výškou 6.500 m.n.m.
Ak Vás moje zážitky, skúsenosti a fotky zaujímajú, čítajte, prosím, ďalej.
Uprostred poslednej dekády minulého storočia som sa snažil prehovoriť niekoľkých mladších kamarátov, s ktorými sme chodili do hôr (často Vysoké Tatry, ale napr.
aj Kavkaz), či by sme sa v dobe otvorených hraníc nepokúsili aj o Nepál. Pretože som
u nich neuspel, tak som si „výlet“, trvajúci 31 dní (moja najdlhšia dovolenka v živote),
kúpil v CK Montana Treking. Uprostred septembra sme v skupine 8+1 sprievodca od-

Kláštor Tengboche, 3867 m.n.m.

leteli z Frankfurtu nad Mohanom lietadlom DC10 spol. BIMAN (bangladéšské aerolinie) do Káthmandú, s medzipristáním v hl. meste Bangladéša Dháke.
Prvé vnemy z dnes milionového Káthmandú (nadm. výška 1.400 m, pomenovaného podľa chrámu Kasthamandap, čo doslova znamená „drevený dom”, založeného
dávno pred Kristom) boli prach, dym a hluk. Vtedy mi tam všetko smrdelo, na uliciach často horeli kopy odpadkov, v ktorých sa hrabali bezprizorné kravy, na chodníku vyrastala generácia najnižšej kasty, tzv. nedotknuteľní. Prvé dva dni pobytu, keď
letisko v Lukle bolo zahalené do hmly a lietadlá tam nepristávali, sme strávili návštevou najväčších lákadiel hl. mesta Nepálu: najznámejšie budhistické pútne miesto
– stúpu Swayambunad, postavenú podľa legendy už za Budhovho života, tj. pred cca
2.500 rokmi, Pašupatinat – hinduistické pohrebište, kde si človek uvedomí, že „prach
si a na prach sa obrátiš“, Durbar square – staré kráľovské centrum a rovnako staré
chrámy Patanu a Bhaktapuru.
Keď sme tretí deň pristáli na vtedy kamennej, cca 300 m dlhej dráhe „najnebezpečnejšieho“ letiska sveta, celkom som si oddýchol, aj keď pohľad z lietadielka počas letu
cez kokpit pilotov bol omračujúci – Thamserku a ďalšie biele špičky.
Naša aklimatizácia začala hodne zostra, vo výške presahujúcej vrchol Gerlachovského štítu; ja som sa však na cestu moc tešil a doporučená denná dávka – maximálne
400, výnimočne 500 výškových metrov mi pri pomalom tempe nevadila, pretože som
sa v 45 rokoch cítil vo výbornej kondícii (tento vek je vraj pre Himaláje ideálny).
Postupne sme v smere hodinových ručičiek a v tieni Kangtegy 6.685 m, Thamserku 6.608 m, Ama Dablangu 6.856 m a Nuptse 7.873 m prešli Namche Bazar 3.440
m, kláštor Tengpoche 3.867 m (kláštor založil v roku 1916 Lama Gulu, ale musel byť
dvakrát obnovený, najprv po zemetrasení v roku 1934 a následne po požiari v roku
1989, ktorý zničil úplne všetko – staré spisy, vyšívané látky aj kameň s otiskom lámovej nohy), Periche 4.243 m s novým pamätníkom obetí hôr, Lobuche 4.930 m
a Gorak Shep 5.160 m až na Kala Patthar 5.545 m, s výhľadom na juhozápadnú stenu
Everestu 8.850 m a dolu do doliny ľadovca Khumbu. Jedli a spávali sme v turistických chatách (lodge) a veľmi často sme sa v nich po ceste zastavili aj na polievku
a čaj, tekutín je v týchto výškach nestále málo a vtedy boli „za babku“. V Lobuche
som však už dal pred asi 30 člennou medzinárodnou spoločnosťou v zadymenej
lodge prednosť stanu a trénoval som už spánok v mraze. V noci bolo vždy jasno a teplota klesala na cca -10 až -15°C, cez deň však bolo príjemných +5°C, aj keď „vinou“
doznievajúceho monzúnu sme poobede stúpali väčšinou už v mrakoch. Každý piaty
deň sme mali aklimatizačný deň a využili sme ho väčšinou na „hygienu“, (keď sme si
v úcte k prírode nezaplatili hrniec teplej vody za cca 50 Kč, na ktorý by padol celý rododendron), ale chodili sme sa umývať do potoka (samozrejme že až po vysekaní
„umyvadla“ z ľadu), vždy však za pozornosti a veselia asi všetkých detí z osady.

31 DNÍ / 140 KM

Pamätník obetiám
Po zostupe z Kala Patharu sme navštívili symbolický cintorín obetí Everestu aj
s plaketami mojich krajanov a nad Periche (kde je teraz nový pamätník obetí hôr) sme
odbočili na východ do doliny pod Lhotse 8.501 m až k Imja Tse (tj. Island Peak 6.189
m) a Barun Tse 7.129 m. Poslednou strechou pred prechodom nebezpečného sedla
Amphu La 5.800 m.n.m. a samotným vrcholom Mera bola lodge v osade Dingboche
4.350 m. Za ňou to však už bola skutočná divočina, žiadne švajčiarské ľanové mosty
ako pod Everestom, ale brody v ľadovej vode a veľmi, veľmi nestabilná kamenná suť
v sklone až 50°, ktoré ukázali, že menej skúsení turisti sa už pohybujú na hraniciach

Lukla
svojich možností (dvaja starší a menej skúsený členovia našej skupiny sa pod sedlom obrátili a vrátili sa do Lukly, keď pochopili, že
veľmi nebezpečné skoro kolmé 40 m dlhé zlanenie južnej steny
sedla, navyše v mokrej, 30 cm vrstve čerstvého snehu s batohom
ťažkým okolo 25 kg by nemuseli zvládnúť).
Dolina Hunku, ktorou ročne prejde 5 – 6 skupín turistov a pár
horolezcov, bola niečím iná ako Solo Khumbu pod Everestom. Po
niekoľkých dňoch som si uvedomil, že horná časť doliny je absolútne tichá, neboli tam žiadny ľudia, nelietal tam hmyz, takže tam
neboli ani vtáci! Nikto, iba slnko, vietor, hviezdy a nás 7„statočných“. Po asi trojdňovom pochode sme postavili stany v highcampe vo výške cca 5.780 m. Neodolali sme a až do tmy sme
pozorovali, ako západ slnka farbí Everest, Makalu 8.481 m, Lhotse
a nižší Chamlang 7.319 m do rubínova. Po neskutočne krásnej,
bezmesačnej noci v objatí vesmíru a hviezd pri mínus 25°C sme sa
tesne po polnoci začali obliekať. Uvariť si čaj a jedlo na raňajky
trvalo cca 1,5 hod. a samotný výstup na vrchol (prevýšenie 700 m)
skoro 8 hodín. Pri výstupe nás vo výške okolo 6.000 m zastihol východ slnka, na východe z mrakov trčala Kangchenjunga 8.586 m,
tretia najvyššia hora sveta a najvyššia Indie, na severe Makalu,
Lhotse, Everest a na západe vrchol šestky Čho Oju 8.201 m. Nad
6.000 m som už v duchu počítal kroky, ktoré musím vo firne svahu
zo sklonom od 20 do 35° urobiť, aby som sa nadýchol a trochu

Lodge Periche
priblížil vrcholu. A posledných 100 m, po kolená v snehovom preveji sklonenom až
45° bolo už veľmi nestabilných a nad sily ďalších dvoch kamarátov. Hodne nám pomôhlo fixné lano, ktoré tam natiahli vodcovia holandských turistov, ktorý vystúpili na
vrchol pred nami. Ich skupina stúpala priamo z Lukly a stanovali v HC vedľa nás aj zo
svojím lámom (mních z kláštora), ktorý sa za nás všetkých v highcampe pred nocou
pomodlil. A asi dobre, vrátili sme sa všetci zdraví, aj keď na vrchol sme sa vyšplhali
iba štyria zo sprievodcom CK.
Návrat do civilizácie znamenal 8 hodinový zostup do Thangnangu (osada, ktorá asi
3 týždne pred naším príchodom len o vlások unikla skáze pri pretrhnutí suťovej
hrádze jazera Sabai Tsho; na Google Earth je odtrh doteraz zreteľný). Po dni odpočinku, ktorý sme vyplnili hľadaním minerálov v štrku splazu, sme sa cez Mossom
Kharka a sedlo Zatrwa La vo výške 4.648 m vrátili do Lukly a uzavreli tak okruh dlhý
skoro 140 km. Myslím si, že celkové prevýšenie môhlo byť blízko 15 km. Posledný
deň v Káthmándů Nepálci oslavovali a mesto bolo plné exotických vôní zo zapálených
tyčiniek, ktorými boli obsypané všetky sochy a svätyne v historickom centre.
Dokončení na poslední straně

Kala Pattar 5 545 m.n.m.
Pohľad na Everest

Hunku Peak

TO
BYLA
DOVOLENÁ!

Pohľad z vrcholu Mera Peak 6 500 m.n.m.

Dokončení z předchozí strany
Za pobytu v Himálaji som 18 dní nezostúpil pod 5.000 m a myslím si, že
etapy postupu s ohľadom na aklimatizáciu boli načasované perfektne. Vrátil
som sa síce o 11 kg ľahší, ale spokojný, plný neopakovateľných zážitkov korunovaných vysneným vrcholom, neopakovateľnými pohľadmi, v noci na hviezdy
a cez deň napríklad na päť zo šiestich najvyšších vrcholov na našej jedinečnej
matičke Zemi.
PS:
Nielen pri pohľade na ruiny budov, ktoré stály v centre Káthmandu pol tisícročia a spadli po zemetrasení na konci apríla 2015 je človeku smutno, aktuálne 7.000 obetí a tri štvrte poškodených domov v zasiahnutej oblasti,
nedostatok pitnej vody v miestach, kde už pred 500 rokmi stávali mestské
kúpele pre tisíce obyvateľov... Veru si neviem predstaviť, že by chudobný
Nepál dokázal sám zo svojich skromných prostriedkov obnoviť letité pamiatky v ich predchádzajúcej kráse, ale verím, že medzinárodná pomoc spolu
zo solidaritou všetkých, ktorí prežili v Nepále podobne nádherné dni ako my,
prispejú k čo najrýchlejšiemu zoceleniu jaziev, ktoré príroda tomuto priateľskému národu uštedrila.

Údolie Solo Khumbu

