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Dokončeno!

Přestavba železničního uzlu Ústí nad Orlicí
Foto Vladimír Fišar
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ÚSPĚCH V NĚMECKU
Po téměř dvouletém úsilí získala dne
15. 7. 2015 společnost SUDOP PRAHA a.s.
předkvalifikační certifikát opravňující naši
firmu nabízet a provádět projektové práce pro
Deutsche Bahn v následujících oborech:
1/ železniční svršek/spodek, odvodnění
a kabelové trasy,
2/ nástupiště,
3/ železniční mosty,
4/ přechody a podchody.

KRONIKA 2015
na webu nedostupné

SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
V období třetího 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 června do konce srpna bylo připraveno a podáno celkem 282 nabídek včetně kvalifikací a dokumentací
pro zhotovitele staveb do veřejných soutěží na získání zakázek na domácím trhu v oborech, pro které má naše společnost oprávnění k podnikání podle obchodního rejstříku.
Do zahraničí bylo podáno pět 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: Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba,
úpravy pro ETCS, 2. část, projekt stavby, doplnění projektu
stavby „Modernizace ŽST Česká Lípa”, „Revitalizace trati
Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“, projekt stavby, Zpracování územně technické studie (ÚTS) „VRT Praha – Havlíčkův Brod”, Zpracování „Studie zastřešení žst. Praha
Masarykovo nádraží”, „Modernizace traťového úseku Ústí
nad Orlicí – Choceň“, PD a ZP, ÚTR – „Optimalizace přístupu ke správě dokumentů a relevantních dat v oblasti výstavby a jejich dlouhodobému ukládání“, Zpracování
přípravné dokumentace (PD) včetně povinných příloh záměru projektu (ZP) a ekonomického hodnocení (EH) stavby
„DOZ Praha Uhříněves – Praha hl. n. – Praha Vysočany”,
Zpracování zadávací dokumentace „Oprava elektrodispečinků OŘ Hradec Králové”, Zpracování přípravné dokumentace (PD) včetně povinných příloh záměru projektu (ZP)
a ekonomického hodnocení (EH) stavby „Rekonstrukce žst.
Řetenice”.

Na trhu silničních dopravních staveb jsme získali zakázky
vypsané složkami ŘSD, případně jednotlivými kraji. I/16 Velvary obchvat propad – PD, D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice – Řehlovice – projekt sledování inklinometrickým
měřením objednatele v km 49,400-50,400 a v km 55,95056,100, R7 Postoloprty – MÚK Bitozeves – I. a II. etapa, aktualizace PDPS, „I/27 Kaznějov, obchvat” – Záměr projektu,
I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina, expertíza DSP
a bezpečnostní audit, D1 ÚSEK 15 – MÚK Jihlava – MÚK
Velký Beranov, TDI, R35 Hořice–Sadová - Technické podklady
pro ověřovací závazné stanovisko EIA, I/55 Břeclav, obchvat,
aktualizace DSP v úseku od silnice I/40 po silnici II/425, I/62
Děčín–Vilsnice –TDI, Zhotovení projektové dokumentace na
akci Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x
II/331, Rámcová smlouva na technický dozor investora menších staveb pozemních komunikací – I/7 křiž. s I/16 až Hořešovice – TDI, Dopravní studie pro zlepšení dopravní
obslužnosti území Říčansko – jih.
U ostatních investorů jsme získali tyto zajímavé zakázky:
„Aktualizace celostátního multimodálního dopravního modelu projektu Dopravní sektorová strategie, 2. fáze“, (Ministerstvo dopravy ČR), ČVUT – Půdní vestavba Trojanova,
(České vysoké učení technické v Praze), Posouzení vlivu na
životní prostředí (SEA), aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy (Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy).
Pokračovala obchodní činnost i v zahraničí. Podali jsme
několik nabídek a v Turecku jsme získali zakázku: Zabezpečovací zařízení ETCS Level 1 na trati Samsun–Kalin pro společnost AŽD Praha s.r.o.
Petr Lapáček

Nabídky do soutěží v dnešní době...

...to je práce pro opravdové ženy!
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pořádají

20. ročník konference

21. ročník konference

ŽELEZNICE 2015

ŽELEZNIČNÍ MOSTY
A TUNELY

Hotel Olšanka - kongresový sál
Praha 3, Olšanské náměstí
ve středu 25. listopadu 2015

Hotel Olšanka - kongresový sál
Praha 3, Olšanské náměstí
ve čtvrtek 21. ledna 2016

Konference Bentley 2015
Jako každoročně, tak i letos pořádala společnost Bentley
Systems pro své obchodní partnery a hlavně aktivní uživatele jejich
softwarových řešení pravidelnou konferenci. Tentokrát se konala 10.
a 11. června v Praze, konkrétně v dejvickém hotelu Diplomat. Pro
čtenáře méně znalé problematiky jen připomínám, že softwarové
produkty Bentley používá převážná většina zaměstnanců SUDOPU
PRAHA, neboť se jedná mimo jiné o MicroStation nebo Project
Wise, které jsou naším denním chlebem.
Název letošní konference byl „CONNECTION Event Prague“.
Jednalo se o národní konferenci, jednu z mnoha, které jsou pořádány po celém světě. Hlavním tématem bylo představení nové generace aplikací společnosti Bentley Systems, CONNECT Edition.
Jak bylo uvedeno na doprovodném letáku, tato generace prý posouvá hranice možností software pro správu a rozvoj infrastruktury.
Necháme se překvapit, ale některé ukázky těchto nových možností
byly opravdu velmi zajímavé. Konference přinesla přednášky, diskusní fóra, semináře a školení, což byla unikátní možnost jak se
dostat do kontaktu s oborovými leadery, profesními experty nebo
představiteli oceňovaných projektů. Ze SUDOPu se zúčastnilo asi deset lidí. Jak z řad projektantů, tak OTR. Součástí konference byly i přednášky projektantů, na kterých představovali zajímavé infrastrukturní projekty svých projekčních kanceláří. Za SUDOP PRAHA jsem poinformoval o našem projektu Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží. Příjemně mne překvapila zajímavá diskuse, která
na konci mého příspěvku proběhla.
Nové aplikace, o kterých byla řeč, jsou mnohem více zaměřeny na práci ve 3D, ať už se jedná o projektování železnic, silnic, budov nebo
třeba mostů či tunelů. Navíc se pyšní jejich naprostou vzájemnou kompatibilitou. Je to tedy „jako šité“ právě pro nás. Mohli jsme tak trochu
nahlédnout pod pokličku vývojářům a můžeme se těšit na to, co nám blízká budoucnost přinese. Projektování ve 3D napříč profesemi už tedy
přestává být fikcí a stává se skutečností…
Ondřej Kafka

Office 365 přichází na SUDOP PRAHA
Během letošních prázdnin jsme společně s vedením SUDOPu pořídili
a nasadili nový systém pro podporu spolupráce – Office 365. Dochází tak
ke sjednocení nejen emailového řešení v rámci celého SUDOPU PRAHA
ale i k výraznému usnadnění plánování schůzek a sdílení kalendářů.
Office 365 jsme pořídili ve variantě Business Essentials, která obsahuje
groupwarový systém MicroSoft Exchange (pošta, kontakty, kalendáře,
úkoly), aplikaci Skype pro firmy, cloudové úložiště Onedrive s 1TB dat na uživatele, online editory MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, poznámkový nástroj OneNote a další služby.
Obrovskou výhodou tohoto řešení je dostupnost našich dat a nástrojů Office 365 odkudkoliv. Můžeme tak být v práci, doma, na služební
cestě nebo třeba dovolené a vždy se dostaneme ke své poště, kalendáři, úkolům, souborům na OneDrive nebo třeba ke svým poznámkám
v programu OneNote. Navíc se nám všechny provedené změny okamžitě projeví i na všech ostatních místech. Dokonce nezáleží, jestli jsme
na svém počítači, notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu, vždy máme přístup ke všem těmto službám.
Prezentaci na dopolední schůzku si můžeme nachystat v tramvaji cestou do práce, důležité emaily přečíst a zpracovat při čekání na
autobus, manželka nebo manžel nám může do sdíleného poznámkového bloku ve OneNote nachystat nákupní seznam. Kolega ze stavby
s námi může konzultovat problém přes videohovor ve Skypu a my mu přes Skype naopak poslat potřebný soubor. Na Skypu také vidíme,
zda je náš šéf zrovna dostupný v kanceláři, pohledem do jeho kalendáře vidíme, jestli má zítra nějakou schůzku, můžeme v reálném čase
plánovat schůzky s kolegy a ihned vidíme, kdy mají všichni volno. Své úkoly a poznámky si píšeme, když nás napadnou a máme je vždy po
ruce, na nic tak už nezapomeneme.
Office 365 tedy není pouze emailové řešení, ale komplexní nástroj, který by nám měl usnadnit plánování našeho času, a spolupráci s kolegy.
Rozsáhlejší článek se objeví již v dalším čísle SUDOP Revue, do té doby je vhodné sledovat sudopský Portál a navštěvovat školení, která
pro zaměstnance s kolegy z OTR chystáme. Budeme se na všechny těšit.
Ondřej Veselý
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Rekonstrukce železničního uzlu Ústí nad Orlicí
Miroslav Krsek / foto autor

Od vzniku Česka po dnešek
V roce 1993 se začala psát novodobá historie České republiky. Ale už v tomto roce se také začala
psát historie rekonstrukce železničního uzlu Ústí nad Orlicí. A než byla stavba v letošním roce dokončena, vystřídalo se na postu šéfa ministerstva dopravy 17 ministrů, narodilo se 2 262 264 děti, letopočet
se posunul o celých 22 let a většina lidí si zvykla na ono slovo „Česko“, které nemohl v roce 1993
nikdo vystát.
Zatímco jsem se na fakultě věnoval nakonec úspěšnému pokoření zkoušky Pružnost, pevnost,
plasticita II, byla právě v roce 1993 zpracována územně technická studie rekonstrukce uzlu Ústí
nad Orlicí.
Po čtyřech letech v roce 1997 jsem na hradeckém SUDOPu trávil noci v zajetí „rychlého“ přepracování projektu optimalizace úseku Lovosice – Ústí nad Labem. Naproti tomu ve dne, když jsem se občas
vypotácel z kanceláře, jsem potkával kolegu Vladimíra Filipa, který HIPoval zpracování přípravné dokumentace s tehdejším názvem „ČD DDC, Přestavba žst. Ústí nad Orlicí“. Dle této dokumentace
měla být stavba realizována v letech 1999 až 2002. Šlo o klasickou rekonstrukci stanice, která kupodivu
má velmi mnoho prvků dnes již dokončené stavby – uprostřed stavby byla ponechána stávající výpravní
budova s přístupem podchodem od města, na jižní straně nová odbavovací hala s novým přednádražím
a s podchodem na všechna nástupiště… Mimochodem, tehdy se počítalo s rekonstrukcí stávající výpravní budovy, kdy její přízemí mělo sloužit provozním a technologickým účelům (technologie zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, dopravní kancelář, kancelář přednosty stanice, plynová kotelna,
šatny a WC zaměstnanců…). Škoda, že se tato představa nenaplnila, alespoň tak to cítím já. S přístupen k původní budově se počítalo neveřejným úrovňovým přejezdem přes koridor z nového přednádraží, zhruba v místě původního. Tenkrát to ještě šlo.

Původní přípravná dokumentace z roku 1997
V prostoru Mendrik na vjezdu do stanice, kde železniční trať sledovala na vysokém náspu tok řeky
Třebovky, byly horkým bramborem výšky silničního mostu přes Třebovku a výšky železničního mostu
přes silnici do Chocně. Povodňové vody tlačí silnici co nejvýš nad řeku, ale zároveň snižují podjezdnou
výšku pod tratí, neboť tu nejde do nekonečna zvedat. Rozporné požadavky dotčených subjektů už
tehdy stavbu zdržely o jeden rok. Kdo by tehdy tušil, že to byla vlastně „brnkárna“. V roce 1998 bylo
na stavbu vydáno územní rozhodnutí.
Přípravná dokumentace zachovávala na Mendriku stávající stopu tratě, která umožňovala zvýšení
rychlosti ze 70 km/h jen na 85 km/h, pro soupravy s naklápěcí technikou pak na 105 km/h. Vzhledem
k tehdejším investičním nákladům skoro jedné miliardy to moc zázračná rychlost nebyla. Dále se ukázalo, že železniční most přes Tichou Orlici je v horším stavu, než se předpokládalo. Objevily se znovu
i požadavky na zvýšení podjezdné výšky pod tratí na silnici do Chocně. Oba objekty by bylo nutné nákladně zcela přestavět, čímž by se ona nová rychlost 85 km/h zachovala skoro na „věčné časy a nikdy
jinak“. Naši potomci by nás asi nepochválili. Proto světlo světa spatřila v roce 2000 studie „Průkaz zvýšení rychlosti v hlavních dopravních kolejích žst. Ústí nad Orlicí“, která uvedené nedostatky měla
řešit přeložkou tratě v prostoru Mendrik. Přeložka byla navržena na maximum toho, co stísněný prostor
Mendrik umožňoval bez rozsáhlých demolic obytných domů. Rychlost měla být už přijatelnějších 120
až 130 km/h, pro soupravy s naklápěcí technikou kýžených 160 km/h. Studie se zabývala i možným
doplněním tratí do trianglu, tedy novým přímým propojením tratí Letohrad – Česká Třebová – letohradskou spojkou. Hlavním prvkem byl posun trati jižním směrem, pro který trať musela dvakrát velmi šikmo
překročit souběžnou Třebovku. Z toho vznikl návrh dvou mostů o rozpětí cca 90 metrů typu tuhého ocelového trámu vyztuženého obloukem. V jedné z variant se počítalo i s novátorským otočením mimoúrovňového křížení silnice a železnice – tedy silniční nadjezd navazující na ulici Nádražní, ze kterého
by byl sjezd do nového přednádraží na jižní straně stanice.
Studie zvýšení rychlosti v prostoru Mendrik z roku 2000

Uvedená studie posloužila jako podklad pro
přepracování přípravné dokumentace z roku
1997. Práce na ní začaly v roce 2004 a v prostoru
vlastní stanice měla převzít koncepci řešení původní přípravné dokumentace. Hned za počátku
se ale ukázal největší problém s přístupem k původní výpravní budově stojící uprostřed kolejiště.
Přejezdy ve stanici již nebylo možné zřizovat
a vzhledem k tomu, že se stav budovy s postupem
času zhoršoval, objevila se na stole logicky varianta demolice budovy. Protože šlo o zásadní rozhodnutí pro podobu stanice, bylo zpracováno
doprovodné Komplexní technicko ekonomické
posouzení alternativního řešení výpravní budovy (multikriteriální analýza) porovnávající variantu ponechání původní budovy a variantu její
demolice s novým objektem umístěným na jižní
nebo severní straně stanice. Každá z variant měla
ještě několik podvariant podle rozsahu rekonstrukce a využití stávající budovy na jižní straně,
pro kterou se vžilo označení „komerční budova“.
Podvariatny se zachováním původní výpravní budovy se obdobně lišily rozsahem její rekonstrukce.
Všechny varianty se porovnávaly z hledisek:
• cestujících - kultura cestování, úroveň podmínek pro odbavení cestujících a další služby,
rychlost přístupu od města
• obsluhy - podmínky pro řízení a zabezpečení dopravního a přepravního provozu, pracovní podmínky a sociální zázemí pro zaměstnance stanice
• z hlediska technického - technické podmínky pro
instalaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení
a pro technologii, napojení a vnější rozvody sítí
• z hlediska energetiky a pro napojení sítí
• z hlediska bezpečnosti cestujících
• z hlediska dostupnosti pro silniční dopravu (příjezd, přednádraží, kapacita parkoviště, stanoviště
BUS)
• z hlediska realizace (organizace výstavby, vliv
na životní prostředí)
• a samozřejmě z hlediska investičních nákladů
zahrnujících i komunikace, nástupiště, kabelové
rozvody, vodovody, kanalizace, plynovody a kabelovody.
Myslím, že jsme si s tím tehdy docela vyhráli.
Dle multikriteriální analýzy vycházela nejlépe novátorská varianta s novou výpravní budovou na
severní straně stanice, a to díky přímému napojení na město a nejkratším trasám pro cestující
v ose město – pokladny – nástupiště. Následovaly varianty s novou výpravní budovou na jižní
straně stanice, které byly však výhodnější z hlediska předpokládaných investičních nákladů. Naopak jejich slabinou byl horší přístup pro cestující
a nevýhodný příjezd pro motorová vozidla
„oklikou“ přes místní část Kerhartice. Naopak
jako výrazně méně výhodné, a to jak co do
úrovně naplnění kvalitativních cílů a hledisek, tak
i podle výše nákladů, vycházely úpravy stávající
výpravní budovy. Pro zajímavost – na investičních
nákladech se hlavní měrou podílely náklady na
přístupové komunikace s podchody a podjezdy,
náklady na pozemní objekty tvořily od 9 do 27 %
celkových nákladů.
Pro pokračování přípravné dokumentace byla investorem zvolena varianta nejlevnější, to je
s novou výpravní budovou na jižní straně, i když
v dražší podvariantě s využitím původní komerční
budovy – o něco levněji vycházela nová výpravní
budova s demolicí komerční budovy. Mimochodem,
v projektu stavby o několik let později stejně na demolici komerční budovy došlo, takže se vlastně dá
říci, že nejlevnější podvarianta vyhrála. Ale k tomu
vedla ještě dlouhá cesta.
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Studie umístění výpravní budovy, varianta ponechání původní budovy
Umístění výpravní budovy, resp. její předpokládaná demolice a výstavba nové budovy na jižní straně
stanice, bylo asi nejzásadnější změnou v prostoru vlastní stanice. Druhou největší změnou byl přesun
nástupiště pro letohradskou trať z jeho ostrovního umístění mezi letohradskými kolejemi až za poslední
staniční kolej těsně pod svah Kubinského kopce. To jsem ještě netušil, jak si s ním při stavbě užijeme
a že ve výsledku budeme řešit dešťovou vodu z celého kopce.
Nejzásadnější změna na nás ale čekala na přeložce trati na Mendriku. Jde o stísněný prostor, kde
na sebe těsně navazovala městská zástavba, ulice Nádražní, železniční koridor, řeka Třebovka, silnice
do Chocně, hostinec Mendrik a opět městská zástavba. Za takto rozdaných karet bylo třeba ke splnění
rozkazu pořadí uvedených prvků zaměnit, a to i několikrát za sebou. Řekli jsme si, že základem je nezbourat hospodu a městskou zástavbu. Obětovali jsme pouze jeden obytný dům přímo na břehu Třebovky, který ale už nebyl v dobré kondici a navíc byl pravidelně vyplavován Třebovkou. A protože
Třebovka těsně lemovala železniční trať, bylo nutné ji na začátku oblouku šikmo překročit na levou
stranu, a na konci zase šikmo zpět na pravou. U kýžené hospody těsně navázal chodník, silnice do
Chocně, železniční trať, dvakrát přeložená Třebovka a ulice Nádražní. Vše dle průkazu zvýšení rychlosti
z roku 2000, které jsme tak rozpracovávali. To by ale nebylo Ústí nad Orlicí, aby nepřišla menší katastrofa, nyní v podobě povodní. Ne že by naše projekční středisko bylo vyplaveno, ale na povodně bylo
třeba prostor Mendrik prověřit. Nešlo ale jen o obvyklé hydrotechnické výpočty. Pro celý prostor stanice,
pro vlastní město i pro místní část Kerhartice, pro obě řeky Orlice a Třebovka byl zpracován dvourozměrný numerický model. Navíc s ohledem na složité geometrické poměry Mendriku a z nich vyplývajících hydraulických podmínek proudění vody při povodních bylo zapotřebí k řešení použít kombinaci
dvou metodických přístupů – podrobný numerický model a prostorový laboratorní hydraulický
model. I pohráli si na stavební fakultě na ČVUT v Praze a Mendrik v laboratoři vymodelovali. Pouštěli
na něj pak vodu Třebovkou, Orlicí, v různě velkých povodních. Dokonce na původní i námi navržené
mosty posílali i splavované dříví, stromy apod. a simulovali tak ucpání mostních otvorů. To vše pro původní stav, kdy se model dle minulých povodní verifikoval, i pro navrhovaný stav, kdy výsledky sloužily
pro změnu pro verifikaci numerického modelu, který řešil širší území. Výsledkem bylo potvrzení myšlenky, že v podstatě celá přeložka musí být na mostní estakádě délky skoro 360 metrů, a dále podklady
o výškách hladin pro návrhy silničních i železničních mostů.

Hydraulický model Mendriku, původní a navrhovaný stav (pilíře mostní estakády přeložky tratě
představují černé trubky), kdy je patrný přínos
rozšíření koryta na úkor opuštěné tratě i návrh
subtilnějšího silničního mostu přes Třebovku, zde
při pětisetleté vodě.

Nové komunikační napojení nádraží a Kerhartic
Při projednávání nové přípravné dokumentace došlo i na jednu z nevýhod vybrané varianty umístění nové výpravní budovy, na kterou upozorňovala
multikriteriální analýza, a to na horší přístupnost nového přednádraží na jižní straně stanice pro silniční dopravu objížděním až přes místní část Kerhartice.
Město začalo požadovat nové komunikační napojení Kerhartic i přednádraží ze silnice do Chocně novou mostní estakádou přes celé údolí Tiché Orlice.
Mohu spekulovat, jestli sehrálo svou úlohu to, že územní rozhodnutí vydával stavební úřad opět v Ústí nad Orlicí. Faktem je, že po dokončení přípravné
dokumentace na železniční uzel byla v roce 2005 zpracována i přípravná dokumentace pod názvem „Přemostění Tiché Orlice s komunikačním napojením ŽST Ústí nad Orlicí hlavní nádraží“. Vzhledem k závěrům numerických hydrotechnických výpočtů bylo už na počátku jasné, že přes údolí Tiché
Orlice nepůjdeme po silničním náspu, ale po cca 250 metrů dlouhém mostě. Nová komunikace měla napojit k městu jak nové přednádraží, tak místní část
Kerhartice.
Pro město se stalo vítězstvím, že obě stavby byly nakonec sloučeny, a na celou stavbu tak bylo vydáno nové územní rozhodnutí v roce 2007.
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Projekt stavby z roku 2008 s demolicí původní výpravní budovy

Varianta s ponecháním původní budovy s třetím nástupištěm pod Kubincovým kopcem

Varianta s ponecháním původní budovy s kusou kolejí pro letohradskou trať
V roce 2008 byl zpracován projekt stavby. Od přípravné dokumentace se nijak v zásadě nelišil.
Největší změnou byl posun jedné předjízdné koleje směr Praha, pro kterou se využil prostor po předpokládané demolici původní výpravní budovy. Pro ni a pro letohradskou trať bylo navrženo nové třetí
ostrovní nástupiště, které se tak nemuselo zakousnout do paty Kubincova kopce. Jaká úleva tehdy,
byť jen dočasná… Návrh v této podobě byl podle mne tím nejoptimálnějším ve své historii a měl jsem
z něho vskutku dobrý pocit. Délka pěších cest byla co nejvíce zkrácena, přístup na nádraží komfortní,
nezasahovali jsme do Kubincova kopce a smysluplně byl využit prostor po původní výpravní budově.
Škoda, že dobrý pocit trval jen dva roky.
Až projednávání projektu stavby zřejmě seznámilo širší veřejnost s navrhovanou stavbou, a to
i přesto, že proběhlo jak řádné nové územní řízení, tak i dokončený proces EIA. Všiml si toho i Martin
J. Kadrman, předseda nově vzniklého sdružení Nádraží nedáme! Navrhované stavbě se tak dostalo
té cti, že se dostala do celostátních médií a stanici navštívil i tehdejší ministr dopravy Petr Bendl, kterému na nádraží mimořádně zastavilo Pendolino. Sdružení navrhlo původní výpravní budovu vyhlásit
za kulturní památku, čímž by se zabránilo její demolici. K tomu po několika rozhodnutích, odvoláních
a rozkladech skutečně došlo. A my, myslíce si, že jsme doběhli do cíle, spatřili jsme před sebou nový
kopec, novou výzvu.
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Hned na startu této dodatečné etapy bylo v roce
2009 zpracování „Technického průkazu řešení
se zachováním stávající výpravní budovy“. Zde
byly posuzovány možné podoby stanice, a to při
využití budovy pro účely dráhy (prostory pro cestující, dopravní kancelář, umístění některých technologií). Tak trochu jsme se vrátili k přípravné
dokumentaci z roku 2004. Kromě tří základních
variant kolejového uspořádání jsme si zde dovolili
i odvážnou myšlenku na překonání Mendriku tunelem, což by umožnilo průjezd železničním
uzlem rychlostí 170 až 200 km/h. Hezky by to ladilo s řešením navrženým v úseku Ústí nad Orlicí
– Choceň s rychlostí 200 km/h. Pochváleni jsme
za tuto variantu však nebyli… Pokud jde o ty klasické varianty, šlo o dvě varianty s oddálením kolejí
pražské skupiny tak, aby byl vytvořen prostor pro
ponechání budovy. Řešen byl i mimoúrovňový příjezd k původní budově tak, aby byla zajištěna její
plnohodnotná obslužnost a zásobování.
Třetí varianta se snažila zkrátit pěší trasy cestujících, zvláště až na třetí nástupiště pod Kubincovým kopcem. Toho bylo dosaženo ještě větším
oddálením kolejí pražské skupiny jižně od výpravní budovy, čímž se sem vešly všechny čtyři
koridorové koleje plus výhledová kolej č. 5. Potřebný počet nástupištních hran letohradské skupiny byl řešen kusou kolejí č. 6 s prodlouženým
nástupištěm od koleje 8. Tato varianta byla sice
mým favoritem, leč výsledek byl odlišný.
Z uvedeného vzal investor v úvahu jen variantu
s nástupištěm pod Kubincovým kopcem, bez mimoúrovňového příjezdu ke stávající výpravní budově a bez jejího využití pro účely dráhy (to
znamená, že byla ponechána svému osudu a chátrání uprostřed rekonstruované stanice). Ta se stala
podkladem pro přepracování projektu stavby
v roce 2010, který je popsán v jiném článku. To už
byla opravdu definitivní a výsledná varianta, což
víme dnes, po dokončení stavby. Tehdy jsme ještě
dva roky trnuli, kdy se začnou vymýšlet další varianty a přepracovávat druhý hotový projekt stavby.
Kupříkladu v roce 2011 jsme byli požádání
SŽDC o zpracování rychlostudie „Varianty rekonstrukce výpravní budovy“, jak by se dala či nedala (tedy dvě varianty) využít původní výpravní
budova pro účely dráhy. Krom prostor pro cestující
šlo o umístění technologií zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, a to buď v historické budově,
anebo spolu se silnoproudou technologií v samostatném objektu – což je v souladu s projektem
stavby 2010. Pro obě varianty byl stanoven i odhad
investičních nákladů, a to pro základní rekonstrukci
historické budovy (bez interiérů), interiérů prostor
pro cestující a v druhé variantě i pro provozní místnosti plus objekt pro technologie v budově neumístěné. Pro zajímavost – investiční náklady obou
variant byly prakticky shodné. Po odevzdání této
studie jsem byl obviněn, že to vypadá, jako by to
napsal Kadrman. Kde skončila, nevím…
Současný projektant musí být fyzicky zdatný
- jako HIP stavby Miroslav Krsek (fotografovaný
na osvětlovací věži kolegou Vladimírem Fišarem).
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Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – jak to nakonec dopadlo

Železniční uzel Ústí nad Orlicí se nachází na nejvýznamnějším železničním spojení mezi Prahou, Brnem a Ostravou, z něhož zde odbočuje trať do
Letohradu a dále do Polska. Extrémní zátěž tohoto úseku dokazují vysoké počty vlakových souprav, které zde den co den projíždějí. Všechny tyto vlaky
musely donedávna při průjezdu železniční stanicí snížit svou rychlost na 70km/h. Proč? Na vině byl malý poloměr oblouku v prostoru Mendrik. Předcházející úsek Česká Třebová – Ústí nad Orlicí byl již modernizován a traťová rychlost zde dosahuje 160km/h. V následující části za stanicí ve směru na
Choceň se v rámci výhledově připravované modernizace trati počítá rovněž s rychlostí 160 km/h.
Rychlostní omezení nebylo jediným nedostatkem původního stavu. Velmi problematická byla také dvojice úrovňových železničních přejezdů na třebovském zhlaví stanice. V tomto místě je trať tvořena dvěma protisměrnými oblouky, takže rozhledové možnosti zde byly velmi omezené, na jednom
z přejezdů navíc kolej křížila komunikaci pod velmi malým úhlem. Nejlepším řešením tak bylo oba přejezdy zrušit.
Železniční stanice Ústí nad Orlicí byla ještě před nedávnem posledním místem zastavování rychlíků na celé trati Praha–Ostrava, kde byla nízká úrovňová nástupiště přístupná pouze přecházením přes koleje. Úroveň komfortu a bezpečnosti tak neodpovídala současným standardům.
Výše uvedené nedostatky řeší právě stavba „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“, která byla na sklonku loňského roku uvedena do provozu a
která má být zcela dokončena v roce letošním.
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Přeložka Mendrik
Zásadním objektem stavby je přeložka železniční trati v prostoru Mendrik, která zvýšila traťovou rychlost na Mendriku ze 70 km/h na 130 km/h pro běžné vlaky
a až na 160 km/h pro soupravy s naklápěcí technikou. Jelikož se prostor Mendrik nachází v záplavovém území, je přeložka trati provedena jako soustava tří mostů
přes Třebovku, silnici II/315 a přes soutok Třebovky s Tichou Orlicí. Délka celého úseku na mostech je úctyhodných 359 metrů; úsek kombinuje spřažené ocelobetonové spojité konstrukce (přes vodní toky) a celosvařovaný Langrův nosník přes silnici II/315, díky němuž se podařilo ve spojení se zdvihem nivelety koleje
zvýšit světlou výšku pod mostem z 3,70 m na 4,71 metru. Přeložka železniční trati si vyžádala také nové směrové řešení silnice č. II/315 z Ústí nad Orlicí do
Chocně v úseku od Třebovky k restauraci Mendrik. Silniční most přes Třebovku byl přestavěn, aby byl pro povodňové vody co nejmenší překážkou, a byl tak
doplněn o sklopné zábradlí. Pro optimální průtok povodňových vod byla ještě provedena úprava koryta řeky Třebovky.

Celý prostor Mendrik se stal velkou výzvou pro projektanty, neboť jde o úzký prostor. V konečném návrhu jsme vtěsnali
chodník, silnici, železnici a provizorní i definitivní koryto řeky Třebovky do koridoru šířky cca 50 metrů. Prostor je tak
komplikovaný, že nejspíš to byl v roce 2008 první případ, kdy na SUDOPu byla zpracovávána koordinační situace ve
3D, a to včetně inženýrských sítí.
Jednoduché nebylo ani vlastní provádění prací. K všeobecné smůle byla právě v prostoru založení mostů zastižena
geologická anomálie. Zhotovení spodní stavby dále vyžadovalo nejprve provizorní přeložku Třebovky, protože původní
koryto bylo v kolizi s některými pilíři. Voda nemohla být převedena do definitivního koryta, protože v jeho místě se v tu
dobu jezdilo ještě po původním železničním náspu. Po celou dobu stavby nám voda „relativně přála“ – nebylo jí moc
a byla shovívavá k poněkud drsnému zacházení stavařů. Nejvíc stavbu prověřila zkraje letošního roku, jak je vidět z fotografie městského fotografa.
Stísněný prostor s sebou přinesl i komplikace při ukládání ocelových nosníků železniční přeložky. Ukládání na
větší vzdálenost si vyžádalo příjezd 600-tunového jeřábu CC2800. Postavit a zase po stavbě složit ho musel jeho
menší brácha.
Opuštěný železniční násep se nabízelo odtěžit. Protože ale už od dob Pernera dobře sloužil nejen vlakům, ale i městu
jako ochrana před velkou vodou Třebovky, byl při stavbě jen upraven s ohledem na posun koryta řeky. Voda do města
však při povodních vnikala po podjíždějící silnici od Chocně. Sice to dobrodružnějším občanům umožňovalo při povodni
dostat se od města do hostince Mendrik na kánoi či kajaku, ale město pro tyto vodáky pochopení nemá. A tak jsme přes
silnici přetínající opuštěný násep navrhli mobilní protipovodňovou stěnu. Snad ji vždy stihnou včas osadit – „rychlá“ voda
v Třebovce je opravdu rychlá.
Velká voda v lednu letošního roku. Naštěstí byla přeložka trati již dokončena a v provozu.
Shora velkou vodu kontroluje souprava FLIRT. V pozadí je i vidět, jak těsně voda podtéká pod novým
silničním mostem. Nemuselo tak dojít k „ostrému“ sklápění ocelového zábradlí.

Stavební příprava
pro osazení
mobilních
protipovodňových
stěn, zatím
dokončená
v polovině vozovky.

V nejužším místě je mezi opěrnou zdí
silnice a železničním mostem jen
80 cm, do kterých zasahují ještě
uchycení trakčních podpěr. Vlevo
hostinec Mendrik, klíčová budova pro
prostor Mendrik. Ne pro občerstvení
projektantů, ale pro celkový návrh
– od budovy se odvíjelo vše ostatní.
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Rušené přejezdy a jejich náhrada
Dva stávající nebezpečné železniční přejezdy na třebovském zhlaví byly zrušeny a nahrazeny dvěma objekty. Prvním je nový podchod pro pěší a cyklisty,
který bude sloužit jak pro příchod na nové nádraží, tak pro přístup do městské části Kerhartice. Vyznačuje se především úplnou segregací chodců a cyklistů
a dále šikmým úhlem křížení s železniční tratí, který je dán stísněnými poměry a snahou o snazší průjezd cyklistů, neboť podchod leží na frekventované a velmi
populární cyklostezce Letohrad – Ústí nad Orlicí – Choceň. Šikmé křížení s nutnosti realizace podchodu na etapy si vyžádala poněkud komplikované řešení s pracovní spárou s odskoky.
Podchod nemá zastřešení, takže zvýšenou pozornost jsme věnovali jeho odvodnění. Podchod je sice hned vedle Tiché Orlice, situaci ale komplikují časté povodňové vody. Nakonec bylo zvoleno jakési „meziřešení“ spočívající v gravitačním odtoku dešťové vody během normálního průtoku. Tento přirozený odtok je
funkční až do úrovně dvacetileté vody, kdy hladina Tiché Orlice vystoupá až k výtokovému potrubí. Při dalším vzestupu hladiny se na gravitačním odtoku uzavře
zpětná klapka a vodu je nutno z podchodu odčerpávat. K tomu je zde připravena speciální šachta pro ponorné čerpadlo. Snad nebude často potřeba.

Pochod pro pěší
a cyklisty. Za své malé
vítězství považuji to,
že se nám podařilo
zabránit osazení
investory oblíbené
značky „Cyklisto,
sesedni z kola!“.
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Střípky ze stavby

n Prostor Mendriku je tak stísněný, že mohlo
dojít ke vzájemnému oslňování vlaků a vozidel jedoucích směr Choceň. Připraveni
jsme byli v podobě případného doplnění
clon proti oslnění, známého ze středních
svodidel dálnic.
n Byť se zdá, že viditelnost návěstidel je
hitem až posledního roku, kolegové zabezpečováci si užívali již tenkrát. Zajímavý byl
pás viditelnosti procházející nad balkónem
budovy hostince. Vše vycházelo do doby,
než někdo řekl „Co když na balkón pověsí
prádlo či otevřou slunečník?!?“

n Kromě naší stavby jsme museli koordinovat i se stavbami různých investorů v okolí
– cyklostezkou, páteřními kanalizacemi
města, čerpací stanicí ČOV, nového páteřního vodovodu, protipovodňovými opatřeními či pokládanou kabelizací ČD-T.
Kupříkladu ale od cyklostezky procházející
přes Mendrik a přednádraží nikdo nic na papíru neměl, jen představu. Tak jsme si tu související stavbu museli naprojektovat sami.

n I na naši stavbu dorazila konstrukce nástupišť v podobě prefabrikátů typu H. Jejich nectnost, spočívající v nemožnosti dodatečné
směrové i výškové rektifikace, zde propukla
naplno. Nedlouho po osazení došlo k jejich
poklesu, většímu než jsou předepsané odchylky. Nástupiště muselo být znovu odbagrováno a prefabrikáty vytrženy. Po
přehutnění podloží znovu podkladní beton
a nové osazení. Docela dílo. Jenže zanedlouho došlo k poklesu i k vyklonění prefabrikátů znovu, a to už bylo vše hotové,
včetně koleje a kompletního nástupiště…
n Ředitel stavby z Eurovie bydlí v Ústí nad
Orlicí, přímo v místní části Kerhartice. Výhody jsou jasné – mohl dohlížet na stavbu
přímo z balkónu a do práce to měl blízko.
Nevýhody? No je dobrej, že nepřestal po
pravidelným volejbale chodit do hospody.

n Protože přeložka trati v prostoru Mendrik
musela být z důvodů povodní v podstatě
celá na mostech, směřoval návrh k mostní
estakádě délky skoro 360 metrů. A protože
se uspořádání ložisek a dilatační délky poněkud vymykaly požadavkům předpisu S3,
musely být zpracovány na VUT v Brně výpočty průběhu sil v bezstykové koleji a průběhy posunutí koleje po délce mostní
konstrukce. Při listování výpočty jsem se
snažil v paměti osvěžit diferenciální rovnice
druhého řádu. Jak se kupříkladu „pomačká“
Langerův nosník přes silnici do Chocně je
patrné z obrázku:

Nové komunikační napojení
nádraží a Kerhartic.

Druhým objektem nahrazujícím rušené železniční přejezdy je nové komunikační napojení přednádraží
a Kerhartic. Zrušení koridorového přejezdu by postavilo cestující i autobusy před nutnost zajíždět od města
po silnici směr Choceň až do Kerhartic a pak se zpětně vracet do stanice. Město Ústí nad Orlicí proto prosadilo do stavby návrh propojení zanesený v územním plánu spočívající v nové silnici z prostoru Mendrik,
kolem nového přednádraží až do Kerhartic. Součástí komunikace je i silniční most přes údolí Tiché Orlice
délky 248 metrů. Most je ve směrovém oblouku a jde o spojitý nosník o sedmi polích z dodatečně předpjatého betonu. Nosnou konstrukci tvoří dvoutrámový průřez, který nad pilířem na břehu řeky přechází do komorového průřezu.
Na přemostění navazuje T křižovatka s odbočením ke stanici. Nové přednádraží tak získalo komfortní
plnohodnotné napojení na město.
Nové napojení mělo být dle postupů výstavby dokončeno do zprovoznění pražské skupiny kolejí ve stanici, kdy došlo k definitivnímu zrušení přejezdu přes koridor a ke zrušení přístupu k původní výpravní budově
od města. Nové přemostění se však na svět rodilo pomaleji, než by investor i stavba chtěli. Proto musel být
zřízen přes staveniště silničního mostu provizorní chodník slušné délky skoro 300 metrů. Musel překonat
i Tichou Orlici, k čemuž dobře stavbě posloužila původní lávka přes Třebovku odstraněná v předcházejícím
stavebním postupu. Nyní už na svém místě samozřejmě není, ale možná již přemosťuje v okolí nějakou
jinou řeku či jámu. Dokonalá recyklace stavby.
Nové přednádraží s dostatečným parkovištěm.
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Přednádraží – vstup do podchodu a točka
autobusů. V pozadí stará výpravní budova,
vlevo pak nový vstupní objekt navržený
záměrně tak, aby nekonkuroval „staré dámě“.
Výstup z pochodu na nástupiště
s historickou výpravní budovou.
Nadimenzován na průjezd elektrického
vozíku pro obsluhu budovy. Na fotografii
nadšený odpovědný projektant podchodu
– kolega Libor Vítek.
Jestli se vám zdá, že vidíte přejezd, mýlíte
se. Není to přejezd, je to plocha pro pohyb
záchranných vozidel.

Nádraží
Původní prostor přednádraží ležel přímo
u staré výpravní budovy stísněný pražskou
a letohradskou skupinou kolejí. Neposkytoval tak možnost potřebného zvýšení
počtu parkovacích stání a přestavbou stanice navíc ztratil možnost plnohodnotného
příjezdu. Nové přednádraží tak bylo vybudováno na jižní straně stanice a bylo napojeno na novou silniční komunikaci
do Kerhartic.
Oblíbeným tématem na mnoha jednáních na městě byla kapacita parkoviště.
Původní parkoviště u historické budovy vypadalo přes den velmi zoufale – parkující auta ve všech zákazech stání i zastavení a zpola obsazená příjezdová komunikace bránící vyhnutí se protijedoucím vozidlům. Investor trval na tom, že stavbou
budou vybudována a nahrazena jen stání, které v tehdejším přednádraží byla.
Těch oficiálních tam moc nebylo, proto jsme jako projektanti připočetli plechové
miláčky všech hříšníků a adeptů na botičku, čímž jsme se dostali alespoň k číslu
75. Do toho se připletlo 13 stání vyhrazených pro potřeby SŽDC a taxíky. Město
přispělo svou troškou ve formě požadavku na rozšíření kapacity „co to de“, resp.
do úplného zaplnění prostoru mezi kolejemi, příjezdovou komunikací a budoucí
cyklostezkou. „Co to de“ mělo nakonec hodnotu 53 stání, takže tím jsme dospěli
k celkovému číslu 141. S těmi 53 stáními pro město jsme si užili své, neboť než
stavba začala, několikrát jsme uvedená městská stání mazali a zase doplňovali
do stavby. Důležité je, že navzdory mnoha vyhozeným výkresům se dílo podařilo
a parkoviště bylo vybudováno celé. Cestující tak sami vytvořili v Ústí nad Orlicí plnohodnotný systém „park and ride“, i když většina z nich o tom nemá ani ponětí.
Přes pracovní dobu na parkovišti mnoho volných míst nezbývá, což ukazuje, že
se nakonec dimenzování na „co to de“ ukázalo jako optimální.
Přednádraží ještě doplňují dvě stání pro autobusy doplněné točkou, kapacitní stojany na kolo, mobiliář, informační systém, vstup do podchodu a samozřejmě nová
budova pro cestující, politicky nazvaná „vstupní objekt“, s čekárnou, sociálním zařízením a pokladnami. O něm ale píšu v jiném článku.
Cestující z přednádraží procházejí druhým podchodem na všechna tři mimoúrovňová nástupiště i ke staré výpravní budově. Osoby s omezenou schopností pohybu mohou využít v přednádraží šikmý chodník či ve vstupním objektu
výtah. První nástupiště je vybaveno dalším výtahem, druhé a třetí pak šikmými
chodníky.
Zvláštní pozornost jsme museli věnovat přístupům na druhé nástupiště. Při
přípravě stavby a zvažování mnoha variant konfigurace stanice nebyla investorem vybrána žádná z variant s plnohodnotným přístupem k historické výpravní
budově (podjezdy). Pro zajištění běžného přístupu tak zbýval jen podchod pro
cestující. Z něho se dá vystoupat na nástupiště buď velkorysým schodištěm
přímo ke vstupu do historické budovy (škoda jen, že cestující povzbuzen tímto
širokým schodištěm si záhy o zamčené dveře budovy rozbije nos) anebo šikmým chodníkem, který je v polovině zalomen o 180 stupňů a vrací se tak zpět
k budově. Pokud se někomu zdá, že jak schodiště, tak šikmý chodník jsou zbytečně široké, je to proto, že jeho rozměry vycházely z myšlenky zajistit běžnou
obsluhu historické budovy alespoň elektrickými vozítky, používanými na velkých
nádražích k převážení zásilek do služebních vozů. Z několika „referenčních“ vozítek byl stanoven minimální poloměr oblouku pro ohyb šikmého chodníku tak,
aby šikovný šofér projel podestou v zalomení najednou, tedy bez couvání.
K ponechané historické budově se však občas musí dostat i větší vozidla. Na
rozdíl od politiků jsem už tehdy tušil, že budova zůstane ve svém pečlivě neudržovaném stavu uprostřed nového nástupiště a kolejiště. Jednou snad na její
opravu dojde a k tomu přístup podchodem postačovat nebude. Navíc hasiči odmítli případný požár hasit z pražského kolejiště a dožadovali se příjezdu až k budově. Zřídit ve stanici nový přejezd je nemyslitelné, takže se nakonec zřídil pod
pseudonymem „plocha pro pohyb záchranných vozidel“. Aby neohrožoval

plynulost dopravy, je „plocha“ zabezpečena „závorami uzamykatelnými na místě
s uzamykáním závislými klíči a vazbou výsledného klíče do staničního zabezpečovacího zařízení prostřednictvím elektromagnetického zámku“. No prostě se
závory odemykají klíčem, který musí výpravčí uvolnit.
Hasiči v Pardubickém kraji jsou ale tvrdý oříšek a jejich přesvědčování trvalo
půl roku, kdy jsem opakovaně odpovídal na dotazy „co když?“
První nástupiště je klasické ostrovní délky 300 m. Druhé nástupiště poněkud netypicky ze všech stran obepíná starou výpravní budovu a jde zřejmě
o jedno z nejširších nástupišť v naší síti. Délka druhého nástupiště je u koleje
č. 2 300 metrů, u koleje č. 4 pak 450 metrů, neboť je zde nástupní hrana rozdělena dvojitou kolejovou spojkou na dvě části umožňující současnou obsluhu
vlaků na hlavní trati (předjízdná kolej) a vlaků směr Letohrad. Třetí nástupiště
délky 110 metrů je jednostranné pod Kubincovým kopcem u koleje č. 12, která
byla z důvodu neovlivňování vlakových cest přímo propojena „bypassem“ do
tratě na Letohrad.
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Střípky ze stavby

n Od města směrem k nádraží přechází Nádražní ulice Tichou Orlici
přes poválečný most Bailey Bridge.
Byla u něj uvedena nosnost 16 tun,
pro jediné vozidlo 40 tun. V průběhu
projektu stavby město vyvíjelo tlak,
aby rekonstrukce tohoto mostu byla
předmětem naší stavby. Stavbou ale
dotčen nebyl, a tak jsme ho nechávali
tak, jak byl. Když jsme ale projekt
odevzdávali, co se nestalo – ze strany
města proběhla hlavní mostní prohlídka, která konstatovala zhoršení
stavu mostu a omezila nosnost na 6
tun, jediné vozidlo 16 tun. Sice po
něm dál jezdily i autobusy, pro nás ale
vznikla komplikace s příjezdem na
stavbu. Abychom se dle požadavku
investora vyhnuli rekonstrukci mostu,
navrhli jsme vedle něho silniční
mostní provizorium. Zajímavé je, že
do začátku stavby se stav mostu asi
nějak zlepšil, neboť se opět objevila
značka 16 tun, jediné vozidlo 40 tun.
Do spekulací se nepouštím.
Komunikační řešení území mezi nádražím a městem Ústí nad Orlicí: vlevo letohradská trať, vedle ní silniční napojení nádražních budov u letohradské trati s mostem přes
Tichou Orlici (o něm vypráví jeden ze Střípků v boxu), podchod pro pěší a cyklisty a dvoukolejná železniční estakáda přes Tichou Orlici a celý prostor Mendrik, která nahradila
i původní pětiobloukový kamenno-cihlo-betonový most. Ten byl zbourán.

Další objekty
Podle podmínek hygienických předpisů jsou navrženy protihlukové stěny, které omezí hluk související s provozem na železničním koridoru. Protihlukové stěny
jsou betonové či hliníkové, na mostní přeložce železniční trati pak prosklené.
V rámci stavby proběhla instalace nového zabezpečovacího zařízení typu elektronické stavědlo, nová kabelizace, informační systém, kamerový systém, rozhlas,
rádiová síť, trakční vedení a silnoproudé rozvody s osvětlením. Napájení zajišťují nové transformovny 35 kV a 6 kV.

Rozhodující ukazatele stavby:
Délka rekonstruovaného úseku tratě: 2417 m
Délka nové silniční komunikace do Kerhartic: 570 m
Maximální dosažená traťová rychlost: 160 kmh-1
Počet výhybek zabezpečených SZZ: 35 ks
Nové transformační stanice: 2 ks
Elektrický ohřev výhybek: 30 ks
Výtahy: 2 ks
Nástupiště: 2 nová ostrovní, 1 vnější, celk. délka hran 1460 m
Železniční svršek
• zřízení koleje UIC 60 5909 m
• zřízení koleje R65 2597 m
• zřízení koleje S 49 151 m
• zřízení výhybek UIC 60 29 ks
• zřízení výhybek R65 3 ks
• zřízení výhybek S 49 1 ks
Úpravy a sanace železničního spodku: 43 823 m2
Obestavěné prostory nových objektů: 4 560 m3
Úpravy trakčního vedení 16,3 km koleje
Umělé stavby
• novostavba železničních mostů 5 ks
• rekonstrukce železničních mostů 1 ks
• demolice železničních mostů 2 ks
• novostavba silničních mostů 1 ks
• přestavba silničních mostů 1 ks
• novostavba opěrné zdi 3 ks
• novostavba návěstních lávek
• protihlukové stěny 3027 m

Investor:
SŽDC s.o., Stavební správa východ, správce stavby Radomil Novák, HIS Ing. Zbyněk Polák
Zhotovitel stavby:
EUROVIA CS, a.s., AŽD Praha s.r.o., Elektroline a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Náklady:
cca 1,1 mld. Kč bez DPH, z toho příspěvek EU 0,8 mld. Kč
Zpracovatelé projektu stavby:
HIP: Ing. Miroslav Krsek
Kolejové řešení: Ing. Vladimír Fišar
Mosty: Ing. Jiří Jirásko, Ing. Libor Vítek, Jaroslav Červenka, Ing. Jan Dubánek
Podchody: Ing. Libor Vítek, Ing. Petr Vachutka
Opěrné zdi: Ing. Jana Sedláková
Úpravy vodních toků: Ing. Alena Melišová
Nástupiště: Dis. David Demo
Pozemní komunikace: Ing. Roman Petřík, Ing. Pavel Michl
Kabelovod: Jan Čapek
Protihlukové stěny: Ing. Patrik Pluskal, Ing. Jiří Malina
Pozemní objekty: Ing. Věra Řežábková, Ing. arch. Tomáš Pechman
Zastřešení nástupišť: Ing. Jana Ptáčková
Zabezpečovací zařízení: Ing. Petr Vrábel
Sdělovací zařízení: Ing. Pavel Roháč, Jan Vlk, Jana Smolová, Ing. Oldřich Hora,
Ing. Tomáš Brada, Ing. Martin Štrof, Aleš Reiterman
Silnoproudé rozvody: Ing. Vladimír Puš
Dopravní technologie: Ing. Tomáš Kafka
Životní prostředí: Ing. Tomáš Adam, František Kohlíček, Ing. Jitka Tobolová
Postup výstavby: Ing. Jiří Stříbrný
Inženýring: Ing. Marta Součková
Geodetická dokumentace: Ing. Petr Okruhlica

Cílem modernizace železničního uzlu bylo dosažení co nejvyšší traťové rychlosti, zrušení nebezpečných úrovňových přejezdů a vybudování moderního zázemí pro cestující s novými nástupišti včetně mimoúrovňových přístupů k nim. Ústí nad Orlicí tak získalo moderní a bezpečné nádraží.
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že nemá kapacity na to, aby sledoval i jiné architektonicky zajímavé objekty, které kulturní
památkou nejsou, natož aby je nějak systematicky vyhledával. Takže vlastně režim těchto
„zajímavých“ staveb není dořešen a v podstatě záleží jen na tom, kde se o čem a kdo dozví,
případně jestli si za tím pak půjde s vytrvalostí pana Martina Kadrmana. Což zrovna hladké
přípravě staveb neprospívá. Takže po absolvování anabáze historické budovy v Ústí nad
Orlicí rady opravdu nemám. Navíc – jsem přesvědčen, že anabáze bude ještě několik let pokračovat. A slovem „několik“ nemyslím dva nebo tři roky.
A protože nová budova, politicky nazvaná „vstupní objekt“, je v médiích, na webech i mezi
politiky haněna, připojuji pár záběrů, abyste si obrázek mohli udělat sami. Bez ohledu na ne
nevýznamné diskuse, jestli budova byla nutná či její funkci měla plnit budova historická.
O tom jsme rozhodovat jako projektanti nemohli.

Miroslav Krsek
V Ústí nad Orlicí jsme si s původní historickou výpravní budovou užili své. Ale není v tom
sama, jak jsem uvedl v nadpise, toto téma je dnes v kursu, jak dokládají mladší sestry ústecké
staré dámy v Havířově či Vítkovicích.
Jak je již uvedeno v jiném článku, demolice historické budovy se v návrhu rekonstrukce
stanice objevila v druhé přípravné dokumentaci, a to na základě rozhodnutí investora. To bylo
podložené poměrně důkladnou multikriteriální analýzou. Ta ukázala, že varianta rekonstrukce
historické budovy je dražší, a to ne kvůli vlastní budově, ale kvůli nákladnému příjezdu k ní
(dlouhé šikmé podjezdy). Dále ukázala, že hlavními nevýhodami je právě komplikovaný příjezd
a nemožnost umístit všechny drážní technologie do budovy.
Demolice historické budovy prošla vcelku bez povšimnutí přes proces územního řízení
a EIA. Zhruba čtvrt roku po vydání rozhodnutí o umístění stavby podal pan Martin Kadrman
podnět na prohlášení budovy za kulturní památku. Zhruba ve stejné době SŽDC vypsalo výběrové řízení na zpracování projektu stavby počítajícího s demolicí historické budovy.
Zatímco jsme v roce 2008 začínali projekční práce, Ministerstvo kultury zahájilo správní řízení s majitelem objektu – s Českými drahami a.s. Veškeré dotčené orgány (NPÚ, MěÚ, Krajský
úřad) doporučily prohlášení. České dráhy a.s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. naopak
vyjádřily nesouhlas. V srpnu 2008 ministerstvo vydalo rozhodnutí o „neprohlášení“.
Na podzim 2008 byla vyhlášena petice za záchranu budovy, a to občanským sdružením
Nádraží nedáme! pod vedením pana Martina Kadrmana. Petici podepsalo 16 781 občanů.
Nechci snižovat občanskou angažovanost, ale je otázkou, kolik z těchto lidí mělo alespoň
trochu ucelené informace nejen z médií a od občanského sdružení. Nevsadil bych si více než
na pár desítek.
Rok 2009 v této kauze, to už byl projekt stavby v podstatě hotový, odstartovalo mimořádné
zastavení Pendolina ve stanici Ústí nad Orlicí, ze kterého vystoupil ministr dopravy Petr Bendl,
a prohlásil, že se budova bourat nemusí. Co s ní dál se ale nikdo nedozvěděl. Nicméně
v květnu 2009 byla napodruhé budova za kulturní památku vyhlášena, i když nepravomocně
(nabytí právní moci přišlo o více než rok později v srpnu 2010).
Od roku 2009 se také vedou bezvýsledné diskuse o rekonstrukci a využití tohoto objektu. Mimochodem – do dnešního dne žádný posun. A tak „stará dáma“, navzdory proklamacím politiků na kontrolních dnech stavby typu „Už bychom s budovou měli něco
udělat, ať se její rekonstrukce stihne, než skončí stavba!“, zůstane chátrat uprostřed nového nástupiště a kolejiště. Pardon, abych to nesnižoval, byly natřeny sloupy přístřešku
ve stanici a přilehlé omítky.
Na jaře 2010 vypisuje SŽDC výběrové řízení na přepracování projektu stavby s ponecháním
historické budovy nádraží. Zdůrazňuji slovo „s ponecháním“, nikoliv s rekonstrukcí.
V říjnu 2010 vydávají ministerstva kultury a dopravy tiskovou zprávu, že se dohodla na
rekonstrukci historické budovy. Je to jak v jednom raději nejmenovaném filmu – všichni o rekonstrukci mluví, ale plány a peníze nikdo nikdy neviděl.
Už jsem to na stránky SUDOP Revue psal – rozumím tomu, že pro nemalou část lidí je demolice historické budovy nepřijatelná. Rozumím tomu, že společnost dojde k závěru, že nějaká
budova je tak hodnotná, že je ve veřejném zájmu potřeba ji zachránit. Ale pak ta společnost
má i budovu opravdu zachránit, resp. uvolnit peníze na její nutnou rekonstrukci. Obyčejného
člověka, např. tolik omílaného daňového poplatníka, vůbec nezajímá, jestli to zaplatí stát, nějaká
státní organizace či akciovka ve vlastnictví státu. Ve všech jsou to veřejné prostředky.
Na závěr tohoto článku mělo být připojeno i jakési poučení. Jak ale o tom stále přemýšlím,
žádné zázračné řešení není, natož aby bylo jednoduché. Za současného právního stavu může
za kulturní památku navrhnout kdokoli cokoli a hlavně kdykoliv, i když je na stavbu územní
rozhodnutí, i když je hotový projekt. Ohlédl jsem se do minulosti a marně přemýšlel, co jsem
měl udělat jinak:
• územní řízení probíhalo na místním Stavebním úřadě v Ústí nad Orlicí, pracovníci („oustečáci“) tedy stanici i její historickou budovu dobře znali
• pro územní řízení se vyjadřoval orgán ochrany památek – odbor školství, kultury, mládeže
a tělovýchovy, opět „oustečáci“ v Ústí nad Orlicí (upozornil pouze na ohlašovací povinnost Archeologickému ústavu a konstatoval, že stavba není na území památkové rezervace, památkové zóny, ochranného pásma ani v prostředí kulturní památky a tudíž že
nebude vydávat závazné stanovisko)
• vyjadřovalo se i Východočeské muzeum v Pardubicích, které jen opět upozornilo na nutnost archeologického dohledu
• stavba byla projednávána s architektem města Ústí nad Orlicí i se samosprávou města
• v rámci územního řízení se mohli se stavbou seznámit a připomínkovat i občané, osadní
výbory, spolky či občanská sdružení
• podobně se kdokoliv mohl ke stavbě vyjádřit v procesu EIA
Problém podle mne je v tom, že Národní památkový ústav se zabývá objekty tehdy, když
jsou na území památkové rezervace, památkové zóny, ochranného pásma, anebo když jde
o kulturní památku. Pokud tomu tak není, tak říká, že mu věc nepřísluší a neřeší to. Případně

Budova je přímo propojena se vstupem do podchodu.

Vstup do budovy. Požadavkem investora byla úspornost prostor budovy.

Baťův kanál na Moravě: rekreační přístav Petrov
Dokončená stavba největšího a nejmodernějšího přístavu na Baťově kanále

V sobotu 22. srpna 2015 byla slavnostně ukončena výstavba tohoto vodního díla pokřtěním přístavu a zahájením provozu.
Přístav je součástí plánované výstavby dopravní infrastruktury této vodní cesty, neboť v posledních dvaceti letech je
vodní cesta po Baťově kanále využívána pro rekreační účely a cesty poznání velmi frekventovaně. Plavební dráha Otrokovice–Rohatec (Baťův kanál) má šířku plavebního kanálu průměrně 12 m a průměrnou hloubku 1,50 m. Plavba po kanále je využívána v období květen – říjen (plavební sezona). Přístav však bude sloužit i pro vyvazování plavidel mimo
plavební sezónu.
Výstavbou rekreačního přístavu v Petrově bylo vytvořeno moderní technické zázemí pro rekreační plavbu na Baťově kanále.
Přístav leží na levém břehu kanálu. Stavba byla navržena jako přístavní
bazén s molem pro 45 malých plavidel, ochrannou hrází s přístavním molem
pro dvě osobní lodě. Bazén je napojený na kanál Otrokovice–Rohatec v km
cca 6,008 (střed vjezdu do přístavu). Součástí přístavu je také servisní
centrum.
Součástí technologického zařízení mol jsou odběrné sloupky pro výdej elek-

třiny a vody. Na molech přístavu je umístěno celkem 12 ks odběrných sloupků. Odběrné sloupky jsou konstruovány jako
kompaktní nerezové pilířky odolné proti útoku vandalů.
Přístav nyní může zajišťovat veřejné služby:
- dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé stání rekreačních
plavidel,

14-15

- servisní služby (čerpání pohonných hmot, napojení na elektrickou energii
a pitnou vodu, odběr fekálních a nádních (směsi vod s olejem) vod, odběr komunálního odpadu)
- zajištění funkce ochranného a zimního přístavu.
Nedílnou funkcí stavby – navržené technické řešení přístavního bazénu – je
ochrana plavidel před velkou vodou v případě zvýšeného průtoku řekou Moravou.
Velký podíl na úspěšném dokončení stavby měli kromě zhotovitelských společností i občané obce Petrova svým vstřícným přístupem ke stavbě.
Osobní pohled:
Nebyl jsem pravidelným návštěvníkem této stavby, ale osobní návštěva při slavnostním ukončení stavby mi potvrdila, že pokud se při práci přemýšlí a práce se
provede v potřebné kvalitě, vznikne velice pěkné dílo, na které můžeme být
právem hrdi (že jsme se na něm mohli podílet). Vzniklý přístav (hráze i přístavní
bazén) je zakomponován do okolní krajiny velice citlivě, přístupové komunikace
mají logiku, návaznost. Doprovodné stavby mají charakter místní architektury, zařízení má moderní vzhled a vhodně použité materiály. Stavba jako celek je rovněž
provedena ve velmi dobré kvalitě. TA PRÁCE STÁLA ZA TO, STAVBA SE
OPRAVDU POVEDLA.
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Tento názor jsem s radostí slyšel i od účastníků setkání při slavnostním zahájení provozu. Byl jsem hrdý na to, že patřím ke společnosti, která se podílela na přípravě a realizaci tohoto záměru
investora.
Slavnostního zahájení provozu se za SUDOP PRAHA a.s.,
Projektové středisko Ústí nad Labem, zúčastnil Miroslav Váňa.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/1571785-batuv-kanal-laka-turistyna-novy-pristav-v-petrove

Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Projektant: SUDOP PRAHA a.s., středisko Ústí nad Labem,
HIP: Ing. Ivan Grisa
Spolupráce na projektu: VH atelier, spol. s r.o.
a Argo Automatizace, s.r.o.
Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. (Pardubice)
a IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Stavba byla uskutečněna s finančním přispěním SFDI.
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Sudopské středisko 205 a studie proveditelnosti
Martin Vachtl, Pavel Tikman
Smyslem studie proveditelnosti je shrnutí důvodů k realizaci projektu
a stanovení cílů, kterých má být navrhovanou investicí dosaženo (tedy
PROČ uskutečnit investici). Analytická část má za cíl identifikovat úzká
nebo omezující místa, která je potřeba investicí řešit. Důležité je tedy oddělení přání od skutečných potřeb. Opomenuty však nesmějí být ani příležitosti, které daná investice může nabídnout a které jsou přínosem pro
ekonomickou efektivitu. Na základě toho je zkonstruováno dostatečné
množství relevantních projektových variant, které různou měrou naplňují
definované cíle a odstraňují infrastrukturní či provozní omezení. Nezbytnou
variantou je i tzv. stav bez projektu, tedy takový stav, kdyby k realizaci investice nedošlo.
Konstrukce návrhu projektových variant spočívá nejen v technickém, ale
i v provozním řešení (provozní a dopravní technologie). Varianty jsou následně posouzeny v rámci ekonomického hodnocení. Ekonomické hodnocení zpravidla spočívá v porovnání projektové varianty se stavem bez
projektu. Znamená to, že jsou vyčísleny nejen náklady (provozní a investiční),
ale i přínosy dané investice oproti stavu bez provedení záměru, a to v průběhu celého hodnotícího období (obvykle 30 let). Součástí ekonomického
hodnocení bývá finanční a ekonomická analýza, analýza citlivosti a analýza
rizik. Důležitým podkladem pro ekonomické hodnocení je přepravní analýza
(stav) a přepravní prognóza (výhled) – stanovení přepravního zatížení (tj.
v počtech cestujících nebo tun nákladu za předem stanovených podmínek).
Neexistuje obecný závazný vzor studie proveditelnosti, avšak každá má základní strukturu, která je pro všechny SP společná:
- analýza problému projektu, stanovení důvodů a cílů řešení,
- technická analýza projektu, návrh řešení ve variantách,
- dopravně-technologická analýza projektu, návrh řešení ve variantách,
- analýza přepravního využití, přepravní prognóza,
- ekonomické hodnocení projektu,
- ostatní vlivy na projekt (životní prostředí, výhled okolní infrastruktury apod.),
- shrnutí a prezentace výsledků.
Závěrem studie proveditelnosti není pouhé vyčíslení vnitřního výnosového
procenta vítězné varianty, ale vyhodnocení a srovnání celé řady kritérií, přičemž výsledky ekonomického hodnocení nemusí být vždy rozhodující. Důležitá je i prezentace výsledků v přijatelné formě pro další rozhodování
a schvalování.

Modernizace tratě Velký Osek – Hradec Králové – Choceň
Železniční trať Velký Osek – Hradec Králové – Choceň je důležitou celostátní tratí, spojující krajské město Hradec Králové a severovýchodní část
České republiky s Prahou. Trať je dnes v celé délce jednokolejná a elektrizovaná. Trať má velký potenciál pro využití v nákladní dopravě jako alternativní
trasa k 1. tranzitnímu železničnímu koridoru. Účelem této studie proveditelnosti je navrhnout varianty možných řešení modernizace tratě a tyto varianty
posoudit zejména s přihlédnutím k hodnocení jejich ekonomické efektivnosti
a s přihlédnutím k investičním možnostem České republiky.
Kromě stavu „bez projektu“ byly navrženy čtyři projektové varianty
(A1B1 až A4B4), které se lišily rozsahem zdvoukolejnění tratě. Jako ekonomicky efektivní byly doporučeny varianty A3B3 (zdvoukolejnění 50 %
délky tratě) a A4B4 (zdvoukolejnění celé tratě). Tyto varianty znamenají
skokový nárůst kvality jak v osobní (zavedením vlaků Ex Praha – Hradec
Králové), tak v nákladní železniční dopravě (zavedením potřebných parametrů pro tranzitní nákladní vlaky délky 740 m). Zároveň dochází
v úseku Velký Osek – Hradec Králové ke zvýšení traťové rychlosti ze
100 km na 160 km/h.

Studie proveditelnosti a její výsledky jsou nutnou součástí předprojektové
přípravy velkých staveb na železniční infrastruktuře. Na základě výsledků
rozhoduje Centrální komise Ministerstva dopravy ČR o dále sledované variantě a o zařazení projektu do plánu investiční výstavby na další roky. Studie
proveditelnosti jsou zároveň materiálem pro prvotní vyjednávání o zajištění
financování z fondů Evropské unie – již ve fázi zpracování často probíhá projednávání s iniciativou JASPERS (EIB).
V další části článku navazuje krátká informace o několika studiích proveditelnosti, které byly zpracovány na středisku 205 a podle kterých je zahájena příprava nebo již probíhá modernizace vybraných tratí, se zaměřením
na severovýchodní Čechy.

Modernizace tratě Pardubice – Hradec Králové
Železniční trať Pardubice – Hradec Králové je spojnicí dvou krajských
měst a představuje páteř regionální i dálkové dopravy v obou sousedících
krajích. Trať je dnes jednokolejná a elektrizovaná. Ve studii proveditelnosti
byly zhodnoceny návrhy modernizace a zdvoukolejnění tratě ve variantách.
Projektová varianta Minimální předpokládá investice do nových částí infrastruktury za účelem alespoň částečného zlepšení stávajícího stavu, a to při
minimálních nákladech. Spočívá v uvedení traťových úseků do tzv. normového
stavu, ovšem bez zdvoukolejnění, se zachováním stávající traťové rychlosti.
Varianta Střední 1 představuje vyšší rozsah investic do infrastruktury –
zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem (dle zpracované
přípravné dokumentace). V tomto úseku dochází ke zvýšení rychlosti na
160 km/h. Navazující krajní úseky ovšem zůstávají buďto ve stavu bez projektu (var. Střední 1.1), nebo dle varianty Minimální (var. Střední 1.2).
Varianta Střední 2 doplňuje variantu Střed 1 o zdvoukolejnění úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem a s rozsáhlejšími úpravami
v žst. Hradec Králové hl. n. (rekonstrukce jižního zhlaví). Traťové úseky Pardubice-Rosice nad Labem (mimo) – Stéblová (mimo) a Opatovice nad

Celková situace trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň: úsek Velký Osek – Hradec Králové
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Na fotografiích Jaroslava Dytrycha jsou k vidění už hmatatelné výsledky studie a dalšího projektování: druhá kolej v úseku Stéblová – Opatovice n. L.
Labem (mimo) – Hradec Králové hl. n. (mimo) jsou navrženy dle varianty
Minimální, nicméně se uvažuje zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 100
km/h na 120 km/h. Varianta Střední 2 je opět rozdělena na dvě podvarianty
s různým rozsahem opatření v krajních úsecích.
Projektová varianta Maximální předpokládá největší rozsah stavebních
úprav a představuje cílový stav železniční infrastruktury ve sledované oblasti, tedy kompletní zdvoukolejnění úseku Pardubice hl. n. – Hradec Králové hl. n., v celém úseku rychlost 160 km/h a traťové zabezpečení
autoblokem.
Kladných výsledků ekonomického hodnocení dosahují varianty Střed 1,
Střed 2 a Maximální, přičemž největší efekty jsou dosaženy právě díky
zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem. Z provozního pohledu je ale plně vyhovující pouze varianta Maximální, která nabízí dostatečnou kapacitu pro navýšení počtu vlaků a stabilitu grafikonu vlakové
dopravy.

Zátěžový diagram úseku trati Poděbrady – Hradec Králové – Choceň

Zvýšení kapacity tratě Jaroměř – Stará Paka
Železniční trať Jaroměř – Stará Paka (– Liberec) je důležitou spojnicí Královéhradeckého a Libereckého kraje. Jedná se o trať celostátní, jednokolejnou a neelektrizovanou. Úpravy železniční infrastruktury
jsou navrženy ve variantách, a to tak, aby byly uskutečnitelné v blízkém časovém horizontu. Zpracování studie proveditelnosti vycházelo mimo jiné z přípravné dokumentace
„DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“, SUDOP
PRAHA a.s., 12/2013.
Varianta V1 řeší nové zabezpečovací zařízení včetně dálkového řízení (DOZ) a lokální úpravy železničních stanic.
V modifikaci V1c je doplněna rekonstrukce vybraných traťových úseků a staničních zhlaví. Varianta V2 předpokládá
rekonstrukci tratě v celé délce a varianta V3 navíc zprovoznění vlečky do Dvora Králové nad Labem pro osobní dopravu. Samostatně byly posouzeny podvarianty bez/s
výhybnou Kuks, která umožní změnu provozního konceptu.
Výsledkem studie proveditelnosti je doporučení realizace
varianty V1 (stavba DOZ) v roce 2015 s přípravou navazující
investice (druhé stavby) pro rok 2017 (dle varianty V1c).

Doplnění druhé stavby má zřetelný efekt na snížení nákladů na zajištění
provozuschopnosti pro správce železniční infrastruktury na straně jedné
a dílčí zlepšení provozních ukazatelů na straně druhé (např. odstranění lokálních propadů traťové rychlosti).

Optimalizace tratě Kolín – Všetaty – Děčín
Ve studii proveditelnosti bylo navrženo pět projektových variant a varianta
bez projektu. Varianta MIN je svým řešením zaměřena na odstranění nedostatků v železničních stanicích (úrovňové přístupy přes dopravní koleje na
nástupiště, nedostatečné délky staničních kolejí pro nákladní dopravu, nevyhovující zabezpečovací zařízení, elektro a trakční vedení). V mezistaničních
úsecích se řeší z provozních prostředků zařízení ohrožující provozuschopnost
(především železniční svršek) a z investičních prostředků zařízení nesplňující
požadovaná technická kritéria (zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení,
nástupiště v zastávkách, protihluková ochrana, trakční vedení).
Varianta STŘED 1 vychází ze shodného řešení stanic jako v případě varianty MIN, ale navíc komplexním způsobem řeší přestavby mezistaničních
úseků. Částečně dochází i ke zvýšení traťové rychlosti.
Varianta STŘED 2 je založena na převedení části nákladní dopravy na 1.
TŽK díky nové spojce Mělník – Dolní Beřkovice (alternativně Štětí – Hněvice). Ukázalo se však, že převodem dopravy na 1. TŽK by došlo k jeho
nepřijatelnému přetížení.
Varianta STŘED 3 vychází z návrhů variant MIN a STŘED 1. Mezistaniční
úseky jsou řešeny s ohledem na jejich technický stav a s ohledem na jejich
dopravní význam a zatížení. V části Kolin – Lysá nad Labem přebírá nebo
modifikuje řešení z varianty STŘED 1, v části Lysá nad Labem – Děčín pak
především řešení z varianty MIN.
Varianta MAX byla navržena s ohledem na požadavky legislativy a zároveň představuje realisticky dosažitelnou nejvyšší kvalitu železniční dopravní cesty. V návrhu je uplatněna zásada, že traťová rychlost neklesne
pod 120 km/h, a to i za cenu přeložek tratě (vyjma úseku Litoměřice –
Děčín, kde je řešení dle varianty STŘED 1).
Ve všech variantách je součástí projektu výstavba Libické spojky.
Zahájení realizace je uvažováno ve všech variantách od roku 2019.
Vzhledem k délce 160 km je stavba rozdělena do etap s tím, že postupné
zahájení provozu jednotlivých etap se předpokládá v letech 2021 až 2027.
Jako ekonomicky efektivní jsou vyhodnoceny varianty STŘED 1 a STŘED
3. U varianty STŘED 3 však existuje vysoké riziko nenaplnění původních
očekávání, protože do stavby nejsou zahrnuty všechny traťové úseky.

Návrh zprovoznění vlečky do Dvora Králové nad Labem pro osobní dopravu
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Pardubice - železniční uzel a okolí
Vladislav Černý

Pardubice – letmé ohlédnutí
Dnešní podoba železniční stanice Pardubice hlavní nádraží pochází z 50. let minulého století.
Na svoji dobu moderně řešená železniční stanice Pardubice patřila k těm lépe vybaveným a lze
říci, že několik desítek let vyhovovala přepravním a provozním potřebám. To však již přestává
platit. Z dnešního pohledu je vybavení stanice, které je určené pro osobní dopravu, využité nadoraz, zatímco zařízení určené pro nákladní dopravu a řadící práce se jeví s ohledem na dnešní
potřeby jako poněkud naddimenzované.
V roce 1993 byl na poradě zmocněnce vlády ČR pro České dráhy schválen „Program modernizace tranzitního koridoru I“. Bod I tohoto materiálu uváděl železniční uzly, které nebyly do
tohoto programu zařazeny a zároveň bod III ukládal zajistit přípravnou a projektovou dokumentaci modernizace těchto uzlů v technologicky nutném rozsahu. Ovšem nejen na příkladu Pardubic se ukázalo, že uzly na svoji rekonstrukci čekaly či čekají déle, než se předpokládalo. Viz
např. Praha-Libeň a Česká Třebová. Pokud se týká Pardubic – zhruba v roce 1998 byl připraven
projekt Sanační průjezd uzlem Pardubice, realizovány byly ale jenom některé části: obnova částí
kolejí č. 1 a 2 (2011 užitým materiálem), oprava celkem 20 výhybek (2009–14), ostrovní nástupiště 2, 3 a 4 byla rekonstruována na výšku 550 mm nad temenem kolejnice. Na zásadní rekonstrukci stanice stále čeká.
Nedílnou součástí úvah týkajících se uzlu Pardubice je dosažení přímého spojení Chrudim –
Pardubice – Hradec Králové pomocí tzv. Medlešické spojky. Tato idea je dosti stará a byla předmětem několika studií. Záměr výstavby Medlešické spojky byl prověřován v roce 2008 v dokumentaci „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, Medlešická spojka“ (PD+IZ,
SUDOP PRAHA 2008). Předmětem řešení byla vlastní spojka, která navazovala na stavbu Sanační průjezd železničním uzlem Pardubice. Při projednávání se ale zjistilo, že původní trasa
Medlešické spojky již není územně průchodná a byla vyhledána jiná trasa, známá jako Ostřešanská spojka. Ta je nyní i v územně plánovacích dokumentacích. Ekonomická efektivita stavby
však tehdy nebyla prokázána. A nebyla prokázána ani ve studii „Hradec Králové – Chrudim, CBA
(SUDOP PRAHA, 2011), přestože rekonstrukce žst Pardubice hlavní nádraží nebyla součástí investičních nákladů.
V roce 2013 SUDOP PRAHA uspěl v zakázce na zpracování „Studie proveditelnosti Uzel
Pardubice“ (zadavatel SŽDC, s. o.). Zadávací podmínky se dotýkaly základních nedostatků,
ve stručnosti:
- křižovatkové výhybky č. 88 a/b a 92 a/b limitují průjezdnou rychlost na 100 km/h; jejich
rozložení umožní průjezd rychlostí 160 km/h, která je i v sousedních úsecích;
- vyšší rychlosti do předjízdných kolejí přispějí ke zvýšení propustnosti jak zhlaví, tak traťových kolejí;
- pro optimální organizaci osobní dopravy je potřebné nové ostrovní nástupiště v liché kolejové skupině;
- trakční vedení je v převážné části původní z dob uvedení do provozu (1957);
- staniční zabezpečovací zařízení je reléové z roku 1967, neumožňuje dálkové ovládání, nesplňuje podmínky interoperability, neumožňuje nasadit ETCS v rozsahu předpokládaném
Národním implementačním programem ERTMS aj. – nutnost náhrady novým elektronickým
stavědlem;
- nástupiště č. 1 (u výpravní budovy) a nástupiště u kolejí č. 14 a 16 nemají normovou výšku
550 mm nad temenem kolejnice;
- je potřebné zabezpečit provoz nákladních vlaků o délce 740 m, to znamená nejenom průvoz,
ale i pobyt na předjízdné koleji v obou směrech nebo ukončení jízdy takového vlaku;
- upravit délky nástupišť tak, aby vyhovovaly i provozu s ETCS.
Dále zadání ukládalo prověřit různé způsoby zaústění trati č. 238, umístění nového nástupiště,
mimoúrovňového převedení směrů, prověření nových míst zastavování vlaků atd. O tom, jak
se se zadáním vypořádala studie proveditelnosti, bude řeč dále.

Pardubice – návazné stavby
Samotná železniční stanice Pardubice hlavní nádraží sice na rekonstrukci čeká, ale v okolí již některé investiční akce byly realizovány nebo
k realizaci spějí. V km 306,680 železniční trati Česká Třebová – Praha navazuje stavba „ČD DDC Modernizace trati Přelouč–Pardubice“, která byla
uvedena do provozu v roce 2000, a v km 304,320 železniční trati Česká
Třebová – Praha končí stavba „ČD DDC Modernizace trati Pardubice–
Uhersko“ (2001).
Důležitým impulzem pro další rozvoj návazné železniční sítě bylo
kladné projednání studie „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice
– Chrudim, Aktualizace studie proveditelnosti Hradec Králové – Pardubice“ (SUDOP PRAHA, 2013). Jak magistráty, tak i krajské úřady z obou
krajských metropolí přisuzují vzájemnému spojení velký význam,
o kterém se přesvědčili i konzultanti z poradenské společnosti Jaspers,
kteří dali „zelenou“ realizaci maximální varianty, tj. zdvoukolejnění této
trati v celé délce. Spolu se zvýšením traťové rychlosti na 160 km/h a mo-
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derními jednotkami bude tato trať po dokončení celého záměru velmi reprezentativní.
Stavba „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Lab.“ (projekt SUDOP PRAHA, 2012) je
v pokročilém stadiu výstavby a začalo se s pracemi na přípravných dokumentacích
na zdvoukolejnění návazných úseků Opatovice nad Labem – Hradec Králové hlavní
nádraží a Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová.
Další stavbou je „Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou“, u které
byl dokončen projekt, a bylo započato s realizací. Oproti názvu však tato dokumentace zahrnuje pouze úpravy žst Chrudim a dále tratě 507. Řešení úseku Pardubice
– Chrudim (mimo) je proto součástí řešení studie proveditelnosti Uzel Pardubice.
Další stavby souvisejí se zaváděním nových technologií, jmenovitě se jedná
o EMC ve vybraných úsecích trati Praha – Bohumín; ETCS - 1. koridor, úsek Kolín
– Břeclav st. hranice Rakousko/Slovensko a Zřízení dálkového řízení koridorových
tratí z CDP Praha ve smyslu Pokynu GŘ 9/2013.
Z plánovaných akcí jiných investorů nás jistě zajímá Multimodální logistické centrum Pardubice a Přístav Pardubice, což jsou dlouhodobě uvažované projekty, pro
jejichž realizaci jsou vyhrazeny plochy na levém břehu Labe, od území Trojice západním směrem. Napojení na železnici bude ze železniční stanice Pardubice-Rosice
nad Lab., nejvhodnější způsob napojení na silniční síť se v současnosti upřesňuje.

Pardubice – studie proveditelnosti
Studie proveditelnosti Uzel Pardubice byla dokončena a po zapracování připomínek odevzdána zadavateli v květnu 2015. Na základě závěrů z mnoha porad a jednání studie uvažovala následující varianty:
varianta 1 – rekonstrukce stanice;
varianta 2 – rekonstrukce stanice + ostřešanská spojka;
varianta 3 – rekonstrukce stanice + ostrovní nástupiště č. 5;
varianta 4 – rekonstrukce stanice + ostrovní nástupiště č. 5 + ostřešanská spojka;
varianta 4n – jako varianta 4, ovšem ostřešanská spojka bez elektrizace;
varianta 5 – jako varianta 4, ovšem ostřešanská spojka je s využitím existující
„jižní“ spojovací koleje zapojena pouze do lichých kolejí;
varianta 6 – rekonstrukce stanice + ostrovní nástupiště č. 5 + nová kolejová
spojka v území Trojice, která přivádí osobní dopravu tratě č. 238
přímo do sudých kolejí;
varianta 7 – rekonstrukce stanice + ostrovní nástupiště č. 5 + zapojení tratě
č. 238 (osobní dopravy) mimoúrovňově pod silnicí I/37 do zadní
části liché kolejové skupiny;
varianta 8 – rekonstrukce stanice + ostrovní nástupiště č. 5 + ostřešanská spojka
+ přivedení dalších dvou traťových kolejí od Přelouče + mimoúrovňové převedení směru Hradec Králové – Choceň přes koridor (ideový
námět pro vzdálenější horizont realizace).
Postupně byla opuštěna různá inovativní, ale zároveň problematická řešení,
jakož i kolejové novostavby vedoucí územím Parama. Součástí všech studií proveditelnosti je i stanovení varianty Bez projektu. V případě Pardubic je nutné
i v tomto stavu počítat s nutností nového staničního zabezpečovacího zařízení
podle TNŽ 34 2620, které umožní mimo jiné zapojení do dálkového ovládání
z CDP Praha a zřízení ETCS v plném rozsahu na částech kolejiště s novým SZZ.
Vlastní rekonstrukce stanice odstraňuje v projektových variantách nedostatky
uvedené v předchozím textu a určuje dálkově ovládanou část stanice a místně
ovládanou část stanice. Přitom se navrhují takové kolejové úpravy, aby bylo
možné dodržet požadavky TNŽ 34 2660. To se týká například dopravního programu spádoviště (nově nebude možný odjezd proti směru rozpouštění) nebo
zapojení odstavných kolejí 402–414. Nové ostrovní nástupiště se alternativně
umisťuje do polohy kolejí 17/19 nebo 19/21, z pohledu zpracovatele jsou obě řešení nákladově srovnatelná a obě mají své výhody a nevýhody. Bude na zadavateli, jaké řešení zvolí k realizaci.
Součástí rekonstrukce kolejiště je prodloužení stávajícího podchodu v km
305,751 na nové nástupiště. Podchod v km 305,799 bude prodloužen pod celým
kolejištěm a bude do něj vstup i na jižní straně. Magistrát města Pardubice má na
tomto propojení silný zájem, i když prostory jižně za kolejištěm jsou prozatím různě
využité i nevyužité a celkově spíše neupravené. Výhledovým záměrem města je přiměřená urbanizace tohoto prostoru včetně možnosti přivedení autobusové dopravy
do blízkosti nového podchodu. Řešení přístupu od sídliště Dukla k podchodu je však
mimo rámec studie. Z prodlouženého podchodu bude zajištěn i bezbariérový přístup
na nástupiště, v případě výtahu na nástupiště č. 1 bude řešení složitější (různé
úrovně, památkově chráněná budova).
Projektant navrhuje, aby nová provozní budova, která bude využita pro umístění
stavědlové ústředny, byla situována mezi kolejištěm a Hlaváčovou ulicí, v místě nepoužívaného skladiště Českých drah, na které je vydán demoliční výměr. V této budově bude také umístěno RDP Pardubice, pracoviště pohotovostního výpravčího
a pracoviště pro ovládání místně obsluhované části kolejiště.
Řešení Ostřešanské spojky je převzato z dokumentace z roku 2008. Toto nové
napojení bude sloužit osobní i nákladní dopravě a původní trať směr Medlešice bude
snesena a využita pro cyklostezku. Ovšem v úseku Pardubice-Rosice nad Labem –
letiště Pardubice bude trať ponechána a bude sloužit jako vlečka. Stav nosné konstrukce mostu trati č. 238 nad koridorem v km 90,901 je hodnocen stupněm K3,
proto i v případě, že bude sloužit jenom pro vlečku, jsou v investičních nákladech
zahrnuty náklady na nový most. Při výjezdu z Pardubic hlavní nádr. se zřizuje os-

Pojedou tudy vlaky s cestujícími? (Část „jižní“ koleje, po které jezdí nákladní obsluhy
do areálu Černá za Bory)
trovní nástupiště zastávky Pardubice centrum, umístěné mezi podjezdem ulic Jana
Palacha/17. listopadu a podchodem spojujícím ulice Rokycanova/Sladkovského. Po
dokončení zdvoukolejnění trati Hradec Králové – Pardubice tak bude zajištěna souvislá dvoukolejnost až po tuto zastávku včetně. Dále přeložka pokračuje jednokolejně
do zastávky Pardubice-Pardubičky, kde začíná klesat a podchází trať 501. Na jižní
straně se napojuje na trasu nákladní spojovací koleje do vlečkového areálu. Zde je
nová zastávka Pardubice-průmyslová zóna a za ní je krajní výhybka odbočky Nemošice, ve které odbočuje kolej do vlečkového areálu a začíná dvoukolejná vložka
v délce 2,74 km. Na ní jsou dvě místa zastavení – Nemošice a Ostřešany. Za zastávkou Ostřešany je odbočka Ostřešany, odkud trať pokračuje jednokolejně a napojuje se do žst Chrudim. Zastávka Chrudim zastávka je v nové poloze a součástí
řešení je i přeložka trati od Heřmanova Městce, která bude nově zapojena do Chrudimi (v současnosti je zapojena do žst. Chrudim město). V souvislosti s Ostřešanskou spojkou se na jednáních rozvinula diskuze na téma, zdali by nová zastávka
Pardubice-centrum měla sloužit i trati 010. Převládl názor, že nikoliv. V opačném
případě by se jednalo o výraznou komplikaci.

Pardubice – budeme stavět (!?)
Klíčovou částí studie proveditelnosti je finanční a ekonomická analýza. V případě
Pardubic byly hodnoceny varianty 1 až 6, varianta 7 nikoliv. Sama o osobě je docela
zajímavá, ovšem kvůli složitému podjezdu pod silnicí I/37, u které se připravuje rozšíření na čtyři jízdní pruhy a zjevnému střetu s developerskými záměry fy Enteria
v prostoru bývalé DOM, ji lze považovat za prakticky nerealizovatelnou. Výsledky finanční analýzy jsou u všech hodnocených variant pod hranicí ekonomické efektivnosti. Jinými slovy řečeno výše vyčíslitelných úspor není tak veliká, aby pokryla
celé investiční náklady. Ekonomická analýza zahrnuje i celospolečenskou prospěšnost a zde se podařilo dosáhnout příznivých výsledků. Kýžené efektivnosti bylo dosaženo u variant 1, 3, 4n, 5 a 6. Ekonomické vnitřní výnosové procento se pohybuje
v rozpětí 5,62 % – 6,23 % (mezní hodnota je 5,5 %).
Za účelem dosažení ekonomické efektivity byly hledány úspory investičních nákladů a nové, dříve neuvažované přínosy. Ty spočívají v přínosech z nového nástupiště, z vyšší průjezdné rychlosti, ze zvýšené rychlosti do předjízdných kolejí
a z podchodu. To ale nejsou zásadní položky. Významné přínosy se podařilo nalézt
u nákladních přeprav. Ucelené kontejnerové vlaky pro příjemce Foxconn docházejí
z řeckého přístavu Pireus a jen malá část končí v Pardubicích kvůli omezeným
možnostem přístavby vozů s kontejnery do areálu Černá za Bory, kde provozují
kontejnerový terminál České přístavy a.s. Realizace vybrané projektové varianty
4n spolu se skutečností, že se provozovatel terminálu bude stěhovat do nových
kapacitnějších prostor, umožní dovoz všech kontejnerových vlaků do Pardubic
hlavního nádr., čímž se ušetří značné náklady na přepravě kontejnerů po silnici
z kontejnerového terminálu Metrans v České Třebové do Pardubic. Mimochodem
– víte, že firma Foxconn CZ s. r. o. je druhým největším exportérem České republiky za Škodou Auto a. s.?
V průběhu závěrečných jednání se většina zainteresovaných (odbory SŽDC, SŽDC
– OŘ Hradec Králové, SŽDC – Stavební správa východ, Magistrát města Pardubic,
Pardubický kraj) vyjádřila ve prospěch varianty 4n, to znamená s výstavbou nového
nástupiště a Ostřešanské přeložky. Nutno konstatovat, že optimální řešení představuje varianta 4 – to znamená s elektrizovanou Ostřešanskou přeložkou. Bohužel náklady na elektrizaci a novou trakční měnírnu v Chrudimi jsou takové, že se je přes
veškerou snahu nepodařilo pokrýt přínosy. Závěrem lze konstatovat, že na konci
června 2015 schválila Centrální komise Ministerstva dopravy ČR „Studii proveditelnosti Uzel Pardubice“ ve variantě 4n. Lze tedy očekávat, v případě úspěchu
v tendru, zajímavou a také dosti náročnou práci. A pokud se týká Ostřešanské přeložky, tak novostavba v takovém rozsahu přichází po dlouhé době.
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Nuselský most v Praze se opravuje!
A podle našeho projektu (viz SR 3/2012). Foto Tomáš Martínek.
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Vyročí těchto dní: 170 let od příjezdu prvního vlaku do Prahy
Byl to slavný den pro Prahu, ale i pro celé Čechy a Moravu, když jimi ve středu 20. srpna 1845 triumfálně projel slavnostní vlak, který tím otevřel novou železniční trať z Olomouce do Prahy, a okolo půl páté odpoledne zastavil na pražském nádraží (nyní Masarykově). Jen pět minut před ním dorazila lokomotiva ČECHY vedená jedním ze stavitelů trati
Janem Pernerem. Tomu v tu chvíli zbývaly pouhé tři týdny života, když se 9. září příliš vyklonil z jedoucího vozu...

To opojné slovo „realizace“…
Člověk technický, homo techniculus, je povětšinou lidská bytost vyškolená na řešení různých technických problémů. V našem případě
jeden řeší problém kudy vést koleje a druhý, jak se k nim přiblížit
s trakčním vedením, další kam postavit budovy a jiný, jak se tím vším
proplést s množstvím kabelů, další se snaží českou krajinou prorazit silnici za účinné „spolupráce“ s majiteli pozemků a ekologickými sdruženími… Někdo problémy řeší na papíru, někdo v počítači, další v terénu…
Někdo se technické problematice oddá úplně, jiný si ji doplňuje lezením
po skalách, zpíváním ve sboru, čutáním do mičudy, běháním za holkami
– zkrátka odlehčující činností, kterou se dotyčný brání zblbnutí.
Jedno však mají téměř všichni společné: obrovskou nechuť svou
činnost popisovat. Čemuž se ovšem nevyhnou, neboť je třeba napsat
technické zprávy, souhrnné technické zprávy, různé posudky a obhajoby, vysvětlení… a nakonec třeba článek do SUDOP revue. Je zakódováno v povaze lidské, že člověk si vždy hledá nejsnazší řešení,
a tak netrvalo dlouho a homo techniculus objevil všeobjímající berličku, která mu pomáhá zjednodušit vyjadřování tak říkajíc na samotnou dřeň intelektu. Není třeba přemýšlet nad tím, jestli se má
budova postavit, koleje položit, kabel zavěsit, stavba ukončit… když
se to všechno dá jednoduše realizovat.
Přiznám se, že nemám to slovo rád. A řadu dalších cizáckých,
místo nichž radši vidím slova česká. Uvědomuji si, že jdu proti proudu
všech těch mladých, z jejichž řeči mi občas není jasné, jestli se ještě
nacházím na českém území, ale nemůžu si pomoct. Firemní časopis,
který mám tu čest řídit, by měl mluvit srozumitelně a především česky.
A tak tu nabízím několik příkladů z našich technických textů a návod,
jak je bezbolestně nahradit výrazem českým, s nadějí, že najdou milost v očích mých soukmenovců.
Po dlouhých letech přípravy byla zahájena modernizace tohoto
úseku, tedy jedné z posledních staveb, které na svou realizaci (své
zahájení) teprve čekaly. Ukončení realizace stavby se přepokládá
v dubnu příštího roku. Ukončení stavby se přepokládá...

Modernizovaný úsek železniční trati je definován v rozsahu ŽST
Úvaly (včetně) od stávajícího km 385,800 a úprav zabezpečovacího
zařízení, které budou realizovány (provedeny) již od km 384,415…
Samotná realizace, která byla zahájena před začátkem zimního
období, započala jako všechny obdobné stavby… Samotná stavba,
která byla zahájena před začátkem zimního období, započala jako
všechny obdobné stavby…
Jelikož se jedná o tříkolejnou trať, byl již v projektu kladen důraz na
to, že trakční vedení musí být zrealizováno (provedeno) v co možná
největší míře před zahájením hlavních stavebních prací, aby stávající
stožáry TV nepřekážely při realizaci (provádění, budování) souvisejících objektů, zejména odvodnění žel. spodku.
Realizace základů stožárů TV není doposud hotova… (Ach, bože,
za co mě trestáš?) Základy stožárů TV nejsou dosud hotovy…
Ale nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř. A tak přišlo na svět
ZREALIZOVAT. Asi podle vzoru blbnout a zblbnout.
Aby bylo možno zrealizovat (vystavět, provést) tubus nového podchodu najednou… Bylo nutné zrealizovat opravy dalších objektů…
bylo nutné opravit další objekty…
Stavba byla zrealizována v letech… Stavba vznikla v letech… byla
postavena v letech… byla vybudována v letech… (já vím, 40 let jsme
v minulosti budovali mír, lepší zítřky, skvělou budoucnost, takže toto
slovo také dvakrát „nevoní“, leč když ty dva termíny hodím na váhy,
je to budování stravitelnější).
Kabely a jiná vedení opravdu není nutné realizovat – lze je zavěsit
na stožáry, uložit do země; budovy a další stavební objekty lze postavit, vystavět…
Nejde o to, cizácký termín vyhladit z povrchu zemského – jen ho
používat s rozmyslem. Ostatně, jako všechno v životě lidském.
To všem technikům ze srdce přeje
Ivan Krejčí
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Inženýr Jan Perner – 200 let od narození

TŘI DEKÁDY PROJEKTANTA A STAVITELE
Býval titulován různě: od inženýra přes budovatele, prvního z prvních, bohatýra práce až k onomu devótnímu „králi českých železničářů“. A to je jen náhodný výběr z řady epitet, kterými různí pisatelé
obdařili osobu Jana Pernera. Člověka nepopiratelně výrazného odborného talentu a také muže, neváhajícího projevit občanskou angažovanost. Vzděláním technika, jenž ale odmítal dobově módní pojetí
techniky jakožto samospasitelného elementu a dbal na humánní rozměr
své práce. Současně ale i člověka mnohdy nekriticky hodnotícího
vlastní úspěchy a neváhajícího k dosažení cíle použít i značně netradičních postupů. Každopádně muže, před něhož osud postavil nelehký úkol
– aktivně napomáhat zrození našich prvních železnic.
Cestu Jana PERNERA (* 7. července 1815 - † 10. září 1845) k tomuto životnímu kredu nelze rozhodně nazvat přímočarou. Od prvorozeného synka mlynáře Františka Pernera z Bratčic u Čáslavi se jaksi
automaticky předpokládalo pokračování v otcovském podnikání. Ale
moukou zaprášený svět mladému Pernerovi zřejmě neučaroval a navzdory otcovské nelibosti se jako patnáctiletý přihlásil ke studiu na Královském českém stavovském technickém učilišti v Praze. Ve své době
poněkud exotická volba. Bývá přičítána vlivu četby romanticky pojatých statí v tehdejších lidových kalendářích, pojednávajících slovem
i obrazem o prvních koněspřežkách v Anglii. Možná dospěl Perner
k rozhodnutí prozaičtěji, každopádně se stal jedním ze 159 přijatých
uchazečů, z nichž 35 nejvytrvalejších celé studium v červenci 1833
absolvovalo. Jan Perner byl mezi nimi a hned narazil na problém o mladého technika nikdo zrovna nestál. Nakonec vzal zavděk místem
aktuára (cosi jako vrchnostenského hospodářského správce) na Jičínsku. Tady dohlížel na opravy staveb i silnic, projektoval nové a vyhlížel lepší dny.

1.

4.

Ty přišly s novinovým inzerátem, nabízejícím českým technikům pracovní uplatnění na stavbě železnice v Rusku. Perner neváhal a přihlásil
se. Poukázal na své absolventské výsledky z polytechniky a přidal si,
pravda, ke svým jedenadvaceti létům další tři. Který argument zapůsobil
více, těžko dnes říci: faktem zůstane, že spolu s dalšími dvanácti adepty
byl přijat. Stal se zaměstnancem Františka Antonína rytíře Gerstnera,
někdejšího profesora polytechniky, prvního budovatele budějovicko-linecké koňky a nyní stavitele první ruské železnice. Stěží by se našly povahy rozdílnější. Často impulzivní jednání mladého Pernera
prozrazovalo přímočarý a nekompromisní charakter; navíc konciliantnost nepatřila do jeho morální výbavy. O generaci starší Gerstner si navykl nakládat se svými mladými podřízenými jen jako s podřadnými
pomocníky. Navíc ještě patřil k onomu typu odborníků, kteří zatvrzele
lpí jen a jen na svých nápadech. Bylo tedy otázkou času, kdy se cesty
obou mužů rozdělí. Malý incident na stavbě Gerstner využil a svého nedávného oblíbence dne 21. listopadu 1836 (po necelém půlroce) propustil. Chasník z Bratčic stál tak znovu na začátku. Dal vale Rusku a ve
Lvově, kde nalezl dočasný azyl, jej zastihly zprávy o přípravách na
stavbu první železnice v monarchii, projektovanou z Vídně napříč Mo-
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3.

ravou do Haliče. Perner vycítil příležitost, přihlásil se a měl štěstí – od 1. července 1837 měl
nového zaměstnavatele. Severní dráhu císaře Ferdinanda.
K firmě však přišel trochu jiný Perner. Střety
s autoritativním Gerstnerem mladíka nenávratně
poznamenaly. Navzdory negativním zkušenostem
si však uvědomoval, že za vstup do světa rodících se železnic vděčí právě někdejšímu šéfovi:
byl to Gerstner, který jej před nástupem do
Ruska poslal na studijní cestu po prvních dráhách v západní Evropě a dal mu i možnost stavět skutečnou železnici.
Teď nadešla chvíle všechny zkušenosti zúročit. A Perner tuto šanci dokázal plně využít. Pět roků, strávených ve službách „ferdinandky“, jej
vymodelovalo do podoby uvážlivého člověka, oceňovaného (a tudíž
i náležitě sebevědomého) odborníka, znalého své ceny. Však ředitelství
firmy mu do hodnocení napíše, že se „…prakticky zdokonalil a získal
výbornou pohotovost zejména v projektování.“
Když v březnu 1842 nastoupil u státních drah, dostal nelehké zadání:
navrhnout a projekčně připravit železnici z Prahy na saské hranice.
Úkolu se Perner zhostil a jeho renomé stouplo. Ovšem již Pernerův životopisec Josef Hons si povšiml, že „…Perner byl vyvolen pro tento
úkol nejen se zřetelem k znalostem odborným, ale i pro sebevědomé vystupování, které mu jinak působilo mnohé nepříjemnosti a nesnáze.“
Ostatně do konfliktů s politickými a vrchnostenskými úřady se Perner
dostával často i při plnění dalšího úkolu - projekční práci na trase olomoucko-pražské dráhy. Následně pak i při vlastní stavbě této železnice.
Tady s propůjčeným titulem vrchního inženýra fungoval jako „stavbyvedoucí“. Tedy jako v Praze sídlící delegát generálního ředitelství státních
drah, investora stavby.
Jako takový se Perner také zapojil do pražského společenského života. Nečinil tak z formální povinnosti, ale se zaujetím. V trochu zatuchlém prostředí tehdejší české společnosti, vyžívajícího se ve
2.

vzpomínkách na bohatýrské činy ze starých pověstí, musel zapůsobit
jako zjevení. Vysoký státní úředník, mladý, skvěle se orientující
v době, s kontakty a znalostí světa. Salonní dýchánky však pan stavbyvedoucí nevnímal jako dekoraci svého postavení: využíval nabytých
styků jako aktivní člen Průmyslové jednoty k prosazování odborného
školství, nabádání českých živnostníků k soutěživosti a k agitaci za vydávání českých odborných časopisů. Podporoval českou kulturu a to
netoliko slovně, ale finančním přispěním (např. k vydání německo-českého slovníku). Shrnuto: v českých kruzích se Perner v krátkém čase
etabloval jako významná osobnost, požívající ale vážnosti i v prostředí
pražských Němců.
V létě roku 1845 utichly stavební práce na olomoucko-pražské dráze
a 20. srpna proběhlo její oficiální otevření. Samozřejmě za Pernerovy
osobní účasti: podle dobových svědectví řídil osobně lokomotivu
ČECHY/BÖHMEN, jedoucí jako předvoj slavnostního vlaku. Nikdo
z přihlížejících nemohl mít tušení, že je bezděčným svědkem
Pernerova životního finále. Dne
13. září 1845 otiskl „národní
zábawník“ KWĚTY na titulní
stránce smutečně zarámované
oznámení o Pernerově skonu
v důsledku úrazu, utrpěného při
jízdě vlakem v Chocni. Následoval pohřeb v Pardubicích, ke
kterému pozvané hosty přivezl
z Prahy zvláštní vlak. Životní
pouť projektanta a stavitele železnic Jana Pernera se definitivně uzavřela.
Ve třiceti létech by se umírat nemělo. Pokud už k takové tragédii
dojde, svádí to vždy ke spekulacím, co by, kdyby… Jakého bychom
znali Jana Pernera padesáti či šedesátiletého? Že by setrval u železnice,
jež byla jeho životním posláním, je jistě mimo pochybnost. A co Pernervlastenec? Jako bytostný pragmatik by zřejmě po roce 1848 akceptoval
utužení poměrů a nějakým okázalým národovectvím by svoji kariéru
neohrožoval. To jsou však jen hypotézy – lépe bude poohlédnout se po
otisku osobnosti Jana Pernera dnes. V Praze má ulici, v Pardubicích náměstí, na tamní univerzitě fakultu, pamětní desku, v Chocni ulici.
Nejdál šli asi v České Třebové, kde zrenovovaný přednádražní prostor
dostal nejenom Pernerovo jméno, ale i vskutku avantgardně pojatý
pomník. Prostě Perner má vše, co rekovi železničního stavitelství náleží.
Ostatně jako takový je v současnosti vnímán. Zajímavé je, že k vyzvednutí na piedestal drážního koryfeje došlo až dobrých sto roků po
jeho smrti. Do té doby mnoho zmínek o geniálním železničáři Pernerovi
nenajdeme. Až atmosféra po roce 1945, náchylná k výrobě hrdinů, vynesla Pernera do výšin. Kádrové předpoklady splňoval stoprocentně:
Čech, vlastenec, pobyt v Rusku. Méně zářivé stránky jeho osobnosti,
jako nepřehlédnutelná pýcha, dravá podnikavost a nekritické postoje
k vlastní práci, se taktně nepřipomínaly.
Zůstaňme proto objektivními realisty: upírat Janu Pernerovi místo
v galerii postav železniční historie nikdo nebude. Stejně tak není jeho
osobě zapotřebí přikrašlování a adorace, kterých se jí permanentně dostává. Osudem vyměřených třicet roků dokázal mlynářův syn využít
vrchovatě; žil plným životem a smrt jej zastihla v rozběhu tvůrčích sil.
V roce dvojího jubilea si jistě vzpomínku zaslouží.
Pavel Schreier

Ilustrace
1/ Perner oficiální. Jediný známý portrét představuje Jana Pernera
v gala uniformě císařského státního úředníka.
2/ Pardubická připomínka. Několik historických obrázků a pamětní
desku s Pernerovou podobiznou najde cestující v hale pardubického
hlavního nádraží.
3/ Rodný dům. Bývalý mlýn ve středočeských Bratčicích zdobí
deska, prezentující Pernera coby „horlivého syna našeho národa“.
4/ Perner moderní. Takto poněkud rachiticky vyvedená figura shlíží
na přednádražní prostor v České Třebové.
Foto 2, 3, 4 autor
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To byly letní sportovní hry 2015
objektivem Viktora Špály

Duha nad hlavami jako by symbolizovala širokou škálu počasí, kterou si sportovci prošli: slunce, přeháňky i chlad...

Marná sláva, když
mají staří pánové
v družstvu mladé
kočky, vypnou se
k nadlidským
výkonům.
(I když Petruška už
taky něco pamatuje...
ale pořád vypadá
výborně!)
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Co se v mládí naučíš... aneb mužská a ženská role v praxi.

Podané ruce soupeři... a zase za rok na shledanou!
Nakonec... je příjemné se na sport dívat. Tolik to nebolí.

Ladné pohyby... O pár století dřív by páni v rukou třímali kordy.

SUDOP REVUE 3/15

26

ZPRÁVY ZE STŘEDISEK

Exkurze na VRT Deutsche Bahn AG Nürnberg–München
V rámci sledování technologických trendů v oblasti vysokorychlostních tratí (VRT) absolvovali zástupci střediska 208 pod záštitou firmy Siemens s.r.o.
odbornou exkurzi na napájecí stanici Nürnberg systému 15 kV 16,7 Hz zajištující napájení VRT Nürnberg–München a prohlídku trakčního vedení ve
stanici Allersberg. Uvedené exkurzi však nejdříve předcházely dva bloky jednodenních přednášek na půdě SUDOPU PRAHA obecně k systémům napájení a trakce vysokorychlostních i konvenčních tratí a trendům v oblasti elektrizace železnic – pro lepší teoretickou přípravu.
Během prohlídky nás pak provázeli specialisté Deutsche Bahn AG, kteří nám poskytli jak informace o základních technologiích a vybavenosti, tak odpovídali i na naše dotazy v provázanosti na odchylky provozu a projektování v ČR. Po srovnání můžeme konstatovat, že v nasazení nových technologií
a s ohledem na typy modernizovaných tratí nejsme v ČR nijak pozadu.
Miroslav Nezkusil

Setkání s obchodními partnery v Hradci Králové
V úterý 2. 6. 2015 se v odpoledních hodinách v prostoru hotelu Tereziánský dvůr v Hradci králové uskutečnilo přátelské setkání regionálních obchodních
partnerů se zástupci společnosti SUDOP PRAHA a.s. Setkání proběhlo u příležitosti završení 25ti letého působení společnosti SUDOP PRAHA a.s.
v regionu východních Čech. Pozvání přijali jak zástupci investorských organizací tak i zástupci stavebních firem. Příjemné posezení v atraktivních
prostorách rekonstruovaného hotelu (bývalá kasárna hradecké pevnosti) se protáhlo do večerních hodin. Věříme, že setkání zanechalo u našich
partnerů pozitivní ohlas a v budoucnosti si ho budeme moci úspěšně zopakovat za hojnější účasti pozvaných.
Pavel Horáček

Vodácký víkend
Projektového
střediska Plzeň
S kolegy na středisku jsme si
už delší dobu plánovali společný sportovní víkend. Varianty byly různé, ale v době
nesnesitelně vysokých teplot
padla volba na vodáckou akci.
Výběr sjízdných řek byl dost
omezený kvůli suchu. Zvítězila
Berounka, protože je nejblíž
a vody má díky jezům dost. Vyrazili jsme z kempu u Dolanského mostu do cílového
Zvíkovce s mezipřistáním v Liblíně. Dohromady za víkend zhruba 40 km (Berounka vůbec netekla, takže celkem výkon). Řeka nebyla přeplněná lidmi,
jak jsme se báli. Počasí přálo. Zkrátka akce se povedla po sportovní i společenské stránce.
David Šabata

PRÁVĚ VYŠLO!
Nová publikace o zabezpečení a řízení
železniční dopravy

POZOR, PŘIJÍŽDÍ VLAK!
Zajímavý popis technických zařízení používaných při
zabezpečení a řízení železniční dopravy, doplněný
barevnými fotografiemi a ilustracemi známého
akademického malíře, železničního signalisty Jiřího
Boudy. Kniha je určena nejen pro mladší čtenáře, kteří
začínají objevovat svět lokomotiv, ale i pro železniční
modeláře, všechny příznivce železnice a čtenáře, kteří
rádi cestují vlakem a zajímají se o technická zařízení
související s vlakovou dopravou, návěstní zvony,
píšťaly, terče, třaskavky, ale také o nehody na železnici.
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SPOLEK SENIORŮ SUDOP
35. sezóna
Smíšeného pěveckého sboru SUDOP Praha - 2014 / 2015.
35. ročník působení sboru byl zahájen přípravou na adventní a vánoční koncerty, z nichž první se
konal na Mikuláše v sobotu 6. prosince 2014 v rytířském sálu královského hradu Křivoklát. Generálka
se při tom musela konat v kancelářské budově. V úterý 9. 12. se sbor SUDOP podílel na interpretaci
Rybovy vánoční mše Hej, mistře s profesionálním orchestrem (dirigent Stanislav Bogunia), a to tentokrát v Písecké bráně na Hradčanech.
Hlavní vánoční koncert byl uspořádán v sobotu 13. 12. 2014 v oblíbeném Fantově kulturním sálu
hlavního (Wilsonova) nádraží v Praze s programem společným všem vánočním koncertům (s výjimkou
koncertu ve Slaném, kde přibyla skladba Adeste fideles): Jan Campanus Vodňanský: Rorando coeli,
Josef F. N. Seger: Christus nobis natus est, František Xaver Brixi: Rorate coeli, Wolfgang Amadeus
Mozart: Laudate Dominum, Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční Hej, mistře.
Se smíšeným sborem SUDOP účinkovali: Naďa Chrobáková – soprán, Petr Štěpnička – tenor, Ilona
Šatylovová – alt a Martin Matoušek – bas. Koncert řídil dirigent Libor Dřevikovský.
Dne 14. prosince se uskutečnil koncert v radotínském kostele a 18. 12. se konalo „Zpívání pro
Dášu“ (rozuměj Kohoutovou) v LDN v Kamenické ulici s koledami a “Michnou“.
Koncert v kostele ve Slaném se tentokrát konal v pondělí 29. 12. 2014 a ve sboru České církve
husitské v Praze - Nuslích v neděli 4. ledna 2015.
Za zmínku stojí, že při oslavě narozenin dirigenta Dřevikovského na SUDOPu dne 5. března byl
mimořádně přítomen též bývalý basista Ivan Novák, který velmi pookřál milým a důvěrně známým prostředím sboru.
A zase soustředění v Praze 5 - Radotíně, tentokrát ve škole u kostela v sobotu 14. 3. 2015 od 14
do 18 hodin. Orchestr zkoušel již od 13 hodin, zkouška sboru pak proběhla s orchestrem i se sólisty.
Velikonoční program byl připraven takto: J. A. Komenský: Soudce všeho světa (duchovní píseň),
A. V. Michna: Plačte, andělové (ze Svatoroční muziky), J. G. Reuter: Ecce, quomodo moritur justus
(velkopáteční responsorium), J. J. Ryba: Stabat Mater (kantáta pro sóla, sbor, varhany a orchestr)V radotínském kostele sv. Petra a Pavla a ve spolupráci s římskokatolickou farností se koncert
uskutečnil v sobotu 28. března 2015, a to za účasti základní umělecké školy Klementa Slavického
jako Koncert duchovní hudby u příležitosti 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí českého kantora
a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby. Účinkovali: smíšený pěvecký sbor SUDOP, smíšený pěvecký sbor při kůru kostela sv.Václava ve Vršovicích, Radotínský komorní orchestr učitelů ZUŠ Klementa Slavického, Naďa Chrobáková – soprán, Olga Polanská – alt, Petr Štěpnička – tenor, Ivo Michl
– bas a Zuzana Procházková – varhany, řídil Libor Dřevikovský.
Ve stejném obsazení a se stejným programem se konal též koncert v kostele sv. Václava v Praze
– Vršovicích na Květnou neděli 29. 3. a na Křivoklátě na Bílou sobotu 4. dubna.
Na závěrečný – jarní koncert byla soustředěna příprava dne 25. května. Tento koncert se pak uskutečnil v neděli 7. června 2015 v secesním sálu pěveckého spolku Hlahol na Masarykově nábřeží
v Praze 1 pod titulem „Sborové scény a árie z českých a světových oper“. Se sborem SUDOP
spoluúčinkovali: Naďa Chrobáková – soprán, Petr Štěpnička – tenor, Ilona Šatylovová – alt, Martin Matoušek – bas, Zuzana Procházková – klavír. Řídil Libor Dřevikovský.
Pořad sestával z těchto skladeb a scének: B. Smetana – Prodaná nevěsta – sbor a scéna Jeníka
a Mařenky, B. Smetana – dtto – árie Mařenky, V. Blodek – V studni – árie Vojtěcha, B. Smetana –
Dalibor – scéna Jitky se sborem, B. Smetana – Tajemství – árie panny Rózy, A. Dvořák – Rusalka –
svatební sbor a zpěv Vodníka, G. Bizet – Carmen – habanera Carmen se sborem, zpěv dona José,
árie Escamilla, G. Verdi – Il trovatore – sbor cikánů a árie Azuceny, Nabucco – sbor Židů, La traviata
– přípitek Alfréda a Violety se sborem.
Tento koncert byl programovým a interpretačním vrcholem sezóny. Byl pojat skutečně scénograficky a účinkující nejen s obrovským zaujetím zpívali a hráli, ale naznačovali též divadelní provedení
scének. Sklidili obrovský aplaus a dokonce potlesky publika ve stoje! Přinesli tak zejména radost a pocit
štěstí do duší posluchačů.
Závěr sezony a rozloučení s úspěšným rokem se konalo na SUDOPu dne 18.června 2015.
Zprávy z působení sboru SUDOP zakončuje stručné shrnutí:
Na podzim roku 1980 byl založen pěvecký kroužek, který se v následujícím roce rozrostl v pěvecký
sbor. Zasloužili se o to zejména Ivo Kraupner, Štěpán Šutko, Mirka Hubínková a Luboš Kaněra.
Tak byla zahájena 1. pěvecká sezona, v níž Smíšený pěvecký sbor SUDOP Praha poprvé veřejně vystoupil 18. 3. 1981, 14. 5. 1981 a o vánocích v hale budovy ústavu. Tím vznikla tradice každoročních
jarních a vánočních koncertů, pořádaných společně s komorním orchestrem založeným v září 1979.
Prvním sbormistrem smíšeného pěveckého sboru byl Štěpán Šutko, který dokázal stmelit amatérské a většinou nezkušené zpěváky a zpěvačky do sborového tělesa, které řídil osm let. Z dámské
části smíšeného sboru vznikl po čase pod vedením varhanice a klavíristky Dagmar Kohoutové ženský
pěvecký sbor. Roku 1988 se Dagmar Kohoutová stala sbormistryní celého smíšeného sboru, který
každým rokem pořádá ve spolupráci s komorním orchestrem, sólisty, klavíristkou a varhanicí několik
koncertů, zejména ve vánoční a velikonoční době. Po onemocnění Dagmar Kohoutové dirigoval od
ledna 2012 tato vystoupení sbormistr Tomáš Čechal. O Vánocích roku 2013 se pak řízení sboru ujal
úspěšně hudební redaktor, učitel, dirigent a skladatel Libor Dřevikovský.
Je rovněž potěšitelné, že kromě externích spoluúčinkujících vyrostly i během dlouholeté činnosti
sboru význačné pěvecké a hudební osobnosti. Uveďme na příklad sborovou poradkyni a altistku Ilonu
Šatylovovou, veleúspěšnou sopranistku a harfenistku Hanu Blažíkovou, výborného tenoristu Petra
Štěpničku, všestranného hudebníka Ladislava Pivce a oblíbenou všudypřítomnou klavíristku a varhanici Zuzanu Procházkovou.
V červenci roku 2015 sestavil Antonín Janovský.

První jarní výlet jsme uskutečnili v dubnu vlakem
přes Hradec Králové do Doudleb nad Orlicí. Zde jsme
navštívili renesanční zámek z konce 16. století v majetku Eleonory Dujkové rozené z Bubnů a Litic. Objekt má sgrafitovou výzdobu nejen na vnějším průčelí,
ale i na stěnách nádvoří a na sedm metrů vysokých komínech. Prohlídku mnoha sálů a místností bohatě zdobených a vybavených jsme mohli absolvovat bez
pantoflí a průvodkyni Bronislavu Barvovou vyslechnout v křeslech. Viděli jsme, mimo jiné, kachlová
kamna z roku 1690 se zlacenými reliéfy (byla vidět
i ve filmu Bathory), do nichž se vešly 3m3 dřeva a nástropní malby s emblémy, které v sobě skrývají hádanky. Závěrem jsme si odpočinuli v zámecké
kavárně, kde nás správce zámku, syn majitelky Petr,
pohostil domácími koláčky.

Jako každoročně někteří senioři strávili týden v Jizerských horách v Antonínově, v bývalém rekreačním
středisku SUDOPu.
Za deště a mlhy jsme na dálnici D1 vyjeli v květnu
na Moravu do Boskovic. Historické jádro města
včetně náměstí, zámku, bývalého kláštera, skleníku,
hradu a židovského ghetta je od roku 1990 památkovou zónou. Přes vytrvalý déšť jsme si prošli náměstí
TGM s radnicí a kostelem sv. Jakuba staršího, podívali
se na kostel Všech svatých z r. 1505, rezidenční sídlo
Ditrichstejnů, dnes muzeum a empírový zámek, který
byl přestavěn ze zrušeného kláštera, později továrny
na barviva. Někteří výletníci prošli židovskou čtvrtí,
jiní se vydali na hrad, který však byl zavřený. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Kunštátu, rodném hradě
českého krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad.
V červnu jsme vyjeli na hrad, zámek, město a park
do Horšovského Týna. Původně biskupský hrad byl
založen před polovinou 13. století. Po požáru v roce
1547 byl přestavěn na renesanční zámek s parkem
o rozloze 40 ha s dvěma rybníky. V roce 1953 bylo
historické jádro města s řadou gotických a renesančních domů prohlášeno jako jedno z prvních měst v ČR
městskou památkovou rezervací. S prohlídkou zámku,
návštěvou restaurace i cukrárny, procházkou po městě
a parku jsme byli mimořádně spokojeni.
František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
92 let
90 let
85 let
80 let

Jiří Soukup d.t., 4. 8.
vedoucí projektant stř. zab. techniky
Ing. Karel Kuna, 19. 9.
hlavní projektant stř. žel. tratí a uzlů
Karel Zábřeský d.t., 30. 7.
vedoucí projektant stř. sděl. a říd. techniky
Ing. Vladimír Václavek, 12. 7.
vedoucí projektant stř. zab. techniky
Olga Zemanová, 21. 7.
vedoucí archivu
Jana Šteklová, 5. 8.
učetní odboru IS

SE ZÁRMUTKEM VZPOMÍNÁME
na Ing. Josefa Beneše, hlavního specialistu technického odboru, který zemřel 26. 8. 2015 ve věku nedožitých 91 let. V SUDOPU pracoval 33 let.
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Sudopské stopy šedesáti let – Československo (6)
Depa a železniční dílny
Ing. Ladislav Kmeť

Zvolen – lokomotivní depo (Prestavba rušňového depa Zvolen)

Prvý parný rušeň do Zvolena prišiel 14. mája 1871. S výstavbou železníc sa museli budovať aj príslušné zariadenia určené na pravidelné ošetrovanie železničních vozidiel. Tieto boli sústredené do výhrevní.
Zvolenská výhrevňa z roku 1871 musela byť po roku 1900 rozšírená o.i.
o západnú a východnú rotundu a murovanú budovu pobočnej dielne.
Pri zavádzaní elektrickej a motorovej trakcie u ČSD ministerstvo dopravy
rozhodlo, že motorová trakcia sa bude zavádzať od východu na západ. Zariadenia parných dep nevyhovovali stavebným ani technologickým vybavením požiadavkám nových trakcií, a tak základnou úlohou bolo doterajšie
depá v čo najkratšom čase príslušne modernizovať. Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu depa Zvolen bolo uložené Štátnemu ústavu
dopravného projektovania v Prahe (stredisko priemyslných stavieb).
Postup prestavby bol rozdelený na dve etapy. Do prvej boli zaradené:
úprava terénu, demolácia západnej časti západnej rotundy a jednej z dvoch
toční pred ňou, výstavba zariadení palivového hospodárstva motorovej
trakcie s čerpacou stanicou, výstavba haly prevádzkového ošetrenia, výstavba
sušiarne piesku a kompresorovne, výstavba kol’ajiska k novým objektom
a úprava doterajšieho stavu tak, aby nebola narušená parná prevádzka, výstavba inžinierských sietí. Realizácia prebehla v rokoch 1966–71.
Pre motorovú trakciu sa vybudovali:
Hala prevádzkového ošetrenia (HPO) pre zbrojenie naftou, olejmi,
pieskom, prevádzkové ošetrenie a súvisiace práce. V hale sú štyri koľaje
dĺžky 33 m s prehliadkovými kanálmi dĺžky 20 m a s tromi prehliadko-
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LOKOMOTIVNÍ DEPO ZVOLEN
Jeden z příběhů ze života, který vykládám studentům, aby se nezapomnělo na podivnosti za komunistů.

vými lavičkami striech vozidiel o dĺžke po 20 m. Do prístavku haly sa
umiestnili: úpravňa vody, príručná dielňa a sklad, prevádzkové laboratórium, olejáreň, sociálne zariadenia a kancelárie prevádzky. Pred halou sa
vybudovalo jedno nekryté stanovište zbrojenia naftou a dve skúšobné stanovištia stabilnej časti vlakových zabezpečovačov .
Palivové hospodárstvo tvorené tromi nadzemnými nádržami o celkovej kapacite vyše 2 milióny litrov nafty s čerpacou stanicou umiestnenou vedl’a nádrží, kde sú aj stáčacie šachty.
Sušiareň piesku, zložená z úložného priestoru , vlastnej sušiarne
a zásobníka suchého piesku. Kapacita skládky mokrého piesku je okolo
300 m2.
V druhej etape prestavby sa vybudovali: posuvňa rušňov dĺžky 26 m
a nosnosti 160 t, umiestnená pred halou cyklických opráv, vodný odpor,
administratívna budova, vrátnica, garáže áut s protipožiarnou zbrojnicou,
prevádzkové priestory Elektroúseku Zvolen, čistiaca a neutralizačná stanica. Realizácia prebehla v rokoch 1969–76 .
Hala cyklických opráv (HCO) bola postavená pre vykonávanie plánovaných a neplánovaných opráv hnacích vozidiel nových trakcií. Objekt sa
skladá z dvoch rozdielnych častí. V prvej časti o šesti lodiach je sústredená
oprava vozidiel, v druhej o dvoch lodiach sú pomocné prevádzky. Prvá časť
má 9 koľají s 10 prehliadkovými a montážnymi kanálmi dĺžok 14,2 m, 30,4 m
a dve prehliadkové lavičky dĺžky 27 m na prehliadku striech vozidiel.
V druhej časti objektu sú sústredené takmer všetky dielne a pomocné
prevádzky, potrebné pre údržbu trakčných vozidiel. V prístavkoch haly
cyklických opráv sú na južnej a východnej strane umiestnené dielne pre
opravu a nabíjanie akumulátorov, hygienické zariadenia, šatne majstrov,
nástrojáreň, dielňa diagnostiky, opravy vlakových zabezpečovačov, elektrických prístrojov, brzdových zariadení a kancelárie .
Do novej administratívnej budovy sa umiestnili: zdravotné stredisko
s čakárňou, jedáleň a bufet, kancelárie vedenia depa a administrativy, školiaca a zasadacia miestnosť, šatne, umyvárne, sprchy a WC výkonných
zamestnancov a do suterénu kryt CO, archív a práčovňa.
Náklady prestavby depa dosiahli 120 miliónov Kčs.

V první polovině sedmdesátých let jsem jezdil nočním vlakem do Zvolena a zastupoval na kontrolních dnech SUDOP. Ing. Lebeda odešel do
důchodu a nenašli lepší náhradu. Nejdříve se mnou jezdil zástupce náčelníka střediska a vytkl mi dlouhé vlasy. Když se měla opožděně předávat hala pro údržbu lokomotiv do provozu, s hrůzou se zjistilo, že
městská výtopna už nemá páru na vytápění – zásobuje teplem nové sídliště. Soudruzi našli řešení: odstavené parní lokomotivy se napojí na
jeden vysoký komín a párou se bude vytápět depo. Když jsem poznamenal, že je to nesmysl – exhalace a spad popílku, byl jsem ignorován.
Věřil jsem, že mi pomůže okresní hygienik. Mýlil jsem se.
„Není žalobce, není soudce,“ řekl hygienik a povolil vytápění parními
lokomotivami. Dostal jsem za úkol vypracovat s topenářem projekt.
Do technické zprávy jsem napsal pravdu: o exhalacích, spadu, kouři
– znečištění ovzduší. K tomu jsem nakreslil perspektivní črtu lokomotiv,
zvolenského hradu a památníku osvobození města Rudou armádou –
vše zavalené kouřem z lokomotiv.
Projekt se odevzdal (tehdy nikdo neprohlížel technickou zprávu)
a odeslal na ministerstvo dopravy. Nezapomenu na první minuty schůze
na ministerstvu a nevěřící tváře asi deseti soudruhů, kteří očekávali klasické odsouhlasení projektu.
Jedině náměstek ministra četl technickou zprávu a zahájil poradu
slovy: „Soudruzi, nemůžeme ničit ovzduší města. Projekt vytápění parními lokomotivami je chyba. Již jsem předběžně vyjednal valutový příslib a neprodleně se postaví balená kotelna na topný olej z Rakouska!“
Byl jsem jediný, který znal příčinu. Nikdo nevěřil, že projektant napíše
do technické zprávy, že projekt je nesmysl.

P. S. Když učím studenty perspektivu, sděluji jim tento příběh a připomínám, že pravdivá kresba a text mají smysl.
Zdraví Honza Novotný
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To byla dovolená
2015!

Mallorca
očima ekologa
František Kohlíček (foto autor)

Když už jsem narazil na gekončíka a chtěl jsem si jej vyfotit, přilétl obyčejný kos černý a k mému úžasu gekončíka
několika údery zobáku zabil a odnesl jej pryč. Obdobně
dopadla i má snaha pořídit snímek pěnice černohlavé,
kterou před mýma očima srazil k zemi a odnesl dravec,
pravděpodobně druh místní poštolky.
Častým návštěvníkem pláží a tamaryšků v jejich okolí
byl holub hřivnáč. Jeho českou verzi lze často spatřit
i v okolí SUDOPu, kde nám hnízdil na stromě přímo pod
okny kanceláře.

Letos jsme se s manželkou vypravili na Mallorcu. Abychom neleželi pouze na plážích,
ale poznali také trochu ostrov, půjčili jsme si auto a trochu se po ostrově porozhlédli.
Jako ekolog jsem se také snažil nalézt různou zvířenu, ale moc se mi to nedařilo. Díky
hustému osídlení jak luxusními rezidencemi, tak skromnými rodinnými domky, ale především neuvěřitelným množstvím hotelů a hotelových komplexů se té „divoké“ přírody moc
nalézt nedalo. I při našem cestování byla velká část území rozparcelována a rozdělena
ploty či kamennými zdmi, a tak byl velmi omezen vstup do volné přírody. Představa migrace nelétajících živočichů mi zde tak připadala prakticky nemožná.

V centru města, přímo před místní samoobsluhou nás uchvátila hnízdící pěnice
(přesný druh se mi nepodařilo určit), která si udělala hnízdo nad chodníkem ve výšce asi
2,5 m nad zemí. Do hnízda zapletla i různé tkaničky z místních zdrojů. Bohužel při sezení na hnízdě ji nebylo možné vyfotografovat, a tak jsem ji na chvilku vyhnal na vedlejší
plot, ze kterého se zase okamžitě vrátila na hnízdo, kde již krmila mladé.

Ve vnitrozemí byly nejběžnějšími obyvateli soukromých
pozemků kozy. Aby majitelé zabránili jejich přeskakování
plotů k sousedům, svázali jim vždy zadní a přední nohu
provazem tak, aby chodit mohly, ale skákat ne – důmyslné
opatření...
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Při běžném šnorchlování bylo možné pozorovat obvyklou
středomořskou rybí obsádku. V průzračné vodě mne však nenadchly různé pozůstatky starého nefunkčního potrubí, které
v jednom místě ale doplňovalo potrubí nové, novodurové,
zřejmě funkční, jehož využití jsem raději nezjišťoval a koupat
jsme se chodili jinam...
Naše výlety autem začínaly ve městě v okolí hotelu. Jelikož
zde nebylo možné parkovat, naše hledání místa k odstavení
auta bylo dost problematické. Obzvláště mne zaujaly zákazové
značky stání či zastavení otočené v ose komunikace, takže nebyly viditelné z pohledu řidiče. Obvykle zakazovaly stání či zastavení na jedné straně komunikace půl roku (přes zimu) a na
druhé straně druhou polovinu roku.
Další vymožeností jsou kruhové objezdy prakticky všude, ve
městě cca po 300 metrech. Před kruhovým objezdem jsou obvykle umístěny větší či menší příčné prahy s bílými trojúhelníky,
občas byl i „falešný“ příčný práh – pouze trojúhelníky namalované na rovné vozovce. Na kruhových objezdech jsme usilovně
rého odbočení nebylo možné. Jednou jsem se pokusil do
takovéhoto průjezdného pruhu odbočit, ale zrovna zde to
bylo jinak, byly zde pouze dva pruhy v protisměru, což mi
ostatní řidiči troubením dali hned najevo a tak jsem si kruhový objezd objel ještě jednou, abych se trefil do správného výjezdu.
Při cestě městem mi přišel také velmi kuriózní mohutný
strom, vyrůstající přímo v komunikaci, cca 1,5 m od krajnice. Dokonce rostl před přechodem pro chodce, takže
omezoval výhled do silnice. To si už nás nedovedu představit.
Zato středové pásy osázené kvetoucími oleandry byly
kouzelné. Škoda, že naše vegetační úpravy podobnou kvetoucí nádheru neumožňují.
Ocenili jsme také neuvěřitelnou slušnost a ohleduplnost
řidičů. Nevím, zda to bylo tím, že zde bylo hodně cizinců ve
vypůjčených autech, či výší možných pokut, ale opravdu
jsem byl velmi mile překvapen, jak jsou všichni slušní
a ohleduplní. Také dodržování povolené rychlosti bylo příkladné. Například na rovném přehledném úseku jsem se
snažil pustit před sebe místního taxikáře. Vyhodil jsem
hledali ten správný výjezd na hledané město. K velkému překvapení občas na stejné město ukazovaly hned dva ukazatele na
dvou výjezdech. Časem jsme zjistili, že jeden výjezd vedl do
města a druhý pouze okolo města. Jak se ale tyto nápisy lišily
se nám rozklíčit nepodařilo.
Ve městech byla pro nás náročná kombinace kruhových objezdů s jednosměrkami, takže jsme absolvovali vždy několik
okruhů městem navíc, než se nám podařilo dostat na hledanou
trasu.
Kruhové objezdy měly také často vyznačeny dva jízdní pruhy,
ale jelikož je nikdo nerespektoval a všichni jezdili po středové
čáře, jejich význam jsem raději neřešil.
Novinkou pro nás bylo také to, že při odbočení z kruháku byl
například jeden pruh jako obslužná komunikace, ze které bylo
možné odbočovat do dalších ulic města a za oddělovacím
pruhem byl ve stejném směru další pruh jako průjezdný, ze kte-

blinkr a přibrzdil, ale taxikář za mnou zpomalil také. Až když
jsem úplně zastavil, taxikář mě předjel.
Před jedním kruhovým objezdem policisté svedli dopravu
do jednoho pruhu a zřejmě kontrolovali, zda jsou řidiči připoutaní. Jelikož ukazatel neukazoval na námi hledanou oblast, zeptal jsem se policisty, kterým výjezdem se mám dát.
Ten se rozpovídal a místo jednoduchého ukázání mi rukou
na nejbližší sjezd plynnou španělštinou vysvětloval, kudy
se dát asi na třech dalších objezdech (neumím španělsky
ani slovo). Ihned se vytvořila dlouhá kolona, která klidně
čekala, až se pan policista vypovídá.
Pouze do hlavního města Palmy jsem se autem neodvážil a jeli jsme raději autobusem.
A na závěr svých postřehů přidávám několik fotografií
přírodních krás ostrova na poslední straně časopisu.

TO
BYLA
DOVOLENÁ!
Město Arta s farním a poutním kostelem v severovýchodní části ostrova.

Zátoka Puig de la Pinya v severní části ostrova při cestě na poloostrov Formentor.
Část severního ostrova

V roce 2013 jsme tento seriál
otevírali odborným pohledem
kolegy Ivana Grisy na ostrov
Mallorca - zajímaly ho dráhy.
Kolega Kohlíček zase při
dovolené na tomto španělském
ostrově nezapřel ekologa.
Více na stranách 30 a 31.

