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Rekonstrukce žst. Rychnov nad Kněžnou se vydařila!
Foto Vladimír Fišar
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Slavnostní zprovoznění nové silnice R6 Lubenec-Bošov proběhlo v úterý 10. 11. 2015 za účasti
předních politiků. Pásku stříhali mj. předseda vlády Bohumil Sobotka (3. zleva) a ministr dopravy
Dan Ťok (2. zleva). Více o projektu a stavbě na stranách 18 a 19.

LITVA: certifikát
Ve dnech 15.–16. 10. 2015 se čtyři naši
projektanti zúčastnili školení v rámci získání
litevských autorizací na projektování. Na závěr
celého školení byla naplánována zkouška, která
měla ověřit jejich znalosti z daných oborů a
nově nabytých zkušeností. Tuto zkoušku
všichni úspěšně složili a získali tím oprávnění
projektovat „s kulatým razítkem“ pro Litvu.
Obory, ve kterých jsme toto oprávnění získali,
jsou: projektový management, projektování do
110 kV a projektování trakčního vedení.
Spolu s procesem autorizace našich
projektantů byla také podána žádost o
autorizaci firmy na projektové práce v oblasti
železnic, kde jsme byli také úspěšní a získali
jsme oprávnění/autorizaci projektovat v Litvě.

Ve stejný den se uskutečnila úspěšná zátěžová zkouška nového mostu přes Úslavu v rámci stavby
Modernizace trati Rokycany-Plzeň. Na zkoušce se podílely historické parní lokomotivy Šlechtična
a Štokr. Projektantem mostu byl náš bývalý kolega Ing. Tomáš Wangler

SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
Od začátku září do konce listopadu bylo připraveno a
podáno celkem 241 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 5 nabídek.
V oblasti železničního dopravního stavitelství se soutěžilo převážně o veřejné zakázky vypsané jednotlivými
správami SŽDC. Z významných akcí se jednalo především o tyto projekty: zpracování přípravné dokumentace
(PD) včetně záměru projektu (ZP) stavby „Prodloužení
podchodů v žst. Praha hl. n.“; „Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor–Ražice“, výkon činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; vyhotovení projektů prostorové polohy koleje na vybraných
úsecích tratí ve správě SŽG Praha, část 2 v úseku
Děčín–Praha (mimo) I. koridor; zpracování přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu
„Implementace funkcionality STOP GSM-R umožňující

dálkové zastavení vlaku dispečerem“; zpracování záměru projektu včetně doprovodné dokumentace „Rekonstrukce kolejových brzd Nymburk seřaďovací nádraží“;
„Rekonstrukce žst. Bohosudov“; zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce
žst. Letohrad“; projekt stavby „Rekonstrukce SpS Lužany“; „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav,
2. stavba“.
Na trhu silničních dopravních staveb jsme získali zakázky vypsané složkami Ředitelství silnic a dálnic ČR
(ŘSD), případně jednotlivými kraji. Jednalo se o následující projekty: R4 Jíloviště–Klínec, PS – TDI; Vypořádání R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice – MÚK
Nové Spořice v rámci inženýrské činnosti pro stavební
povolení; R4 (Jíloviště–Skalka), I/4 (hr. Praha–Jíloviště)
a I/4 (Skalka – hr. Stč. kraj), určení a vyhodnocení majetkové hranice s vazbou do KN; zajištění stavebního povolení pro soubor staveb pod názvem D1 Modernizace,
EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov; I/37

Osová Bítýška obchvat, DSP, VD-ZDS/AD; R7 Postoloprty – MÚK Bitozeves, TDI; R6 Řevničov – obchvat, VDZDS/AD; I/44 Bludov, obchvat, DSP/IČ; I/12 Úvaly,
DSP/IČ; R35 Úlibice–Hořice, podrobný geotechnický
průzkum, odborný dohled; R6 Nové Strašecí – Řevničov,
VD-ZDS/AD; II/603 Radějovice–Babice, aktualizace
projektové dokumentace (Středočeský kraj); R35 Časy–
Ostrov, geotechnický průzkum pro PDPS; I/27 Plzeň,
Sukova–Borská, technická studie pro ŘSD; I/20 Plzeň,
Jateční – Na Roudné, aktualizace záměru projektu; I/20
Plzeň, Jasmínová–Jateční (jižní část), aktualizace záměru projektu; I/20 a II/231 Plzeň, Plaská – Na Roudné
– Chrástecká, II. etapa, aktualizace záměru projektu;
Dálnice D3 „Středočeská část“ (Severní a jižní obchvat
Jílového, přivaděč Týnec nad Sázavou, Václavická
spojka) – předběžný geotechnický průzkum, odborný
dozor; D3 SSÚD Borek – změna/aktualizace DÚR; I/20
Losiná – okružní křižovatka, DÚR; R6 Lubenec, obchvat
I. etapa, aktualizace DSP – doplnění PHS.
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KRONIKA 2015
na webu nedostupná

Office 365 není jen Outlook

Ondřej Veselý

Jak jsme vás – kolegy – informovali v minulém čísle SUDOP REVUE, během letošních
prázdnin jsme společně s vedením pořídili a nasadili nový systém pro podporu spolupráce – Office 365. Došlo tak ke sjednocení nejen emailového řešení v rámci celého
SUDOPu PRAHA a.s., ale i k výraznému usnadnění plánování schůzek a sdílení kalendářů.Office 365 již úspěšně tři měsíce používáme, je tedy ideální čas podívat se, co vše
nabízí balíček Business Essentials, který máte k dispozici.
Skype
Prvním zajímavým programem je aplikace Skype pro firmy (na
Windows XP pod jménem Lync). Mnoho z vás pravděpodobně používá aplikaci Skype doma a víte tedy, že přes ni můžete zdarma
telefonovat, chatovat nebo telefonovat s videem. Skype pro firmy
toto umí také, navíc ale můžete pořádat online schůzky až pro
250 účastníků (oproti 25 účastníkům pouze hlasového hovoru ve
Skype).
Díky Skype můžete část osobních schůzek absolvovat online,
bez nutnosti jezdit na druhý konec republiky. Velkou výhodou je, že
ostatní nemusí mít vůbec Skype nainstalovaný. Vy pouze naplánujete ve svém Outlooku schůzku ve Skypu (Lyncu), protistraně přijde
pozvánka obsahující odkaz, který jim spustí zdarma ve webovém
prohlížeči Skype a připojí je k vaší schůzce. Je to velice snadná
cesta, jak efektivně vyřídit co potřebujete. Na OTR máme již nyní s některými dodavateli pravidelné Skype
schůzky a díky tomu ušetříme značné množství času.
Dále můžete využít, a mnozí z vás se to již naučili, sdílení obrazu ze svého monitoru kolegům, se kterými
komunikujete. Sdílet můžete celou plochu, její část, prezentaci z PowerPointu nebo pouze jednotlivé okno libovolné aplikace. Snadno tak kolegovi vysvětlíte, s čím potřebujete poradit, nebo co naopak od něho potřebujete udělat. Pokud mu to dovolíte, může vzdáleně ovládat i vaši myš a klávesnici.
Skype pro firmy umí komunikovat i s obyčejným Skypem; díky tomu si můžete do svého adresáře přidat
i svého přítele nebo přítelkyni, babičku, maminku nebo kamaráda ze školy.
Budete-li si chtít nainstalovat Skype pro firmy na mobilní telefon, hledejte ho zatím pod názvem Lync 2013
(původní pojmenování aplikace). Díky tomu můžete komunikovat s kolegy skutečně odkudkoliv.

OneNote
Aplikací, kterou každodenně využívám, je OneNote. OneNote je
program pro naše poznámky. Opět je dostupný odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení. Ke svým poznámkám se tak dostanete z aplikace v PC, přes prohlížeč nebo z jakéhokoliv chytrého telefonu
nebo tabletu. To je to, co oceňuji na aplikaci nejvíce. Svoji poznámku si mohu napsat, když mne napadne, stačí mi k tomu telefon, který mám stále po ruce. Nemusím se omezovat na prostý
text, mohu snadno vložit fotografii z mobilního telefonu, poznámku
namluvit, stejně tak připojit libovolný soubor.
Můžete si vytvořit neomezené množství poznámkových bloků
například pro projekty, úkoly (úkoly z OneNote lze zapisovat snadno do úkolů v Outlooku), nebo třeba pro
soukromé záležitosti, jako jsou nákupní seznamy apod. Své poznámkové bloky pak můžete sdílet s kolegy
a přáteli, kterým dáte právo ke čtení, nebo i k zápisu.
Pokud chcete aplikaci vyzkoušet, rádi vám ji nainstalujeme do služebního počítače.

OneDrive

U ostatních investorů jsme získali tyto
zajímavé zakázky: zajištění TDI na
stavbu Tělocvična, ZŠ Dolní Břežany;
Stavební úprava ulice Nade Mží, PDPS;
Prověřovací studie alternativní trasy
Cyklo Krejcárek–Balabenka; Trojská,
studie proveditelnosti.
Pokračovala obchodní činnost i v zahraničí. Podali jsme následující nabídky:
„Framework agreement to support EIB
advisory services (EIBAS) activities inside and outside EU-28 - lot 3“ (investor
Transport European Investment Bank –
Lucembursko), „Tender Södertälje C“
(objednatel SWECO RAIL AB, investor
Trafikverket Švédsko). Na Slovensku
jsme ve sdružení získali zakázku „ŽSR,
dopravný uzol Bratislava – štúdia realizovateľnosti“ (Železnice Slovenskej republiky).
Petr Lapáček

OneDrive je 1 TB velké cloudové úložiště. Pod touto velikostí si můžete představit například uložení
330.000 běžných 3MB fotografií. K úložišti se můžete opět dostat odkudkoliv přes webovou adresu
www.onedrive.com nebo přes aplikaci v PC či mobilním telefonu.
Ostatní aplikace z Office 365 s OneDrive spolupracují a i v mobilu si tak můžete otevřít dokument nachystaný v práci na PC. Navíc lze automaticky nechat do OneDrive zálohovat vaše fotografie pořízené na mobilní
telefon a díky tomu je mít ihned k dispozici z jakéhokoliv jiného PC, telefonu nebo tabletu s přístupem na internet.
I v OneDrive můžete sdílet dokumenty s ostatními kolegy; pokud jim udělíte práva k přístupu do některé
z Vašich složek na OneDrive, dostanou se k těmto datům stejně jako vy – odkudkoliv.
Pozor! OneDrive neslouží pro projektování a sdílení citlivých nebo projektových dat. Vždy si důkladně rozmyslete, jaká data ve OneDrive publikujete.

Online Word, Excel, PowerPoint
Na portálu http://portal.office.com , který je výchozím
bodem k Office365, naleznete i online editory dokumentů
– Word, Excel, PowerPoint. Můžete zde editovat své dokumenty i z počítače, ke kterému nemáte zakoupený kancelářský balík Office.
S dokumenty můžete provádět většinu základních operací jako v plném balíku MS Office na vašem PC. Data
poté ukládáte právě do OneDrive, nebo si můžete dokument uložit na svoje PC.
Jak vidíte, v balíku Office 365 máte k dispozici velké množství užitečných pomocníků pro svou práci. Neváhejte a vyzkoušejte si všechny funkce, které Vám přinášíme. Začít můžete na http://portal.office.com
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Dvakrát listopadové kongresové centrum OLŠANKA
Generální ředitel
Úvodní slovo, strategie společnosti v horizontu 5 let
Obchodní ředitel
Strategie společnosti v horizontu 5 let v oblasti OŘ
Průběh zpracování nabídky na obchodním úseku
(spolupráce
VS, HIP, další)
Požadavky na životopis projektanta
Webové stránky SUDOP PRAHA a.s., příspěvky pracovníků
Diskuse
Coffee break
OTR
Strategie společnosti v horizontu 5 let v oblasti OTR
Bezpečnost - hesla, zálohování, práce v síti a další
zajímavosti
Sudopský Portál – kde hledat důležité informace?
PW – tipy, rady, budoucnost
Firemní agenda – elektronický oběh dokumentů
Office 365 není jenom email a Skype
Diskuse
Oběd

SUDOPSKÝ ŠKOLÍCÍ DEN
Zhruba před čtvrt rokem přednesl generální ředitel SUDOPU PRAHA Tomáš Slavíček na poradě vedení
námět na uspořádání „sudopského školícího dne“.
Po kratší diskuzi, kdy jsme si upřesnili účel a obsah, jsme si šli všichni odborní ředitelé, vedoucí právního
oddělení a vedoucí OTR připravit náměty. Představy byly různé, a tak první sezení nad jednotlivými materiály bylo trochu rozpačité. Jako hlavní úkol jsme viděli návrh a sladění strategie společnosti na příštích
pět let. Na samostatném sezení se nám podařilo strategii jednotlivých ředitelů sladit. Rovněž jsme vzali za
svůj nápad finanční ředitelky, že spojíme „příjemné s užitečným“. To znamená, že součástí školícího dne
budou rovněž všechna povinná roční školení zaměstnanců (BOZP, ISŘ a další).
Vše bylo připraveno a s napětím jsme očekávali čtvrtek 5. 11. 2015. Nejhorší, co by vedení a zaměstnance společnosti mohlo potkat, by byla „mlčící většina“ v sále.
To se naštěstí nestalo. Po vystoupení generálního a obchodního ředitele se naskytla přestávka na diskusi,
kterou přítomní kolegové projektanti využili, a otázky padaly. Další blok byl věnován prezentaci OTR. Je to
oddělení, které často bývá terčem kritiky a nářků projektantů a ostatních pracovníků SUDOPu. Kolegové
byli perfektně připraveni a vystoupení rozdělili do čtyř samostatných boků. Díky tomu udrželi pozornost
posluchačů celé dvě hodiny. K údivu všech přítomných k tomuto bloku neproběhla žádná bouřlivá diskuse.
Příčiny byly zřejmě tři: kolegové měli prezentaci opravdu skvěle připravenou, diskusní fórum na portále je
celoročně využíváno a nakonec se blížila polední přestávka.
Polední přestávku využili někteří přítomní k neformálním rozhovorům, a tak proběhla rychle, a následoval
odpolední blok přednášek. V něm především blok výrobního ředitele dal podnět k delší diskusi, tentokrát
na téma plánování projekčních kapacit. Tento problém byl již předmětem několika debat ve vedení společnosti a v současné době hledáme prostředek, který by byl vhodný pro tento účel a přitom nepřinášel
další složitou administrativní práci navíc. Prostor pro další neformální debaty byl dán při podvečerním posezení u piva a guláše.
Jak tuto novinku hodnotit? Můj osobní názor je, že každá novinka se musí zaběhnout, a rozhodně dost
zúčastněných mi dá za pravdu, že to nebyl ztracený den. Možná příště to uděláme kratší. Petr Lapáček

Finanční ředitelka
Strategie společnosti v horizontu 5 let v oblasti FŘ
Program „věda, výzkum, vývoj“
Pracovní řád
PODUS – sportovní klub
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ISŘ – integrovaný systém řízení
Diskuse
Coffee break

Výrobní ředitel
Strategie společnosti v horizontu 5 let v oblasti VŘ
Kontrolní činnost při zpracování projektové dokumentace
Zpracování PD velkých dopravních staveb jako kolektivní dílo
Archivace projektů
Výkon autorského dozoru a technické pomoci
Právní odbor
Podpisový řád
Info o stěžejních novelách zákonů, FIDIC - úvod do
problematiky
Zápisy, záznamy a protokoly o předání – dva roky
zkušeností
Diskuse
Neformální diskuse u piva a guláše
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Jubilejní dvacátá konference s tématem ŽELEZNICE
Studie proveditelnosti železničních staveb v roce 2015
Ing. Luděk Sosna, Ph.D., Ministerstvo dopravy ČR
Rozpočet SFDI a financování dopravní infrastruktury
Ing. Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury ČR
Příprava staveb v programovém období 2014–20 u Stavební správy západ
Ing. Bohuslav Stečinský, MSc., Ing. Pavel Paidar, SŽDC
Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu
Ing. Radim Brejcha, Ph.D., vedoucí oddělení koncepce infrastruktury, SŽDC, generální ředitelství
Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda, příprava a realizace stavby v systému Design-Build
Ing. Pavel Zelina, Subterra, Ing. Peter Lastovecký, PRODEX
Automatické stavění vlakových cest v podmínkách ČR
Ing. Vlastimil Polach, Ph.D., Technologie a řízení dopravy,
AŽD Praha
Zdroje výzkumných a inovačních témat a projektů členů
národní TPI žel. infrastruktury v období let 2014–20
Ing. Bohuslav Dohnal, Národní technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury

ŽELEZNICE 2015

Dvacet let přípravy VRT v České republice
Ing. Martin Vachtl, středisko 205, SUDOP PRAHA
Projekt nového železničního spojení Praha–Drážďany
Ing. Michal Babič, Mott MacDonald CZ
Interoperabilita žel. systému a technická normalizace
Ing. Danuše Marusičová, ACRI – Asociace podniků Českého
železničního průmyslu
Poloostrovní nástupiště – kudy dál?
Ing. Martin Jacura, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.,
ČVUT FD Praha
Praktické zkušenosti se zabudováním moderních konstrukčních prvků do železniční infrastruktury
Ing. Václav Kovařík, INFRAM
Využití prostorového skenování (mračna bodů) při projektování železničních staveb – zkušenosti
Ing. Pavel Utinek, středisko 250, SUDOP PRAHA
Geodetický informační systém
Ing. Roman Čítek, středisko 204, SUDOP PRAHA
Inovace výroby pražců pro vysokorychlostní železniční
tratě
Ing. Vladimír Lániček, ŽPSV, Uherský Ostroh
Lotyšsko – návrh elektrizace tratí systému 2 x 25 kV
Ing. Petr Lapáček, obchodní ředitel, SUDOP PRAHA
Nové pohledy na rádiový standard GSM-R
Ing. Petr Vítek, KAPSCH CarrierCom
Systémové budování moderní železnice
Ing. Jiří Pohl, Siemens
InvestReport – online sledování majetkoprávní přípravy
liniových staveb
Tomáš Krejčí, Ing. Petr Pavelka, HRDLIČKA s.r.o.
UtilityReport – praktické oslovení dotčených síťařů webovým formulářem najednou
Tomáš Krejčí, HRDLIČKA s.r.o.
Problematika výskytu zvláště chráněných druhů na železničních stavbách
Mgr. Martina Fialová, Ph.D., Ecological Consulting

Staré rekordy návštěvnosti odvál vítr, na jubilejní železniční konferenci, která v pražském hotelu Olšanka zabrala celou středu 25. listopadu, dorazilo bohatě přes čtyři stovky zájemců z řad projektantů,
stavitelů a správců železnice. Hostiteli byli oba generální ředitelé – SUDOPU PRAHA Ing. Tomáš Slavíček a SŽDC Ing. Pavel Surý.
Na úvod byla slavnostně vyhlášena Významná osobnost infrastruktury železniční dopravy
České republiky 2015, kterou vybrala odborná porota pod vedením Ing. Karla Mory. Do finále se
probojovalo pět zasloužilých: Ing. Vladimír Macík, Ing. Pavel Stoulil, Ing. Danuše Marusičová, Ing.
František Mráz a Ing. Cyril Suk, CSc. Vítězem se stal dlouholetý ředitel SP ŽUP (kdysi) a Stavební
správy Praha Ing. Cyril Suk, CSc., který převzal cenu a byl odměněn dlouhým potleskem.
Další zajímavostí programu byl slavnostní křest knihy Moderní dopravní cesta autorského kolektivu pod vedením Ing. Karla Beneše o stavbách v režii SŽDC.
A dál se rozjel kolotoč referátů, jichž bylo plno až do 17 hodin. Ty, které přítomné zajímaly nejvíc –
bude-li práce, kolik jí bude a co za to – přednesli hned v úvodu Ing. Luděk Sosna z MD ČR, Ing.
Mojmír Nejezchleb ze SŽDC a Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI.
Následovala řada odborných referátů, z nichž většina je ve sborníku. Sudopské barvy hájili inženýři
Martin Vachtl, Pavel Utinek a Roman Čítek. Konference tradičně vyvrcholila večerním rautem.
Foto Vladimír Fišar

Ing. Cyril Suk, CSc., poděkoval za mnohaletou spolupráci i za udělení ocenění. Knihu, kterou drží ředitelka
nakladatelství NADATUR Mgr. Lenka Patrasová a jejímž kmotrem byl Ing. Pavel Surý, pokřtili šumivým vínem.

Mladí přednášeli (Ing. Pavel Utinek)... a staří byli rádi, že to už mají za sebou a můžou jen poslouchat (v horní řadě
uprostřed Ing. Karel Seifert, vpravo od něho Ing. Jiří Stříbrný)... a nakonec všichni společně podebatovali na rautu.

Most legenda.
Největší železniční stavba své doby v Evropě. Dvoukolejný
železniční viadukt o celkové délce 700 sáhů (1 111 m).
Projektanti Jan Perner a Alois Negrelli.
Jeho rekonstrukce - to byl životní sen našeho kolegy-projektanta
Karla Štěrby. Nedožil se. A tak nastoupilo mládí. A úspěšně kolega Marek Foglar za projekt získal mezinárodní ocenění.
Foto Aerodata - Jan Brož
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Před 170 léty začala stavba viaduktu Společnosti státní dráhy v Praze
Vypracovaný projekt byl veřejně projednán
v září a říjnu 1845; první pochůzky v Karlíně dne
5. září se ještě zúčastnil projektant viaduktu inženýr Perner, pět dní před svým skonem. Při projednávání projektu v trase Karlín–Kralupy, které
započalo 29. září, už zastupoval státní dráhu jeho
bratranec inženýr Kazda. Zástupce Karlína především zajímalo, aby uliční podjezdy měly dostatečnou šíři, zejména v rušné Královské třídě,
kterou vedla i dálková doprava, a v ulici Křižovnické, v níž se právě stavěla Ferdinandova kasárna.
Zástupce pražského magistrátu měl jen krátkou připomínku; vždyť šlo pouze o věc za hradbami. Majitelé pozemků a domů, které ležely v trase
viaduktu, měli jediný zájem: aby vyvlastňovací
cena nebo odškodné za újmy, které jejich majetek
utrpí za stavby, byly co nejvyšší. A tak stavba
mohla započít.
Viadukt pražsko-drážďanské větve státní dráhy procházel od pražského
nádraží až k mlýnům při řece územím Karlína zprvu mírným obloukem
zelinářskými zahradami za městskými hradbami, aby pak zamířil rovně
Anenskou ulicí (dnes Prvního pluku) asi doprostřed Jeruzalémského ostrova, který v roce 1801 zakoupil Mojžíš Jerusalém jako bělidlo pro svou
továrnu na kartouny v přilehlém Růžodole. V této části byla trať vedena
na 49 půlkruhových kamenných klenbách o rozpětí 21 stop. Kromě toho
tu byly navrženy tři průjezdy pro pěší a povozy, každý o třech obloucích:
první pro novou ulici podél nádraží, druhý, dnes už přestavěný, pro
prodlouženou ulici Křižovnickou (dnešní Křižíkova), a třetí pro Královskou (dnes Sokolovskou) třídu, hlavní tepnu Karlína.
Pak vedla trať přes tři mlýnské strouhy na ostrov Jeruzalémský, překročila
prvé užší rameno Vltavy, přeťala ostrov Štvanici a překročila druhé hlavní
rameno řeky na bubenský břeh. Nad náhony a ostrovy bylo navrženo celkem
26 oblouků o rozpětí 33 stop, nad říčními rameny 8 plochých oblouků, každý
o rozpětí 78 stop. Na bubenském břehu byl zřízen pro pobřežní cestu oblouk
o menším rozpětí, které postačilo, protože území za viaduktem bylo neobydleno. (Pozdější úprava nábřeží v těchto místech a jeho přemostění pocházela
až z doby, kdy byla otevřena jatka a na nábřeží zřízena tramvaj.)
Se zaměřením viaduktu bylo započato v roce 1845 po březnové povodni, při které hladina Vltavy vystoupila 5,50 metrů nad normální stav.
Proto při navrhování viaduktu dbali projektanti na to, aby stavbou nenarušili volný průtok vysokých vod a prodloužili viadukt tak, že je dvakrát
delší než Karlův most.

Obrázky: Lept Josefa Rybičky podle předlohy Karla Brantla z roku 1854. Carl
Robert Croll: Kamenická huť při stavbě viaduktu. Výřezy z původního projektu.

Stav stavebních prací na jaře roku 1846 popsal poutavě zpravodaj Poutníka: Od nádraží Karlínem až ku břehu ještě nezačala se stavba, tím větší
činnost ale panuje již od jara letošního roku na řece a na ostrovech. Bylo
časně ráno, když jsme Poříčskou branou vyjeli, a okolo stavby po dřevěných
prozatímních mostech novou a neobvyklou cestou přes řeku a ostrovy její
se ubírali. Ohromné kusové kamení, majíc sloužiti co základ kyklopské
stavby, rozkládalo se všude vůkol, a 3000 lidí pilně pracujících působili
dojímavý hlomoz všude okolo nás. Zvláště podivuhodné jsou nejohromnější
balvany nejkrásnější a nejtvrdší žuly pro pilíře ve vodě. Sem tam spatřili
jsme přesilné skřipce čili natahovací stroje, kterými se tyto balvany po
dřevěných drahách přišoupou, do výšky vytahují a na patřičné místo ukládají. Již byly všecky hráze okolo pilířův ve vodě vystavené, tu se z nich ještě
voda vyčerpávala, onde se již první základy do hlubin spouštěly. K rychlejšímu vyčerpávání vody z ohrazení pro pilíře na větším ramenu řeky učiněných užívá se parního stroje se silou 12 koní: v krátce bude druhý takový
stroj na menším rameně řeky k podobnému účelu postaven. Jest to docela
nový výmysl, a u nás ponejprv užívá se parních strojů při stavění mostu,
na což každý přítel domácího průmyslu pozornost svou obracuje.
Na stavbě bylo zaměstnáno 2 500 až 3 000 pracovníků, tesařů a kameníků, kopáčů i přidavačů, vozků – bylo mezi nimi dost Němců a Italů.
Velmi tu pomáhaly stroje, které zvedaly žulové kvádry pro základy pilířů
až 150 centů těžké. Stavba, kterou provádělo podnikatelství bratří Kleinů,
si vyžádala obrovský náklad jeden a půl miliónu zlatých a byla skončena
včas v roce 1849.
(Josef Hons: Šťastnou cestu: vyprávění o pražských nádražích)
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Dva zásahy SUDOPU do Negrelliho viaduktu: Karlín a Holešovice

V letech 1954–56 byla provedena rekonstrukce kamenného železničního
mostu v Praze, tzv. Negrelliho viaduktu v části nad Křižíkovou ulicí. V roce
1981 byla provedena další rekonstrukce téhož objektu, tentokráte nad Bubenským nábřežím. V prvém případě byly u železničního mostu v Československu poprvé použity pro nosnou konstrukci prefabrikované nosníky
z předpjatého betonu a technologie těžké montáže, v druhém případě se
obdobné zásady technického řešení opakují, avšak s možnostmi stavební
výroby v roce 1981. Znamená-li tedy rekonstrukce Negrelliho viaduktu
v roce 1954 počátek prefabrikace v železničním mostním stavitelství, pak
rekonstrukce z roku 1981 ukázala pokrok, jakého bylo za téměř třicetileté
období v této oblasti dosaženo.
Nad Křižíkovou ulicí bylo namísto původních tří kruhových klenbových
otvorů světlosti 3 x 6,6 m provedeno jediné mostní pole světlosti 21 m mezi
líci opěr. Nepravidelné kolejové uspořádání (v daném místě se stýkají západní a východní odbočné větve) vedlo k návrhu celkem čtyř samostatných
nosných konstrukcí (pod každou kolejí jedna konstrukce) rozpětí 25
a 22,5 m. Jednotlivé konstrukce byly sestaveny z pěti nebo šesti dodatečně
předpjatých nosníků tvaru T o výšce 2 a 1,8 m. Hmotnost jednotlivých nosníků byla 39 a 34 t. Jejich příčné spojení v nosníkový rošt bylo provedeno
devíti dodatečně předepnutými příčnými ztužidly a příčným předepnutím
horních přírub. Přitom u každého nosníku byla tato příčná ztužidla (část odpovídající šířce nosníku) vybetonována současně s nosníkem.
Celá rekonstrukce se prováděla s užitím mostních provizorií, pod jejichž
ochranou byly odstraněny kamenné klenby, odbourány části pilířů a vybudovány opěry s úložnými prahy. Nové nosné konstrukce byly sestaveny
na pojízdném lešení vedle mostu a po vyjmutí provizorií příčně zasunuty
do definitivní polohy. Nosníky byly vyrobeny ve východočeské Prefě, dopraveny na staveniště po železnici a z vagónů na lešení složeny dvěma
kolejovými jeřáby.
Karlín v 50. letech 20. století projektovali Ing. Jaroslav Vostřel, Ing. Antonín
Bébr, Ing. Pavel Svoboda, Holešovice v 80. letech Ing. Jan Malypetr, CSc.

Při rekonstrukci viaduktu nad Bubenským nábřežím šlo o náhradu
poslední polokruhové klenby světlosti 10,75 m (tímto jediným otvorem
byla vedena velmi silná silniční a tramvajová nábřežní doprava) dvěma
otvory o světlostech cca 20 m.
Byla navržena a úspěšně použita trámová nosná konstrukce z typizovaných prefabrikovaných dodatečně předpjatých nosníků typu KT. Také
v tomto případě byly koleje na mostě nepravidelně uspořádány, což bylo
důsledkem přesahu zhlaví ŽST Praha-Bubny až na most. To vedlo k sestavení konstrukce v příčném řezu ze šesti nosníků namísto čtyř obvyklých
u dvoukolejné trati. Nosníky jsou nepravidelně šikmo pojížděny, aniž by
byly jakýmkoliv způsobem příčně spojeny v nosníkový rošt. Skladebná
délka jednotlivých nosníků je 22,5 m.
Veškeré stavebně montážní práce (včetně odstranění částí stávajícího
objektu, demontáže a opětné montáže železničního svršku, troleje, osvětlení a sítí ČSD) probíhaly v jediné souvislé dvoukolejné výluce železničního provozu a trvaly necelé 4 měsíce (od 1. března do 20. června 1981).

A jak ukazují spodní obrázky, roky současného mostu přes Křižíkovu ulici (vlevo) jsou sečteny. V rámci rekonstrukce viaduktu ho nahradí dva mosty nové:
dvoukolejný a jednokolejný.
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Přítomnost Negrelliho viaduktu: projekt rekonstrukce
Negrelliho viadukt leží v traťovém úseku Praha Masarykovo nádraží –
Praha Bubny, který je součástí tratí Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl.
n. a Praha Masarykovo nádraží – Praha Libeň. Obě uvedené části trati jsou
součástí celostátní dráhy, vlastníkem je ČR zastoupená Správou železniční
dopravní cesty (SŽDC, s.o.). Obě tratě jsou elektrizované stejnosměrnou
soustavou 3 kV.
Viadukt byl uveden do provozu v roce 1850. V roce 1875 byl postaven
tzv. spojovací viadukt pro spojovací trať Hrabovka–Karlín. Negrelliho
viadukt je tvořený patnácti samostatnými mostními objekty. Délka hlavní
trasy směrem od Masarykova nádraží je 1167,2 m, celková délka viaduktu
včetně spojovacího viaduktu činí přibližně 1400 m.
Stavba „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ řeší nevyhovující stav mostní
konstrukce, železničního svršku, zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a trakčního vedení. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
je úzce provázána se stavbou „Modernizace trati Praha–Kladno“, kterou
umožňuje návazně realizovat.
Po dostavbě rychlodráhy Praha–Kladno se v dopravní špičce předpokládá u linek na Kladno interval 15 minut, předpokládaný interval na Kralupy
nad Vltavou je 30 minut a interval na letiště 10 minut. Celkem tak lze v dopravní špičce v traťovém úseku Praha Masarykovo nádraží – Praha Bubny
předpokládat až 14 párů vlaků za hodinu.
Cílem stavby je zajistit plnění závazných parametrů modernizované trati.
Jedná se především o prostorovou průchodnost GC, traťovou třídu zatížení

Dole na stránce fotogrammetrie mostu SO 14-13 a zde detail pro klenbu
č. 72 s vyznačením spár a očíslováním jednotlivých kamenů.
Uprostřed projekt sanace jednotlivých částí konstrukce klenby č. 72 (čištění,
odsolování, konsolidace, výměna jednotlivých prvků).

Vizualizace rekonstrukce
SO 14-06 (součást arch.
řešení stavby)
D4, úpravy geometrických parametrů koleje odstraňující lokální omezení
rychlosti, zajištění dostatečné kapacity dráhy, dodržení hygienických limitů
hluku a vibrací, nahrazení nevyhovujících konstrukcí a zařízení. Navržená
stavba tyto cíle plní.
Jaký význam má viadukt pro Prahu, nejlépe prokázala poslední povodeň
v r. 2002. Byl jedním ze čtyř mostů přes Vltavu v Praze, na kterých nebyl
přerušen provoz (z toho počtu byly tři železniční).
Viadukt se po povodni v roce 2002 stal nedílnou součástí protipovodňové ochrany v Karlíně i v Holešovicích. V mostních pilířích je zabudovaná
konstrukce, do které se v případě povodně osadí mobilní protipovodňové
bariéry.
Mosty
Mosty stavby na sebe plynule navazují, celá stavba zahrnuje celkem zděných 99 oblouků (a celkem 105 mostních otvorů) čísel 0 až 99.
V případě 3 objektů se jedná o kompletní přestavbu nosné konstrukce:
- SO 14-03 ocelová konstrukce přes ul. Prvního pluku na spojovacím
viaduktu z důvodů nedostatečné únosnosti.
- SO 14-05 konstrukce se zabetonovanými nosníky přes bývalou uhelnou
kolej pro nedostatečnou únosnost a tl. štěrkového lože.
- SO 14-07 předpjatý most přes Křižíkovu ulici z důvodu směrové úpravy
vedení kolejí a omezené zbytkové životnosti.
Ostatní mosty budou rekonstruovány. Způsob rekonstrukce byl projednáván s orgány památkové péče a složitě byl hledán způsob rekonstrukce přijatelný jak z hlediska památkové péče, tak z hlediska funkce
stavby. Po dlouhých jednáních byla připuštěna demolice staticky nevyhovujících kleneb a jejich náhrada materiálovými replikami. Nebylo přípustné nevyhovující klenby nahradit např. betonovými klenbami
s obkladem z kamene či cihel. Na základě provedených průzkumných
prací se předpokládá náhrada celkem 14ti kleneb. Ta se uskuteční s maximálním využitím původních zdících prvků. Pro všechny mosty bylo
proto provedeno fotogrammetrické zaměření, na základě kterého byl zakreslen spárořez všech zdících prvků kamenných mostů. Pro ně byl vyvinut systém unikátního číslování, aby bylo možné rozebírané klenby
opět složit, případně nevyhovující zdící prvky nahradit přesnou materiálovou replikou. Do výsledku statického posouzení ještě promlouval restaurátorský průzkum, jehož výsledky ne vždy korelovaly se skutečným
stavem konstrukce.
U všech klenbových mostů se předpokládá dle stavu založení trysková
injektáž podzákladí, vybrání výplně kleneb, injektáže dříků pilířů, sanace
rubu zdiva, náhrada výplně kleneb. Následně bude provedena železobetonová roznášecí deska ve tvaru žlabu kolejového lože s mírně vykonzolovanými římsovými nosníky, položeno hlavní izolační souvrství, odvodnění
bude provedeno v ose mostu do prostoru pod klenby a svedeno svislými
svody do rekonstruované kanalizace; vybudovány budou nové železobetonové římsy, na ně bude osazeno atypické historizující ocelové zábradlí
(tzv. vzor 1936) a stožáry TV shora (shodného typu a způsobu ukotvení
v celé délce viaduktu).
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Třetí zásah SUDOPU do Negrelliho viaduktu
Architektonická situace stavby
(součást architektonického řešení stavby)

Následující odstavce shrnují předpoklady projektu na základě provedené
diagnostiky (jaká bude skutečnost se dozvíme po odkrytí rubu konstrukcí):
v případě SO 14-02 se předpokládá kompletní rekonstrukce (demolice
a nové postavení s částečným využitím získaného materiálu) jedné cihelné
klenby; v případě SO 14-04 se předpokládá kompletní rekonstrukce jedné
cihelné klenby; v případě SO 14-06 se předpokládá kompletní rekonstrukce
čtyř cihelných kleneb s pískovcovými poprsními zídkami – mimo jiné se
jedná o všechny průjezdné klenby v areálu Autobusového nádraží PrahaFlorenc.
V případě SO 14-08 se předpokládá kompletní rekonstrukce tří cihelných
kleneb s pískovcovými poprsními zídkami; v případě SO 14-09 se předpokládá spínání stávající konstrukce narušené nerovnoměrným sedáním.
V případě SO 14-10 se předpokládá kompletní rekonstrukce jedné pískovcové klenby v ulici Pobřežní.

SO 14-11 snoubí, vzhledem ke kompletní rekonstrukci v 50. létech
20. století, rekonstrukci pískovcových kleneb se sanací kleneb železobetonových. U SO 14-13 se předpokládá kompletní rekonstrukce čtyř
pískovcových kleneb. Žulové oblouky přes obě ramena Vltavy, SO
14-12 a SO 14-14, budou sanovány, v jejich případě se nepředpokládá
výměna poškozených zdících prvků. SO 14-15, prefabrikovaný most
z předpjatých komorových nosníků KT na Bubenském nábřeží z roku
1981, bude sanován.
Poděkování:
HIP akce by tímto rád poděkoval všem, kteří se na projektu, tvořeném
v časově velice nepříznivých okrajových podmínkách, podíleli. Jejich úsilí
je zatím naplněno z poloviny; 12. listopadu 2015 bylo vydáno stavební povolení pro 1. část stavby.
Marek Foglar

Současný stav spojovacího viaduktu v ulici Prvního pluku a navrhovaná přestavba s ocelovou konstrukcí mostu. Detail mostu je v SR 1/2015 na str. 18–19.
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Budoucnost Negrelliho viaduktu: jak ho využít...

Tak to dělají v zahraničí...
Silja Tillner – Architekten Tillner&Willinger
Vídeň (U6 Line Gürtel)
Vídeňský viadukt na Gürtel Boulevard vznikl na počátku 20. století.
Postupem času docházelo k zásahům do původních otevřených
oblouků, které oslabovaly celkový koncept stavby. Od roku 1995
probíhá revitalizace viaduktu podle studia Tillner&Willinger. Architekti do oblouků navrhli systém zasklení, který je variabilní dle potřeb nájemníků. Cílem bylo navrátit stavbě transparentnost,
odstranit bariéry, které vznikly zazděním některých částí, a posílit
sociální kontrolu. Dodnes se podařilo oživit přibližně 50 oblouků.
Foto pod textem.

Bianca Wedderien a Kai Sommer – Deutsche BahnImmobilien
Berlín (S-Bahnviaduct) / Útvar městského rozvoje DB
Berlínský viadukt se začal budovat v roce 1875 a od počátku zde
byly navrženy multifunkční prostory v obloucích. Od roku 1994 probíhá rozsáhlá modernizace trati a stanic S-Bahn, jejíž součástí je
i postupná revitalizace oblouků viaduktu. Charakter oblouků a program je proměnlivý vzhledem k charakteru okolních čtvrtí.
Deutsche BahnImmobilien se stará o přípravu renovace oblouků,
pronájem, monitoring a legislativu.

Zdroj: ABS-portal.cz

Gerry Schwyter– EM2N Architekten
Curych (Im Viadukt)
Švýcarské studio EM2N vyhrálo v roce 2004 architektonickou
soutěž na renovaci viaduktu v Curychu. Architekti navrhli propojení
dvou ramen viaduktu multifunkčním objektem. Částečně došlo ke
zrušení železniční trati, místo které vznikl lineární park, a návrh se
také zabýval dalšími přilehlými venkovními prostory. Architekti se
snažili vizuálně potlačit nově navrhované elementy a naopak vyzdvihnout existující oblouky. Změnou programu se z bariéry stal
spojovací element ve struktuře města.

...a tak vypadá viadukt v Praze. Zatím.
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Významný úspěch v mezinárodní soutěži projektantů do 35 let
Evropská federace inženýrských konzultačních
asociací (EFCA), která sdružuje členy v 25 zemích
(v Česku Česká asociace konzultačních inženýrů),
pořádá každoročně soutěž mladých inženýrů do
35 let. Letos do užšího výběru postoupilo 17 účastníků
ze 7 zemí. První dvě místa obsadily Dánky z firmy
Ramboll (zajímavostí je, že i prezident EFCA je Dán
ze stejné firmy), o to větším úspěchem je třetí místo
Ing. Marka Foglara ze SUDOPU PRAHA za vedení
projektu rekonstrukce železničního Negrelliho viaduktu
v Praze.

Symposium Metamorfózy viaduktů v evropských městech
Jisté je, že viadukt bude očištěn od všech vestaveb, kterých se mu dostalo v průběhu věků a přiblíží se tak své původní podobě. Avšak ani to není z dnešního pohledu ideál. Nad dalšími možnostmi se zamýšlelo sympozium, které 5. 1. 2015 uspořádalo Centrum pro středoevropskou architekturu spolu s Konsorciem pro Karlín v centrále pojišťovny Kooperativa.
Negrelliho viadukt je jedinečnou technickou a kulturní
památkou spojující vltavské břehy, do roku 1910 dokonce
nejdelší viadukt v Evropě. Místo toho, aby byla vnímaná jako
infrastrukturní překážka, se stavba po plánované rekonstrukci
(2016-2018/19) může proměnit v aktivátor veřejného života
lokalit, kterými prochází. Pokud se již od začátku bude
specifikovat jeho identita směřovaná ke kulturně kreativnímu
využití, stane se viadukt a jeho okolí prostorem celoměstského
významu.
Sympozium soustředilo u jednoho stolu všechny hlavní aktéry
rekonstrukce Negrelliho viaduktu, kterou již řadu let připravuje
majitel stavby SŽDC. Tímto setkáním se tak podařilo nastavit
nový operativnější způsob komunikace mezi jednotlivými
subjekty, který povede ke zkvalitnění veřejného prostoru a života
po rekonstrukci viaduktu v karlínské čtvrti.Sympozium zahájil
náměstek primátorky pro územní rozvoj a územní plán Matěj
Stropnický, který uvedl: „Za hlavní město Prahu můžu říct, že je
to inciativa, respektive typ uvažování, který je do města třeba
přinášet kontinuálně, a je ideální, když s tím nemusí přijít hlavní
město Praha samo, ale když je to inciativa která přichází zezdola.
O to si jí cením více a podle mě si zaslouží větší podporu.“

Cílem sympozia bylo vytvořit předpoklad pro vznik
kreativního inkubátoru pod karlínskou částí viaduktu, který
napomůže oživení dnes zanedbaného veřejného prostoru.
Prezentace zahraničních hostů s ukázkami rekonstrukcí tří
různých přístupu z Vídně, Berlína a Curychu poukázaly na
paralely s Negrelliho viaduktem a jeho kulturním a kreativním
potenciálem.
Druhý blok sympozia probíhal jako workshop – kulatý stůl,
kterého se zúčastnilo 25 diskutujících hostů zastupujících stát
a město, veřejné i soukromé subjekty operující v okolí Negrelliho
viaduktu. Přísedící byli také z řad odborných institucí, městských
částí a dalších subjektů. SŽDC, jakožto majitel stavby, a hl. m.
Praha jako správce veřejných prostor v Praze našli v rámci
sympozia shodu na tom, že využití rekonstrukce nejen ke
zlepšení technického stavu stavby, kterou má na starosti SŽDC,
ale i ke zlepšení jejího okolí, je žádoucí. Stejně jako využití této
velké investice do infastruktury jako iniciačního impulsu ke
změně a zkvalitnění samotného okolí Negrelliho viaduktu.
Zdroj: ABS-portal.cz

Centrální dispečerské pracoviště v Praze na Balabence
Martin Nápravník, Ondřej Kafka (+ foto)
Na začátek trochu historie
O centrálním dispečerském pracovišti (tedy CDP), které by se mělo postavit (někde) v Praze, se hovoří již poměrně dlouho. Na našem středisku
jsem začal potřebu jeho vybudování vnímat někdy v roce 2005, kdy jsme
zahájili práce na jedné ze studií. Služebně starší kolegové by si jistě vzpomněli na ještě dřívější začátky.
Od zmíněného roku 2005 prošel projekt CDP poměrně složitým a zdlouhavým vývojem. Prověřili jsme (a ne jen my) několik lokalit a variant, až si
nakonec investor, Správa železniční dopravní cesty, vybral jako nejvýhodnější lokalitu triangl mezi třemi tratěmi na Balabence. Ze zmiňovaných variant bych rád uvedl alespoň několik nejzajímavějších.
2005 Trojúhelníková budova na Balabence
Prvním návrhem v lokalitě Balabenka byla novostavba trojúhelníkové
budovy architekta Žentela. Měla mít jedno podzemní a pět nadzemních
podlaží.

2007 Nástavba provozní budovy na hlavním nádraží v Praze
(obrázek vlevo dole)
Tato varianta se ve své době jevila jako nejschůdnější. Byla tedy zpracována do úrovně přípravné dokumentace, ale co čert nechtěl, nástavba
by byla o celých 120 cm vyšší než hřebeny okolních budov, a to bylo pro
některé úřady nepřijatelné. Hledalo se tedy dál.
2009 Čtvercová budova na Balabence (obrázek vpravo dole)
V roce 2009 měla být v budově CDP umístěna i Stavební správa Praha.
Lokalita sice zůstala, ale bylo nutné budovu jednak půdorysně zvětšit,
jednak o dvě podlaží zvýšit. Ve výsledku by to znamenalo jedno plnohodnotné podzemní a sedm nadzemních podlaží. Na tuto variantu jsme získali
územní rozhodnutí. U této varianty jsme pokračovali na návrhu architekta
Žentela, od kterého jsme „odkoupili“ autorská práva za 1,5 mil. Kč. Z jeho
původního návrhu ale nakonec zůstala stejná pouze lokalita. Dispozice budovy se ukázala z většiny jako nepoužitelná…
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2011 Vestavba sálů do Fantovy budovy
Souběžně s lokalitou Balabenka jsme prověřovali i jiné možnosti, a tak došlo i na historickou
Fantovu budovu. Vzhledem k jejím omezeným dispozicím by zde však nebylo možné vybudovat
dostatečný počet sálů. O jejich velikosti ani nemluvě. Vybudovat část sálů zde a část někde
jinde v Praze by z provozních důvodů nebylo vhodné.
2011 Vestavba sálů do provozní budovy v Holešovicích
Ani zde by se do stávající budovy nevešel potřebný počet sálů. Uvažovalo se tedy o nástavbě.
Zesílení konstrukcí by však vyžadovalo poměrně značné finanční náklady a nová budova, navíc
bez kompromisních řešení, by tak vyšla dokonce výhodněji.
2013 Čtvercová budova na Balabence jen pro CDP
Vzhledem k charakteru budovy, respektive provozu, bylo nakonec od myšlenky kombinovaného využití upuštěno a návrh se vrátil k původnímu záměru bez kanceláří Stavební správy.
V tomto duchu se budova vyprojektovala, získali jsme na ni stavební povolení a nakonec se
i postavila.

A teď již konkrétně k finální variantě.
Účel stavby
Výstavba budovy CDP Praha s novou technologií umožní dálkové řízení provozu na významných železničních tratích ČR. Koncepce je založena na soustředění velkého počtu dálkově řízených stanic do jediného místa, což přináší kromě finanční úspory i úspory počtu pracovníků
nebo nasazení nadstavbových funkcí, jako je automatické stavění jízdních cest, hospodaření
s vozy, lokomotivami, trasami, ERTMS, propojení s jinými systémy atd. Zjednodušeně řečeno,
z CDP Praha by se měly v budoucnu dálkově řídit veškeré hlavní tratě v Čechách. Znamená to
tedy přibližně 2/3 republiky.
Navrhovaný objekt centrálního dispečerského pracoviště je svým charakterem vlastně provozně administrativní budovou. V jednom objektu se totiž potkávají dvě funkce: administrativní
provoz s bezprostředním vztahem k řízení dopravy a centrální dispečerská pracoviště s řídícími
sály pro řízení dopravy.
Stavba svým obsahem naplňuje prioritní osu 1 Modernizace železniční sítě TEN-T Operačního
programu Doprava. Projekt v rámci této prioritní osy přispívá k naplnění strategického cíle NRP
a NSRR.

Architektonické, dispoziční a technické řešení
Začlenění stavby do území
Jak již bylo zmíněno, objekt CDP je situován do oblasti Balabenka, do trojúhelníkového prostoru lemovaného ze všech tří stran železničními tratěmi. Budova takřka čtvercového půdorysu
(cca 40 x 43 m) je umístěna v pravoúhlé síti s dalšími sousedícími objekty v areálu, které jsou
ryze technického charakteru. Celý areál je napojen společnou obslužnou komunikací na Sokolovskou ulici.
Zastavěná plocha a obestavěný prostor CDP
Zastavěná plocha:
1743 m2
Obestavěný prostor: 40 278 m3
Architektonické řešení
Budova je hmotově rozdělena na dvě části. Na prosklený odlehčený parter a těžší členěnou
hmotu vyšších pater, což odpovídá i provoznímu členění budovy. Spodní část (parter) je administrativní, vrchní je provozní a sálová. Vrchní část budovy je navíc hmotově i plošně členěná,
dochází zde ke střídání prosklených ploch s plnými. Vše navíc doplňují dva zářezy z východní
a západní strany. U celého objektu tak dochází k symbióze mezi vzhledem, formou a provozní
a funkční náplní budovy.
Spodní část budovy (1. NP) je otevřena ke všem světovým stranám plně prosklenými plochami. Ty jsou překryty předsazenými hliníkovými stínícími lamelami. Z východní strany je do
centrální části budovy situován hlavní vstup do objektu krytý předsazenou markýzou. Nad proskleným přízemím je po celém obvodu umístěn světelný pruh.
Vrchní část (2. NP až 5. NP) je z východu a západu členěna prosklenými zářezy mezi sály; to
doplňuje celkovou plasticitu takto orientovaných fasád a celého objektu. Prosklené části na jižní
a severní fasádě jsou v rovině pláště. Všechny prosklené plochy pláště, vyjma východní a západní fasády v zářezech, jsou kryty stínícími lamelami.
Plné plochy pláště budovy jsou navrženy jako provětrávaná fasáda obložená velkoformátovými deskami v barvě metalické šedostříbrné. Prosklené fasády a stínění jsou navrženy jako
hliníkové, systémové. Barva hliníkových konstrukcí je grafitově šedá.
Dispoziční řešení
Charakter budovy odráží její vnitřní provozní členění. Budova je navržena s pěti nadzemními
a jedním částečným podzemním podlažím. V 1. NP jsou umístěny administrativní provozy a zázemí včetně jídelny. Ve 2. NP je umístěna technologie budovy a provozů CDP, ve vrchních třech
podlažích (3. NP až 5. NP) jsou pak umístěny sálové prostory CDP s návaznými kancelářemi.
Do podzemního podlaží jsou umístěny technologické a skladové prostory. Rozsah prostor dle
jejich funkce po podlažích je následující:
1. PP: technické místnosti, sklady, dílna.
1. NP: vstupní část s jídelnou, kanceláře a zasedací místnost jsou situovány při obvodových stěnách. Uvnitř půdorysu jsou technické místnosti a hygienická zázemí včetně komunikačních uzlů.

2. NP: zde jsou pouze technické provozy bez trvalého pracoviště (technologie sdělovacího a zabezpečovacího zařízení pro řídící sály) a dále technické
provozy nezbytné pro chod budovy (kotelna, strojovny VZT, tepla a chladu).
3.–5. NP: řídící sály CDP + technické a hygienické
zázemí, denní místnosti s čajovými kuchyňkami
a kanceláře k sálům.
Vertikální komunikace je zajištěna dvěma schodišti. Jedno propojuje 1. NP s úrovní hlavní střechy,
druhé pouze 1. NP až 5. NP. Schodiště jsou chráněnými únikovými cestami s nouzovými výstupy do
venkovního prostoru na úrovni 1. NP. Dále jsou navrženy dva výtahy pro 15 osob. Jeden spojuje 1. PP–
5. NP, druhý 1. NP–5. NP. Jeden z nich je uvažován
jako evakuační.
Pro páteřní větve svislých instalací VZT a kabelů
jsou navrženy dvě instalační šachty z 1. PP vždy na
celou výšku objektu.
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Pohled na budovu směrem od Nového spojení

Technické řešení hlavní budovy
Budova je založena na základové desce tloušťky 250 a 300 mm, pod kterou je proveden systém pilot o průměrech 600–1200 mm. Základová deska uložená na terénu
je izolována povlakovou fóliovou izolací s minimální tlakovou únosností 5 MPa. Základy jsou navrženy s rezervou na přistavění dalších dvou podlaží. Kdo ví, třeba se
odsud v budoucnu budou řídit i vysokorychlostní tratě, a tak by se další prostory
mohly hodit.

Řídící sály ještě nejsou vybaveny

Konstrukční systém spodní
stavby je kombinovaný. Je
tvořen systémem sloupů čtvercového průřezu 500 x 500 mm
zapuštěných do obvodových
stěn a samostatnými sloupy či
stěnami. Obvodové stěny mají
tloušťku 300 mm. Horní stavba
je tvořena monolitickým železobetonovým skeletem s obvodovými trámy a v 2. NP až 5.
NP i vnitřními trámy.
Svislé nosné konstrukce se
skládají ze stěn dvou spojených schodišťových jader
a sloupů v modulech 6–7,5 m
x 7 m. Rozměry svislých nosných prvků zůstávají po celé
výšce budovy konstantní.
V 3.–5. NP se nacházejí vždy
čtyři dispečerské sály, ve kterých jsou dva vnitřní sloupy vynechány. Chybějící sloupy
nahrazují spojité ploché trámy
výšky 650–450 mm a šířky
1200 mm. Mezi těmito trámy a trámy po obvodě je pnutá stropní
deska tloušťky 180 mm. Stropní deska 5. NP je dimenzována
na stejné zatížení jako desky nad 2.–4. NP kvůli možnosti budoucí nástavby.
Obvodový plášť je tvořen v dílčích plochách předvěšenou systémovou hliníkovou fasádou a ve zbytku plnou provětrávanou
fasádou. Vyzdívky plných částí jsou tvořeny keramickými bloky
THERM. Vnitřní svislé konstrukce jsou rovněž vyzděny keramickými bloky THERM, sádrokartonovými dvojitými příčkami, příčkami a stěnami na bázi plynosilikátových přesných zdících
prvků. Zdivo atik je z betonových tvarovek ztraceného bednění.
Střešní konstrukce jsou řešeny jako jednoplášťové s hydroizolací tvořenou SBS modifikovanými asfaltovými pásy.
Hlavním zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla, která budou
současně připravovat topnou i chlazenou vodu. V případě menších požadavků na dodávku chladu, při výpadku nebo při velmi
nízkých teplotách bude teplo zajištěno plynovou tepelnou centrálou s kondenzačními kotli. V letním období a při nízkých požadavcích na teplo bude chlad zajištěn venkovními vzduchem
chlazenými chladiči, umístěnými na střeše.
Prakticky celý objekt je větrán nuceným způsobem. Větrací
zařízení jsou členěna podle provozní náplně prostorů jimi větraných, jejich strojní části jsou umístěny ve strojovnách v nejvyšším podlaží objektu a ve strojovně ve 2. NP. Zařízení jsou
vybavena rekuperací tepla z odpadního vzduchu, a tak maximum tepla produkovaného technologií bude na vodní straně
rekuperováno a využito k vytápění objektu, dohřevu vzduchu či
k předehřevu TUV.
Řídicí systém budovy (MaR) zajišťuje automatický provoz
technologie vytápění, větrání a klimatizace (VVK) a dalších TZB
v tomto objektu.
Dispečerské sály jsou osvětleny speciálními svítidly s velmi
nízkou hodnotou oslnění, svítidla jsou s elektronickým stmíváním, s ovládačem umístěným u vstupu, bez centrálního ovládání z MaR.
Jako náhradní zdroj elektrické energie pro budovu CDP slouží
třífázový rotační stroj v provedení dieselagregát + dynamická
UPS s chladičem a tlumičem.
Gastronomická část stravovacího provozu zabezpečuje
služby výdeje dovážené stravy pro zaměstnance objektu
a prodej doplňkového sortimentu. Strava bude dodávána
v teplém stavu v termoportech.
Z hlediska vizuální dominantnosti hlavní budovy nelze říci, že
CDP je pouze o hlavní budově. V rámci této stavby se jedná
i o řešení navazujících SO a PS v rámci budovy i celého areálu,
bez kterých by hlavní účel CDP nebyl naplněn. Pro představu,
stavebních objektů bylo kromě samotné budovy celkem 21
a provozních souborů 18.

Cvičný sál je již téměř hotový
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Výstavba
Výstavba CDP Praha započala v březnu 2014. V době vydání
SUDOP Revue č. 4/2015 začíná probíhat zkušební provoz. Kolaudace areálu je naplánována na polovinu ledna 2016.
Nutno konstatovat, že vítězný dodavatel stavby zvítězil
s cenou o cca 26 % nižší, než bylo uvažováno v celkovém
rozpočtu stavby (tato informace byla zveřejněna i v denním
tisku). Z tohoto důvodu bylo o dodržení designového vzhledu
a kvalitativního materiálového řešení dílčích zabudovávaných
prvků a materiálů předepsaných projektem stavby sváděno
neustálé zápolení ve vztahu s hlavním dodavatelem i dílčími
subdodavateli.
Z hlediska postupu prací se hned v úvodu řešily komplikace
při základových pracích, kdy v lokálním místě u hlavního objektu
nešlo zhotoviteli provést vrtání několika pilot z důvodu tvrdšího
podloží, než předpokládal projekt. Z hlediska projektu a přípravných prací byl inženýrsko geologický průzkum v místě hlavní
budovy proveden pomocí čtyř sond z roku 2008. Dále byly využity poznatky ze dvou sond z roku 2005 a v neposlední řadě
i z archívních sond z Geofondu, což se na pokrytí plochy
40 x 43 m zdálo dostatečné. Z hlediska provádění se naštěstí
jednalo pouze o jedno atypické lokální problematické místo, kde
po zajištění výkonnější vrtné soupravy šly nakonec základové
konstrukce provést. Nutno uvést, že oproti projektovému řešení,
kde bylo navrženo celkem 86 pilot o celkové délce 855 m, se
provedení v konečném stavu lišilo o pouhé 4 m navíc oproti našemu předpokladu.
V rámci stavby docházelo ke změnám projektové dokumentace i z důvodů nově zjištěných informací při postupu prací. Šlo
například o polohu stávajících inženýrských sítí v areálu, které
byly ve skutečnosti v jiných místech, než předpokládaly dostupné podklady. Docházelo i k takovým kuriozitám, kdy například v době mezi projektem a zahájením stavby někdo navezl
a rozprostřel na zadní část pozemku zeminu z jiné stavby, což
plochu zvýšilo v průměru o 40 cm. Z tohoto důvodu bylo nutné
upravit výškové řešení parkoviště.
Poměrně zásadní změnou bylo dodatečné rozhodnutí investora o dispozičních úpravách sálových pracovišť z malých sálů
na sály velké. Původně bylo uvažováno o 24 malých sálech,
v novém řešení je vybudováno 10 velkých + 4 malé. Toto rozhodnutí padlo ke konci roku 2014 a bylo nutné urychleně upravit
stavební řešení včetně souvisejících stavebních profesí. Dalším
rozhodnutím ze strany investora bylo zajistit stavební připravenost pro čtyři navazující stavby DOZ, které měly být vybavovány
až v dodávce těchto staveb. Znamenalo to tedy příslušné sály
dodatečně vystrojit. U stavby tohoto typu se však není čemu
divit a za přispění všech zúčastněných se nakonec vše povedlo
doprojektovat a postavit.

Pozitiva a negativa stavby
Co se týče hlavního zhotovitele, společnosti Metrostav, divize
3, jednalo se z našeho pohledu o naprosto profesionální přístup.
To samé lze konstatovat o většině dílčích subdodavatelů. Z provedení jednotlivých prvků nebo konstrukcí – detailů, které tvoří
stavbu, musíme vyzdvihnout provedení zámečnických konstrukcí celé budovy, provedení dlažeb a obkladů v sanitárních
uzlech a zázemí jídelny nebo provedení obvodového pláště. Tím
by ale výčet jistě nekončil.
Na druhou stranu bychom mohli uvést i příklady, kdy naneštěstí na českém trhu existují stále subdodavatelské firmy, které
se sice zaštiťují odbornými certifikáty, ale nejsou schopny provést dílo tak, jak má být. Většinu takových nešvarů se ale podařilo včas odstranit, a tak ve výsledku nešlo o nic zásadního.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným projektantům ze SUDOPu (a ne jen ze SUDOPu), kteří se na tomto
projektu podíleli. Za jejich pozitivní přistup jak z hlediska časového nasazení tak odbornosti při řešení změn, ke kterým v průběhu stavby docházelo. Dále bychom chtěli poděkovat
stavbyvedoucím z Metrostavu za jejich profesionální přístup.
A v neposlední řadě i zástupcům investora, u kterých bylo jednoznačně vidět, že jim jde o kvalitní výsledek a bez jejichž pomoci bychom jej dosáhli jen stěží. Většina zúčastněných si totiž
naštěstí velmi dobře uvědomovala, že jde o jedinečnou stavbu,
která by měla bezchybně sloužit mnoho desetiletí.

Venkovní chladiče klimatizace působí opravdu impozantně.
Strojovna: vlevo je rozvod tepla, vpravo chladu (obrázek uprostřed).
Rozvodna nn dává tušit, jakou má budova spotřebu energie (dole).

Investor: SŽDC s.o.
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
HIP: Ing. Jindřich Janourek + Ing. Martin Nápravník
Architekt: Ing. arch. Tomáš Pechman
Zhotovitel: Metrostav a.s., Divize 3
Manažer stavby: Ing. Stanislav Červený
Hl. stavbyvedoucí: Ing. Milan Terich + Ing. Milan Kolaja
Stavbyvedoucí profesí: Ing. Jan Oršl + Ing. Jakub Svorník
Náklady stavby: cca 319 mil. Kč bez DPH, z toho téměř 83% za účasti EU.

Nový úsek R6: Lubenec–Bošov
Jan Ostrý

Stavba R6 Lubenec–Bošov zkapacitňuje část
velmi frekventovaného tahu silnice I/6 Praha –
Karlovy Vary v oblasti západně od obce Lubenec.
Jedná se o první vlaštovku z hejna několika „sudopských“ staveb od Nového Strašecí, kde dnes
rychlostní komunikace R6 končí, až po Karlovy
Vary. Ač to v tuto chvíli vypadá, že na celém tahu
se staví právě jen u Bošova a stavba
Lubenec–Bošov tak bude po svém zprovoznění
v říjnu t. r. tvořit jakýsi „čtyřpruhový ostrov“, je
reálnou nadějí domnívat se, že v brzké době snad
přibudou další (nejen naše) takové „ostrovy“, až
se někdy v budoucnosti propojí do souvislé pevniny a na jeden z dalších ročníků MFF Karlovy
Vary třeba už pojedeme z Prahy po rychlostí komunikaci...

Stavba nás provází (nebo my ji ?) už od samého
začátku. Dokumentaci pro územní rozhodnutí jsme
zpracovali v roce 2005, DSP pak o 2 roky později.
S dalším stupněm jsme se pak přesunuli k jiné
správě, stavbu od ŘSD Chomutov převzala správa
Karlovy Vary. Zhotovitel byl vysoutěžen v zimě
2009.
Stavba byla slavnostně zahájena na jaře 2009
a nic nenasvědčovalo tomu, že článek o jejím
zprovoznění se na stránkách SUDOP Revue objeví až v prosinci 2015. Bohužel se však na jejím
dalším osudu výraznou měrou promítla tehdejší
nekoncepčnost rozhodování ministra Bárty,
který si pojem „úspory“ vysvětlil po svém
a krátce po svém nástupu do funkce ministra

dopravy zastavil všechny rozjeté stavby téměř
v celé ČR, a tedy i naši stavbu u Bošova. V následujících letech jsme cestou do Karlových
Varů už jen smutně hleděli na více a více zarůstající staveniště, kde hromady sejmuté ornice
spíš než co jiného připomínaly lesnaté vrcholky
Šumavy a příroda si čerstvě vykácené plochy
brala zpět…
Obrat nastal až v roce 2012, kdy tlak zhotovitele, starostů okolních obcí, hejtmanů a dalších
nakonec rozhýbal kola osudu a na podzim 2013
proběhlo druhé, již o poznání menší slavnostní zahájení. Od té doby běží za naší pilné účasti výstavba, provázená běžnými bolestmi růstu.
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Veškerá doprava na tahu Praha – Karlovy Vary
byla převedena na sice opravenou, ale poměrně
úzkou komunikaci Libkovice–Bošov, jejíž podélný
sklon byl téměř na hranici rozumné hodnoty. Kupodivu během dvou zimních sezon na tomto
úseku nedošlo (vinou stavby) k váž-nějším dopravním nehodám, díky bohu.
Ihned poté začalo mohutné odtěžování rozsáhlého zářezu. Bylo třeba na skládky a deponie
v okolních obcích odvozit půl milionu kubíků zeminy. Na vrcholu Bošovského kopce se asi
měsíc čile odstřelovalo. Významný orientační
bod v podobě velkého dřevěného sila na posypovou sůl, které jsme si zvykli vídat cestou
z auta, byl rozebrán a připraven na znovusestavení o několik stovek metrů dál. V oblasti Bošova vznikl nadjezd nad rychlostní komunikací,
který společně s třemi přilehlými okružními křižovatkami převádí silnici II/194 a zároveň napojuje jednotlivé rampy nově vzniklé
mimoúrovňové křižovatky Bošov. Další třípolový
dálniční most o kus blíže směrem k Praze přemostil vodoteč a polní cestu a poslední z trojice
mostů stavby v podobě přesypaného rámu pak
nahradil úzký a nevyhovující most, podcházející
I/6 na cestě k nádraží Libkovice. Rovněž bylo
vybudováno několik přeložek komunikací nižších
tříd a polních cest.
Hlavní trasa silnice R6 se ve směru na Karlovy
Vary přibližně v polovině své délky potýká s nepříznivým sklonem, ve stoupání je proto doplněn
pruh pro pomalá vozidla. Komunikace je standardně vybavena dálničním systémem SOS, kamerami, systémem odvodnění s retenčními
nádržemi a poldrem, dopravním značením,
mýtnou branou atd.
Na obou koncích stavby se bude po zprovoznění dočasně sjíždět provizorními sjezdy zpět na
stávající I/6, směrem na Prahu by se však v brzku
měla zahájit stavba dalšího úseku, samotného obchvatu obce Lubenec.
Na projektu „R6 Lubenec Bošov“ se v průběhu
doby podílelo velké množství kolegů projektantů
ze SUDOPU i mnoho externích spolupracovníků.
Všem těmto kolegům patří poděkování za spolupráci na této akci.
Objednatel: ŘSD ČR, správa Karlovy Vary
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
HIP stavby: Ing. Jan Ostrý
Zhotovitel: Sdružení Eurovia – Geosan – AZ Sanace
Délka stavby čtyřpruhové komunikace
v kategorii R25,5/100 je 4,120 m
Součástí stavby jsou tři mosty
a jedna mimoúrovňová křižovatka.
Celkové investiční náklady: cca 1,5 mld. Kč
Příspěvek z fondů EU činil 85 %

Častolovice
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Mnohem víc než rekonstrukce dvou železničních stanic

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice,
2. část, rekonstrukce žst. Častolovice
Petr Nekula

Kořeny stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice“ na SUDOP
PRAHA a. s. sahají až do roku 2009. V té době jsme na stř. 208 zpracovali investiční záměr stavby, která měla za úkol modernizovat celý úsek Týniště n/O – Solnice. Impulsem pro zpracování záměru byly informace o úmyslu podniku ŠKODA
AUTO a. s. výrazně rozvíjet výrobní závod v Kvasinách.

Investiční záměr, který byl v mnoha detailech rozpracován do přípravné dokumentace,
navrhl úpravy kolejové konfigurace stávajících železničních stanic Týniště n/O, Častolovice,
Rychnov n/K a Solnice. Současně pak v maximálních variantách navrhl zřídit i dvě nové
výhybny v úsecích Častolovice – Týniště n/O a Častolovice – Rychnov n/K. Technologické
zařízení bylo pak navrženo k modernizaci nejen v úseku Týniště n/O – Častolovice – Solnice,
ale i v navazujících traťových úsecích Borohrádek – Týniště n/O, Týniště n/O – Třebechovice
p/O, Týniště n/O – Bolehošť a Častolovice – Kostelec n/O. S ohledem na stávající typ zabezpečovacího zařízení ECM-Č (reléové zab. zař. ruské provenience), které se v ČR vyskytuje pouze se stanicích Častolovice a Kostelec n/O, bylo investorem rozhodnuto, že stavbou
dojde k modernizaci zabezpečovacího zařízení i ve stanici Kostelec n/O. Celkové náklady
byly vyčísleny na více jak 3 miliardy Kč. S ohledem právě na výši investičních nákladů bylo
rozhodnuto o etapizaci stavby dle samostatných funkčních celků.
O dva roky později, tedy v roce 2011, jsme začali se zpracováním přípravné dokumentace stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice“. Název stavby byl hned od počátku mírně zavádějící, neboť
stavbou nebyla stavebně řešena jen samostatná železniční stanice Častolovice, jak by se
z názvu logicky usoudilo, ale i železniční stanice Rychnov n/K. Ale ani to nestačilo. Jak už
to bývá, tak technologicky stavba svým rozsahem přesahovala tyto dvě železniční stanice
a řešila i navazující traťové úseky.
Stavebně byla v obou stanicích zejména sledována úprava kolejové konfigurace, která
umožnila zřízení nových nástupišť s výškou hrany 550 mm a současně zde bylo dosaženo
potřebných užitečných délek kolejí. V technologickém zařízení pak bylo zejména sledováno vybavení stanic moderními železničními sdělovacími a zabezpečovacími systémy a systémy energetickými, které jsou cestující veřejnosti z velké části skryty, ale přinášejí jí
zvýšený komfort v informovanosti a bezpečnosti cestování. Provozovateli dráhy pak přinášejí úsporu provozních nákladů.
Při návrhu řešení stavby a jeho následném projednávání jsme společně s kolegy narazili
hned na několik technických, ale i majetkoprávních potíží, které vedly na počátku roku 2013
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zejména k úpravě kolejového řešení železniční stanice
Častolovice tak, abychom eliminovali jakékoli zásahy do
mimodrážních pozemků, ale i nadále splňovali požadavky
na dopravní technologii. Mezi tyto potíže patřily například
nevypořádaná vlastnická práva nebo výstavba cyklostezky dotovaná z evropských fondů, která byla navržena
v těsné blízkosti drážního tělesa, nebo získání stanoviska
k vlastnictví již neprovozované vlečky v Častolovicích.
Naše úsilí pak bylo korunováno úspěchem v dubnu 2013,
kdy bylo pro stavbu vydáno územní rozhodnutí.
Krátce po tomto termínu jsme zahájili práce na projektu
stavby. Zde jsme v jednotlivých profesích rozvinuli technické řešení navržené v předchozím stupni dokumentace
do detailů potřebných pro vydání stavebního povolení.
Mezi nejtěžší úkoly se v tomto stupni ukázalo získání
smlouvy na odvodnění železniční stanice Častolovice do
stávajícího odvodnění ve vlastnictví vlečkaře, nebo projednání způsobu zabezpečení polních cest mechanickým
přejezdovým zabezpečovacím zařízením, atd. Pomyslné
šampaňské bouchlo 19. 8. 2014, kdy bylo pro stavbu vydáno Drážním úřadem stavební povolení. Naše společná
práce na projektu stavby pak byla oceněna vedením firmy
v soutěži „Projekt roku SUDOP PRAHA a.s. 2013“, kdy se
tato stavba umístila na druhém místě.
Ve třetím čtvrtletí roku 2014 vzešel z veřejné obchodní
soutěže zhotovitel stavby, kterým se stalo sdružení firem
Viamont DSP a. s. a Chládek a Tintěra, Pardubice,
a. s. pod názvem „Společnost Častolovice Viamont –
CHTP“. Přípravné práce pro zahájení stavby byly započaty
v závěru roku.
Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám mohla
být vlastní stavební činnost zahájena se začátkem roku
2015 v Rychnově nad Kněžnou, a to bouráním skladu
a rampy v místech, ve kterých bylo navrženo budoucí
nástupiště a provozně-technologická budova. Bezprostředně na to pak byly zahájeny práce na železničním
spodku, svršku a výstavbě nové provozně-technologické budovy.
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Rychnov nad Kněžnou
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V Častolovicích pak proběhlo snesení části
neprovozované vlečkové koleje tak, aby zde
mohla být zahájena výstavba provozně-technologického objektu. Stavebně byly hlavní práce
v Rychnově nad Kněžnou dokončeny v druhém
květnovém víkendu, kdy naopak byla zahájena
stavební činnost v Častolovicích vložením kolejové spojky na kostelecko/rychnovském zhlaví
stanice. Tato spojka je nejdůležitějším místem
stanice nejen po dobu stavby, ale i po jejím dokončení, neboť umožňuje odjezdy vlaků z liché
skupiny kolejí v Častolovicích do Rychnova n/K,
což doposud nebylo možné. Stavebně pak byla
železniční stanice Častolovice dokončena v září
roku 2015.
Téměř všechny stavby realizované v průběhu
tohoto roku se potýkají s opožděnými dodávkami sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.
Výjimkou tomu není ani v případě této stavby.
Předpokládá se však, že k aktivaci zabezpečovacího zařízení dojde v průběhu listopadu a celkově by pak měla být stavba dokončena
přibližně do poloviny prosince.
Ačkoliv pro většinu projektantů skončila tato stavba odevzdáním dokumentace projektu stavby, pro mnohé z nás skončí až uvedením stavby do
provozu, neboť jsme byli bombardováni věcnými nebo jen všetečnými dotazy investora a zhotovitele i během realizace; od výběru barvy fasády na
nových provozně-technologických objektech, přes řešení značení pro
osoby se sníženou schopností orientace, po úpravy umístění rozvaděčových skříní nebo umístění návěstidel. Vzhledem k tomu, že stavba se v době
psaní tohoto článku skutečně blíží ke svému konci, chtěl bych touto cestou
poděkovat všem svým kolegům, kteří i přes výše zmíněné problémy se
mnou pomáhali dovést tuto stavbu až do konečné fáze a věřím, že při návštěvě Častolovic nebo Rychnova budou moct hrdě říct „...jo, jo, na tomhle
jsem dělal já…“

Foto Vladimír Fišar
Obsáhlé reportáže ze stavby na www.vladanfoto.cz
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Investor: SŽDC, s.o.
Hlavní investor stavby: Ing. Jiří Nožka (SS východ)
Zhotovitel: Společnost Častolovice Viamont – CHTP
(Viamont DSP a. s. + Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.)
Ředitel stavby: Ing. Josef Janča
Generální projektant: SUDOP PRAHA a. s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Nekula
Garanti profesí: Ing. Jitka Tobolová (životní prostředí)
Ing. Petr Nekula (zabezpečovací zařízení)
Ing. Martin Štrof (sdělovací zařízení)
Roman Ďuriš (energetická zařízení)
Ing. Vladimír Fišar (inženýrské objekty)
Ing. Jaroslav Soumar (pozemní stavební objekty)
Ing. Marta Součková (inženýring)
Ing. Jiří Fulín (geodézie)
Realizační náklady stavby (dle smlouvy): 367 981 mil. Kč
Předpokládané financování z EU (max. 70,92 %): max. cca 308 mil. Kč
Přehled základních kapacitních údajů stavby:
Dopravny kolejově upravované: 2 (Častolovice, Rychnov n/K)
Dopravny technologicky upravované: 2
(Kostelec n/O, Týniště n/O)
Nová staniční zabezpečovací zařízení: 2
(Častolovice, Rychnov n/K)
Nová traťová zabezpečovací zařízení: 3 (Kostelec n/O – Častolovice,
Častolovice – Týniště n/O, Častolovice – Rychnov n/K)
Nově zabezpečené přejezdy: 20
(9 x PZS 3SBI, 7 x PZS 3ZBI, 4 x PZM 2)
Nové nástupištní hrany 550 mm nad TK: 4
(Častolovice 2 x 170 + 148 m, Rychnov n/K 2 x 60 m)
Délka nové koleje S49 na betonových pražcích: 2618 m
(Častolovice 1807 m, Rychnov n/K 811 m)
Délka regenerované koleje S49 na betonových pražcích: 1180 m
(Častolovice 990 m, Rychnov n/K 190 m)
Počet výhybek vybavených elektrickým ohřevem: 12
(Častolovice 10 ks, Rychnov n/K 2 ks)
Počet nových provozně-technologických objektů: 2

Zvýšení trakčního výkonu napájecích stanic 2013–15
TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí), Oldřichov, Most…
Miroslav Nezkusil (foto autor a EŽ Praha)

V období 06/2013 až 09/2015 se na SUDOPu PRAHA nepřetržitě připravovala série devíti staveb „Zvýšení trakčního výkonu
TNS...“ z regionu Středočeského, Ústeckého a Královéhradeckého kraje. Konkrétně pak trakční napájecí stanice (TNS) Nymburk,
Lysá nad Labem, Chomutov, Most, Oldřichov, Světec, Kerhartice a související spínací stanice Poříčany, Bílina (trakční napájecí systém 3kV DC). Tato skupina staveb byla investorem SŽDC, s.o. naplánována jako součást programu OPD1 a tedy s dokončením
do konce roku 2015. Pro doplnění série byla „přibrána“ navíc „Výstavba trakční transformovny Doudlevce“ (trakční napájecí systém
25kV 50Hz AC), která byla jako funkční skupina SO/PS investorem vyřazena ze stavby „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“
jako oběť dalšímu hladkému běhu stavby uzlu Plzeň.
Rokem 2013 byly odstartovány práce na přípravných dokumentacích a záměrech projektů těchto staveb, včetně zajištění potřebných územních rozhodnutí. Bohužel práce na TNS Lysá nad Labem
v této fázi příprav skončily (po získání ÚR), aktuálně připravovaná
stavba „Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem“ pak její původní
umístění fakticky anuluje.
Pro další pokračování realizace staveb se investor rozhodl pro
systém „naprojektuj a postav“. V mezičase příprav a administrace
soutěží na zhotovitele stavby jsme zajištovali podklady pro stavební povolení včetně jejich vydání. Dále jsme, již jako účastníci
různých sdružení dodavatele stavby, tvořili jednotlivé realizační dokumentace staveb. Přímá spolupráce s dodavatelem stavby byla
výraznou interakcí mezi dodavatelem a projektantem a zpracování
realizačních dokumentací si vyžádalo zběsilé pracovní tempo. Tyto

dokumentace byly skutečně realizační, tedy na konkrétní výrobky,
a tomu odpovídalo i detailní zpracování. Výjimkou pak nebyly i vícenásobné úpravy některých částí dokumentace na základě změny
dodávaného konkrétního zařízení.
Technické řešení těchto staveb muselo respektovat stávající dopravu na trati bez zásadních výluk, povolena byla pouze krátkodobá nutná vypínání napájecích systémů pro přepojování
a uvádění do provozu nových technologií – mobilní provizorní napájení trakčního systému 3kV DC pomocí kontejnerových měníren
nebylo v takovém množství budovaných TNS žádoucí. V rozsahu
zpracování se stavby lišily, koncepčně se však jednalo vždy o výstavbu nových provozních budov s technologiemi vn a nn
(rozvaděč 22 a 6 kV, trakční transformátory 23/2x2,5 kV, usměrňovačové soustrojí, rozvaděč 3 kV, rozvaděče vlastní spotřeby, DŘT,
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Tak postupovala stavba v Kerharticích
(investor: SŽDC, s.o., zhotovitel: EŽ Praha, a.s., projekt: SUDOP PRAHA a.s.)

sdělovací zařízení), připojení na trakční vedení souvisejících silnoproudých rozvodů
vn, nn, komplexní zajištění ostatních inženýrských sítí, stavebních částí a zpevněných ploch. V případě TNS Světec, která
jako jediná z výčtu TNS je napájena na
úrovni vvn (110 kV), byla rekonstruována
také rozvodna 110 kV včetně stanovišť
transformátorů 110/23 kV.
Samotné stavební řešení jednotlivých
budov takového rozsahu bylo u staveb
SŽDC historicky inovativní. Navržen byl systém železobetonových prefabrikovaných
buněk, ze kterých byly výsledné objekty sestavovány. Pro samotnou provozní budovu
se jednalo o cca 48 segmentů obvykle
o půdorysných rozměrech 3 x 7 m, potřebných tvarů a prostupů tak, aby zapadly do
celkové „skládačky“ daného objektu (fakticky „rozřezaný“ 3D model). Použití takové
technologie výstavby vyžadovalo pečlivé
zpracování dokumentace, opomenutí se
pak na stavbě napravovalo velmi obtížně.
Při uvádění do provozu obsadila první
místo napájecí stanice Kerhartice (viz
foto), jejíž slavnostní otevření proběhlo
v měsíci září tohoto roku. O další dvě příčky
se „popraly“ TNS Chomutov, Oldřichov
Most, a následovaly další, dle finálního masivního nasazení sil zhotovitelů, kteří již
beztak pracovali v hektickém tempu.

Závěrem se obvykle do příspěvků Revue zařazují tabulkové informace o investičních
nákladech, zhotovitelích, investorovi atd. Stručně tedy: investorem všech stanic byla
SŽDC, na zhotovení se podílely firmy EŽ Praha, STRABAG, SKANSKA a OHL ŽS, projektoval SUDOP PRAHA. Investiční náklady sedmi stanic dosáhly téměř dvou miliard Kč,
z toho průměrně 80 % tvořilo spolufinancování z fondu EU.
Ještě více se však zde hodí poděkovat kolegům projektantům – zpracovatelům životního
prostředí, průzkumů, požárně bezpečnostních řešení, dálkové řídící techniky, sdělovacího
zařízení, silnoproudé technologie, silnoproudých rozvodů, trakčního vedení, stavebních
částí, komunikací, ukolejnění a uzemnění.
Děkuji, byl to skutečně VÝKON!
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Na půl cesty: stěhování střediska v Ústí nad Labem

V červenci letošního roku jsme dostali výpověď z nájmu z kancelářských prostor
ve Dvořákově ulici – sídle Projektového střediska Ústí nad Labem.
Do budovy CREAM Real Estate, s.r.o. vlastníka ASPANA HOLDING, a.s. (dříve
ASPANA a.s., resp. ještě dříve budovy Union Banky) jsme se stěhovali s nadějí lepších
pracovních podmínek v roce 2002, kdy naše pracoviště v Třebízského ulici v Ústí
n. L., Střekově zaplavila povodeň.
Po nastěhování se záhy změnil majitel a po zkrachovalé Union Bance bankovní
domy koupila společnost ASPANA. S ohledem na velkou počáteční investici chtěla
tato společnost nejspíš rychle sanovat vynaložené prostředky a ve svých objektech
„pouze“ vybírala nájemné. Poskytované služby se postupně zhoršovaly, společnost
měnila správce objektů za pracovníky, kteří uměli slibovat zlepšení.
Situace se několikrát vyhrotila tak, že jsme nejenom my, ale i ostatní nájemci uvažovali o přestěhování do jiných objektů. Několikrát jsme se i pokusili najít odpovídající
prostory s požadovanou velikostí kancelářské plochy (min. 300 m2) i s odpovídajícími
náklady za nájem a služby. Avšak při zvážení nákladů a potřebného času na stěhování
(na úkor zajištění zakázek) i času a nákladů na vybudování potřebného zázemí (PC
síť, připojení NET, kancelářské prostory v potřebné struktuře členění) převládla potřeba kontinuální práce na zakázkách i při zhoršujícím se, leč „udržitelném“ stavu.
Vždyť pokud je v kancelářích v zimním období 18°C, lze spustit teplovzdušný fukar
a kancelář vyhřát…
Ke zlepšení situace došlo po roce 2011, kdy se majitel objektu rozhodl k jeho revitalizaci. Začal výměnou nevyhovujících oken a zateplením obvodového pláště
a střechy. S ohledem na to, že získal na provádění prací dotace, potřeboval práce zajistit v souladu s podmínkami přidělení a do rekonstrukce se pustil, jako by byl objekt
zcela prázdný. I toto jsme však zvládli s vidinou „lepších zítřků“.
Následující rok si investor „odpočinul“ a od roku 2014 začal upravovat i interiér
s cílem objekt zaplnit nájemníky. Samozřejmě to přineslo další stavební činnost v objektu na požadovaných úpravách nově pronajímaných prostor. Tedy každodenní hluk
z bourání, vrtání, řezání flexou i neustálý prach ze stěhování suti a stavební činnosti.
Stavební práce resp. používané stroje a nářadí opětovně prověřovaly nerekonstruované elektrické vedení, docházelo k častým výpadkům el. sítě a vynucenému přerušení naší práce.

Foto Václav Marvan

I toto období se překlenulo a celý objekt se postupně dokončoval ke spokojenosti
nájemníků (kteří vydrželi) a snad i vlastníka. A ten, při vidině „snadno“ získaných nových
klientů, se rozhodl o předání výpovědi z nájmu naší společnosti SUDOP PRAHA a.s.
Tříměsíční výpověď z nájmu předaná koncem července tohoto roku přinesla potřebu
urychleně vyhledat nové kancelářské prostory. S tím bylo potřeba stanovit výhledový
rozvoj střediska na dobu minimálně 10 let, zjistit potřeby středisek, které mají v Ústí
dislokovaná pracoviště a potvrdit si s vedením společnosti tento nestandardní stav.
Při výběru umístění nové pobočky SUDOP PRAHA a.s. jsme zohlednili požadavky
z nabídek na dlouhodobé standardně poskytované (kvalitní) služby a možnost uzpůsobit kancelářské prostory pro potřeby pracoviště. Tomuto kritériu nejvíce vyhovovala
nabídka společnosti CPI City Center společnosti Hraničář, a.s. Tato společnost flexibilně nabídla poskytnutí dočasného prostoru po dobu výstavby „našich“ kanceláří
a uzpůsobení kancelářských prostor pro naše potřeby.
K 1. listopadu jsme se tedy přestěhovali do otevřeného kancelářského prostoru
v objektu CPI City Center. Zkoušíme možnosti projektování a pracovní soužití v „open
space“. Tento provizorní stav bude trvat asi 3,5 měsíce. Následovat bude přestěhování
do nově vytvořených kancelářských prostor (z tohoto důvodu název článku). Možnost
pracovat v „open space“ určitě prověří kvality osobností a přinese další poznání pracovního kolektivu.
Po několika dnech je zatím patrné, že jsme silný kolektiv s osobnostmi, které si
dokážou vyjít vstříc.
Závěrem jen poznámka: všichni pracovníci se do nového prostoru těšili, neboť jakákoli změna (v tomto případě) povede k lepšímu. Pracovní prostředí i podmínky se
jim zatím líbí.
O síle pracovního kolektivu svědčí i to, že stěhování pracoviště se uskutečnilo v den
státního svátku (28. 10. 2015), vše bylo připraveno a zorganizováno tak, že během
dvou dnů se celé pracoviště přestěhovalo, nový prostor byl „zabydlen“ a připraven
k práci, opuštěný prostor byl celý vyklizen a připraven k předání. To vše vlastními silami (samozřejmě za velké pomoci OTR, stěhování a opětovné zprovoznění serverů,
vybudování sítě atd.). Všem zúčastněným děkuji za tento mimořádný výkon.
Ing. Miroslav Váňa, vedoucí projektového střediska Ústí nad Labem
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Druhé TURISTICKÉ SUDOPKY: Velké Popovice
Další, v pořadí druhé, turistické Sudopky se uskutečnily v termínu
10.–11. 10. 2015. Turistické boty se tentokráte odhodlalo obout deset
mužů a dvě ženy. Ze zdravotních důvodů musel tkaničky předčasně rozvázat jeden z přihlášených mužů. Ale již během oběda jsme sehnali nadšeného náhradníka.
V sobotních ranních hodinách jsme se sešli na konečné stanici metra
„C“ Háje. Chladným ránem jsme vyrazili skrz Milíčův les směrem na
Velké Popovice. Do Horních Jirčan nás vedla nejen červená turistická
značka, ale i naše kručící žaludky. Po dobrém obědě a krátkém odpočinku jsme pokračovali po žluté turistické trase až do Velkých Popovic.
Počasí se nad námi smilovalo a chladné ráno tak vystřídala jasná obloha
a občasný teplý sluneční paprsek. V Popovicích jsme se ubytovali a vyrazili na exkurzi do místního pivovaru. Prohlídka byla velmi zajímavá
a výklad vyčerpávající. Od samotného vzniku pivovaru přes výrobu piva
až po jeho distribuci jsme se dozvěděli vše, co nás jako laiky mohlo zajímat. Možnost ochutnat „ještě teplé“ pivo u zdroje byla vítána. Pro většinu z nás to bylo první setkání s nejoblíbenějším českým nápojem
v jeho nejčerstvější podobě. Všichni jsme prošli školou čepování a pod
odborným dohledem jsme si natočili pivo
tak, jak se to správně dělá. Po dvouhodinové prohlídce jsme se přemístili do místní
kozlovny, kde jsme povečeřeli formou
švédského stolu. Na výběr bylo maso,
maso a zase maso.
V neděli po snídani jsme vyrazili na vlak
do Strančic. Na cestu svítilo sluníčko, ale
z foukání studeného větru bylo poznat, že
už je podzim. Obědvali jsme všichni již
doma.
Celkově jsme nachodili 30 km příjemnou
podzimní krajinou, většinou po nezpevněných cestách. Počasí nám přálo, takže
kromě toho, že jsme se v sobotu večer
všichni přecpali, není výletu co vytknout.
Doufám, že ostatním účastníkům se to líbilo
jako mně. Doufám, že i Vy se zúčastníte
příštího ročníku – budu se těšit.
Stanislav Pohl (foto autor)
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To byl Pepa Beneš...
Ing. Josef Beneš, dlouholetý hlavní projektant
elektrické trakce a silnoproudé elektrotechniky, pozdější hlavní specialista odboru přípravy výroby
a odboru technického, už není mezi námi. V úctyhodném věku téměř 91 let odešel znamenitý odborník a kamarád, který nikdy nenechal nikoho na
holičkách. Neměl na růžích ustláno, už jako mladý
z ročníku 24 zažil za války totální nasazení v Německu, kvůli živnosti otce se těžce dostával na vysokou školu. Chtěl bych tady na něho vzpomenout
několika příhodami, které ho charakterizují.
K elektrickému stožárovému vedení bylo třeba
připojit elektrickou přípojku rodinného domku.
Pepa na požádání ochotně přijel. Hlavní vedení však
bylo umístěno na sloupech ve výšce 9 m a k tomu byl
potřeba stejně dlouhý žebřík, který nikdo v okolí
neměl. Pepa situaci vyřešil po svém. Vzal mé 5 a 4 m
dlouhé žebříky, které vazačkou svázal dohromady
a začal lézt nahoru. Trnul jsem, kdy konstrukce povolí. Jenže to už Pepa řešil další překážku. Chtěl
jsem zařídit vypnutí proudu, což striktně odmítl
s odůvodněním, že si lidé po příchodu z práce chtějí
alespoň posvítit. Za chmurného podzimního počasí,
kdy mrholilo, připojil proud bez vypnutí. Když jsem
na něho s obavou zavolal jak to jde, řekl: „Dobře,
akorát to trochu víc brní.“ Proud byl připojen, sousedé nevěřili svým očím. Zpráva se rozběhla po vesnici a dost často se na tuto příhodu v hospodě
vzpomíná.
Jeho fyzická síla byla veliká. Silné muselo být
i jeho srdce. Pro měření výšky troleje nad temenem
kolejnice z mostu bylo skladníkem vydáno pásmo.
Pepa, který prováděl měření, spustil pásmo dolů
a dostal ránu. Pásmo mělo v sobě zabudováno kovovou vložku. Vše bylo prošetřeno a skladník byl
propuštěn.
Rozhodnost, odvaha a síla. Jeli jsme v zimě na
služební cestu služebním vozem Volha s řidičem
panem Bouškou. Přihodilo se to v podjezdu u nádraží Praha Těšnov. Ve strmém výjezdu se před námi
objevil Fiat 600, který se snažil nahoru vyjet, ale na
ledu jako sáně pomalu sjížděl na nás. Pepa nečekal.
Když viděl, k čemu může dojít, vyskočil z Volhy a prťavé autíčko zvedl za zadek, nadzvedl a pomalu posunul na posypaný pruh silnice. Auto zabralo
a vyjelo. Právě jeho odvážným činem jsme z této situace vyvázli v pořádku. Děkovali mu jak řidič Fiatu,
tak i náš.
Jeho síla a pracovitost byly známy i z brigád v Antonínově, kde měl tehdy SUDOP svůj rekreační objekt. Musím říci, že těžké práce nějakou shodou
okolností vždy připadly na Pepu. Jednou při rekonstrukci žumpy, kdy se ukládaly těžké betonové překlady, se objevil další brigádník z řad projektantů,
který přišel hlavně radit. Pepa většinou vydržel
hodně, ale tentokrát už byly poznámky radila na
něho i naši práci přes moc.
Přistoupil k němu a řekl: „Tak podívej! Odejdi
dokud je čas, neboť levá ruka je nemocnice a pravá,
to je krchov!“ Dotyčný brigádník viděl, že je zle,
a okamžitě staveniště opustil. Do večera jsme ho už
neviděli.
I v důchodu byl stále aktivní jako tajemník Řevnic.
Zde také založil družstvo pro pokládku kabelů.
Hlavně šlo o výkopové práce a jiné práce fyzicky
hodně namáhavé. I mezi těmito lidmi byl oblíben
právě proto, že jako vedoucí šel s prací příkladem.
Miloval hudbu, byl členem pěveckého sdružení
SUDOP, miloval přírodu, hlavně Brdy, podílel se na
výstavbě Lesního divadla v přírodě.
Veliká osobnost, která se z paměti vymazat nedá.
Karel Nezval
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Badminton 2015

V předvánočním čase 28. 11. 2015 se uskutečnil 9. ročník badmintonového turnaje ve sportovní
hale Hamr v Braníku. V kategorii muži byl počet zúčastněných hráčů standardní, což ale
neplatilo v kategorii žen. Turnaj poctilo účastí rekordních 7 hráček.
Téměř každý rok se turnaje účastní někteří nováčci. I tento rok se turnaje zúčastnilo několik
nových tváří, které zamíchaly pořadím. Již při losování probíhá první otipování dovedností
nováčků, které se potvrdí či vyvrátí při prvním kontaktu s míčkem. Letošní „tipovačka“ měla od
samého začátku jasnou linii, která se ukázala jako ta pravá, když nás na kurtu proškolil ve hře
badminton pozdější vítěz turnaje. Je zážitek si zahrát a poznat, jak jednoduše může hra vypadat.
I v kategorii žen se na stupně vítězů probojovala nová účastnice, která své herní dovednosti
čerpá prý z „dětských“ let a zřejmě si je dobře pamatuje !.
Závěrem děkuji za účast, herní nasazení a výkony, které jsou každý rok lepší a lepší.
Zbyněk Smáha

1. Ondřej Steiner 2. Stanislav Pohl 3. Zbyněk Smáha
1. Štěpánka Romanová 2. Markéta Čehovská 3. Markéta Vavřinová

Vývoj železnice a železničních stejnokrojů je velmi zajímavá tématika
a věříme, že tato kniha potěší
všechny nadšence do vlaků
a vláčků z řad dětských i dospělých
čtenářů. Poutavou formou popisuje
vše, co souvisí s více než 180letou
historií železnic, mapuje obrovské
pokroky dosažené díky novým strojům a technologiím, a stejně tak se
věnuje vývoji stejnokrojů železničářů. Kniha se zaměřuje především
na vývoj železnice v českých zemích, ale samozřejmě nechybí ani
informace ze světa. Texty jsou doprovázeny množstvím poutavých ilustrací i kopií dobových dokumentů.
• Počátky železnic • První státní dráha na českém území • Červená čepice a výpravka
• Vznik železničního vojska • Vznik Československa a Československých státních drah •
Protektorátní dráhy – BMB/ČMD • Poválečné období • Budování socialistické železnice •
Vlaky InterCity a EuroCity • Konec ČSD a vznik Českých drah • Správa železniční dopravní
cesty • Nejen České dráhy • Cílem byly supervlaky
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Sponzoring 2015
Řady žadatelů o příspěvek se rok od
roku rozšiřují, přesto se nám podařilo
obdarovat téměř všechny. Z těch,
kterým se věnujeme dlouhodobě, příspěvek na činnost obdržely společnosti: Modrý klíč – sdružení pro pomoc
mentálně postiženým v Praze 4
(snímek je z jejich každoroční jarní
slavnosti), Spolek TREND vozíčkářů
Olomouc (podpora asistenční služby),
Raná péče EDA, Praha 2 (podpora rodiny a vývoje dítěte se zrakovým postižením) a Fokus Mladá Boleslav dostal příspěvek na provoz chráněných dílen duševně
nemocných chráněnců.
Nadace Františka Faltuse, Praha 6 dostala příspěvek na podporu studentů zaměřených
na ocelové konstrukce. Přispěli jsme i na provoz hospiců Anežky České v Červeném Kostelci a sv. Jiří v Chebu, Sdružení SOS dětských vesniček, Praha a Fondu ohrožených dětí,
Praha. Příspěvky na činnost dostala organizace Lékaři bez hranic, občanské sdružení Jasněnka Uničov na provoz stacionáře pro děti postižené mentální retardací, Diakonie Českobratrské církve evangelické, středisko Betlém, Klobouky u Brna pro domov zdravotně
postižených, občanské sdružení Borůvka Borovany na podporu rodin s postiženými dětmi
a Římskokatolická farnost sv. Václava, Praha 4, na péči o staré osamělé lidi.
Společnost DUHA v Trutnově dostala příspěvek pro děti postižené dětskou obrnou
a společnost Hornomlýnská, Centrum Filipovka v Praze 4, na speciální terapii pro děti se
zdravotním postižením.
Prostřednictvím České televize a jejích čtyř adventních koncertů jsme pomohli dalším
neziskovým organizacím.
Každoroční příspěvky získaly též 78. skupina SKALKA Praha 10 na zvelebení táborové
základny v Kamenici u Humpolce (pečují i o děti našich zaměstnanců) a Pěvecký sbor
SUDOP (příspěvek na vybavení).
-kre-

Pracovní jubilea 2015
35 let: Ing. Petr Lapáček, Ing. Hana Staňková
30 let: Ing. Michal Franz

SPOLEK SENIORŮ SUDOP
Za tropických teplot jsme vyjeli do města Bechyně
nad soutokem řeky Lužnice a říčky Smutné. Město
je známé první elektrizovanou tratí na území Rakouska-Uherska, lázeňstvím a tradicí keramické výroby. My jsme si z mnoha turistických cílů vybrali
františkánský klášter s kostelem Nanebevstoupení
P. M. a zámek, původně hrad založený Janem Lucemburským II. v r. 1323 a v 16. stol. přestavěný Petrem Vokem z Rožmberka na své mládenecké sídlo.
Od zámku je krásný výhled na údolí Lužnice lemované železobetonovým mostem (tzv. Bechyňskou
duhou) otevřeným v r. 1928 s nejvyšším obloukem
v ČSR, po němž dodnes vede souběžně železniční,
silniční i pěší doprava. Domů jsme se vrátili po původní trati Křižíka (s oblouky o poloměru min. 120
m, stoupání až 35 promile a taky rychlostí 20–30
km/h), ale jen na motoráku Regia Nova; historický
vůz M400.001 jezdí jen výjimečně.

Srpnový zájezd do obce Vyskeř u Turnova provázel
déšť, chvílemi i liják. Před deštěm jsme se na chvíli
schovali v dřevěné zvonici z r. 1750 se zvonem Václavem, který unikl sešrotování za 2. světové války.
Kostel Nanebevstoupení P. M., původně gotický, upravený v r. 1914, byl uzamčený. Hlavní program zájezdu, výstup na vrch Vyskeř s kaplí sv. Anny
z r. 1830, s překrásným výhledem do okolí Českého
ráje, byl pro vytrvalý déšť zcela nemožný. A tak jsme
si do odjezdu autobusu zkrátili příjemné čekání v restauraci.

25 let: Ing. Miloš Krameš
20 let: Ing. Vladimír Fišar, Ing. Jan Halgaš, Zdeněk Kobližek, Ing. Miroslav Krsek,
Ing. Tomáš Martinek, Ing. Radmila Šmeráková, Ing. Tomáš Traksl, Jitka Žabová

Přijďte si s námi zazpívat
Je tomu již 35 let, co zaměstnanci tehdejšího SUDOPU založili pěvecký sbor. Postupně se přidávali další a další milovníci sborového zpěvu a z malého pěveckého kroužku se vytvořil celkem
úspěšný amatérský pěvecký sbor, který pracuje dodnes. S činností sboru v poslední minulé sezóně jste se mohli seznámit v předešlém čísle našeho časopisu.
Jak se navršují léta činnosti sboru, přibývají také roky jeho členům a mnozí byli přinuceni zdravotními i jinými důvody zpívání zanechat. Proto bychom byli velmi rádi, kdyby se mezi zaměstnanci, příznivci či známými našli další zpěváci, kteří by přišli posílit naše řady. Také
bychom chtěli tímto způsobem posílit propojení sboru s naším patronem SUDOP PRAHA.
Zpíváme průměrně náročné sborové skladby, ale pečlivě je nacvičujeme, takže k úspěšnému
zvládnutí stačí jen dobrý hlas a sluch. Zkoušky jsou jednou týdně, a to

každý čtvrtek od 17.30 do 19.30
v zasedací síni budovy SUDOPU v přízemí.
Přijďte si odpočinout na zkoušku sboru. Jak vám dosvědčí každý člen sboru, sborové zpívání přináší
zpěvákům radost a dobrou náladu při zkouškách i při úspěšných sborových koncertech. Není to
práce, ale hlavně krásná činnost, při které si člověk odpočine a ještě vytvoří a zažije něco pěkného.
!! R á d i v á s v e s b o r u u v í t á m e !!
Kontakty:
MUDr. Marie Kopřivová,
tel.: 737 557 152, e-mail: marie.koprivova@email.cz.
Helena Šenfeldová,
tel.: 723 913 136, e-mail: Hsenfeldova@seznam.cz
Nebo můžete přijít ve čtvrtek na zkoušku do zasedací místnosti budovy SUDOP v přízemí.

Autobusový zájezd v září, za velké účasti seniorů,
proběhl za přijatelného počasí. V památkové
zóně Nových Dvorů u Kutné Hory jsme si prohlédli
arkádovou chodbu spojující zámek s kostelem sv.
Martina. Barokní i empírové domy a mariánský
sloup na náměstí, hrobku Chotků a vodárenskou věž.
Skončili jsme v restauraci U Hájků. Odpoledne jsme
se přesunuli do Dobrovic u Mladé Boleslavi, kde
jsme navštívili Muzea cukrovarnictví, lihovarnictví
a řepařství. Na Palackého náměstí jsme viděli radnici a kašnu s kostkou cukru. V Dobrovicích spisovatel B. Hrabal v r. 1944 absolvoval zácvik na
výpravčího.
Klidné Vánoce a hodně zdraví a spokojenosti do nového roku sudopákům přejí senioři.
František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
85 let

Ing. Jan Mařík, 27. 10.
vedoucí projektant střediska žel. tratí a uzlů

80 let

Ing. Milada Lapáčková, 29. 11.
projektantka stř. zabezpečovací techniky

PRAHA
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K pražskému trhu na Staroměstském náměstí patří koně s kočáry pro turisty, červené klobásy a trdelník. Z výšky přísně dohlíží bronzový Mistr Jan Hus, abychom hřešili s mírou. Ovšem až na radnici
nedohlédne, a tak nás tato v obavě o bezpečnost ušetřila slavnostního rozsvícení stromu 2015...

Předvánoční čas ve střední Evropě...
Bratislavské trhy dýchají přátelskou atmosférou. Bratislavané
všeho stáří se druží při víně při každé příležitosti a tato je
jedna z nejvítanějších. Přátelé se scházejí ve dvou i ve
velkých skupinách a všude zní
hlučná zábava. K tomu
samozřejmě nesmějí chybět
klobásky, brynzové halušky,
kapustnica, haruľa, lokše
z bramborového těsta...

BRATISLAVA

Norimberský Christkindlesmarkt se koná na náměstí Hauptmarkt pod středověkou kašnou.
Speciality? Malé tenké bílé klobásky a především perník ve všech možných podobách. Skvělý!
A protože má Norimberk družbu s mnoha městy, najdete na trhu i stánek pražský.

NORIMBERK

VÍDEŇ

Vídeňský Christkindelmarkt na náměstí Rathausplatz má překrásnou kulisu v podobě novogotické
vídeňské radnice. Je příjemný jako jsou příjemní Vídeňané. V žádném případě nesmí na trhu chybět
obří adventní věnec a „srdíčkový“ strom. A třeba dýňová polévka v chlebovém obalu.

...je ve znamení předvánočních trhů!
Předvánoční trhy patří k adventu. Padá na ně – jistě, mnoho pozlátka – ale i přicházející vánoční nálada. Je příjemné je procházet s kamarády,
protože je příjemné si s nimi poklábosit, popít svařené víno v Praze nebo „glühwein“ ve Vídni a pojíst Nürnberger Bratwurst na místě či lokše
s husacinou v Bratislavě. V minulých dvou letech se nám to ve čtyřech středoevropských městech podařilo a bylo nám tam dobře.
Letos nás čekaly Drážďany. Je jisté, že po masakru 13. listopadu v Paříži už nic v Evropě nebude jako bývalo. Ani ty předvánoční trhy, které
jsou už víc hlídané. Ale jediné, co my, obyčejní lidé můžeme pro zdar věci udělat je, že si je nenecháme vzít. Že se nenecháme porazit
vlastním strachem. Byli jsme v Drážďanech a až na pár policistů, kteří skoro nebyli vidět, bylo vše jak má být. Domorodci i návštěvníci z Polska
a Česka (těch bylo nejvíc) si užívali a my s nimi.
Ivan Krejčí (foto vlastní, kamarádů i webu)
I když drážďanský Štrýclmarkt na náměstí Altmarkt je největší atrakcí, ve skutečnosti celá trasa od hlavního nádraží přes Prager Strasse až k nábřeží Labe
je jedním dlouhým předvánočním trhem. Ale na Štrýclmarkt jsou místní patřičně hrdí, neb je nestarším v Německu (letos se konal po 581.).
Stejně tak jsou hrdí na svou vánoční štolu – několikatunovou vezli při Štolové
slavnosti v sobotu 5. 12. ve slavnostním průvodu, aby ji pak rozporcovali a rozprodali. Výtěžek jde zčásti na charitu a zčásti na výchovu pekařského dorostu.

Ale především je celý ten trh veselý, což mají na svědomí všudypřítomné dřevěné figurky z Krušných hor
i další výzdoba stánků, na kterých si tedy dali záležet!
A kolotoče, ruská kola, dětská železnice, pekařská dílna
pro děti... zkrátka byl to ten nejveselejší trh ze všech,
které jsme kdy navštívili. Kdo by to do těch Sasíků řekl!

DRÁŽĎANY
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To byla dovolená - 1999

Střípky z Polynésie
Petr Adam (foto autor)
Proč právě do Polynésie? Mám čas v březnu, a jak listuji v cestovních katalozích, jinam se v tuto dobu nedá. A potom, „Polynésie“ zní barevně, snivě; vzpomínám na verneovky, kterých jsem přečetl spoustu a které mi do fantazie vnesly
spoustu exotických představ a s nimi myšlenku, že to nejhezčí je právě tam.
Tak už je to tady, sedím v letadle, ale to nemíří ani na západ ani na východ,
ale kupodivu na sever. Jak paradoxně se blyští sněhové pláně mezi tmavě rozlámanými stěnami skal lehce narůžovělé štětcem zapadajícího slunce. Pod námi
je Grónsko a snad jen z hlubin fjordů, které se černě zařezávají do ledového kontinentu, vyvěrají jasně barevné, ale přece jen proužkem mlhy přetažené představy
o svěžích palmách, modravých lagunách a k tomu ještě tajemný otazníček. Jak
to tam vlastně bude doopravdy vypadat? Jak to na mne bude působit? Jak se tam
budu cítit? Naleznu tam snad něco zvláštního? Jak se ty představy asi budou lišit
od skutečnosti? Jen když tam budu, to poznám.
Vystupujeme na letišti v Los Angeles, přestupní stanici do ráje. Důležitý celník
nade mnou a mojí spolucestující významně mhouří obočí a vykazuje nás stranou.
Co se děje? Vždyť ty papíry máme vyplněné jako ostatní. Zřejmě se tváříme
o něco mlaději než zbylých sedm statečných z naší skupiny, a proto jsme asi pro
Ameriku nebezpeční. Chvíle bezradnosti; náhle k nám přibíhá anděl – děvče od
počítače a pročítá ty předůležité papíry; nejdříve čtvrť a potom ulici – je naprostým
protikladem tomu světově důležitému úředníkovi.
Probouzím se do úžasného rána. Dívám se z okna a z jarně zeleného trávníku
mi mávají palmy, za nimi je pás květin a potom „Pacifik“. Rychle vstávám, popadnu
foťák a v dalších vteřinách beru schody po třech, ostatní sladce spí. Teď už neběžím, ale téměř kráčím po špičkách kolem těch palem a zkoumám, odkud jsou
Znovu jsem v letadle a je tu zima, i když jsme právě přeletěli rovník.
nejhezčí, cvak a jsou tam. Kolem mne se mihne postava na kolečkových bruslích,
Venku ve výšce 10 km nad mořem je - 40° C a v letadle je našich dubno- vzápětí druhá a pak někdo na kole. Být rychlý, tak to je taky Amerika. Jsem na
vých 16° C. Najednou se pod námi objevují světla, letadlo nabírá krouživý pobřeží a Pacifik si povídá, přehazuje vlny poslané z Tahiti. Tak Tahiti ahoj a zítra
pohyb a za několik minut poposkočí na přistávací dráze. Pomalu, opravdu večer.
vláčně vylézáme ven a není se co divit, dohromady máme za sebou 20
hodin letu, jsou 4 hodiny ráno, zatímco u nás je 5 odpoledne a sotva vystrčíme hlavu na vzduch, dostáváme pecku. Těžký slaný vzduch mi vbíhá do plic a ty jsou
ve vlhkých nočních sedmadvaceti stupních v nečekaném šoku, i když člověk dopředu ví, že v tropech je horko. Snad se mi zachtělo zpátky do vychlazeného letadla, natáhnout se do sedadla naplno sklopeného a ještě usnout. Probírá mne drnčení ukulele, to jak se přibližujeme k hale. Tři Tahiťani v červenavých šatech
s motivem velkých bělavých květů sedí na lavici, usmívají se a brnkají. Procházím dveřmi, z druhé strany se zavlní spanilá Tahiťanka a hází mi na krk květinové
korále, omamně voní.
Je o den později. Balancuji na horní palubě raketové lodi a hltám siluetu ostrova Bora-Bora. Černý
špalek skály se střídavě ztrácí v našedivělém mraku a vedle něj se toho samého mraku lehce dotýká
sousední pyramida. Oba vrcholy vystupují z tmavě modravého pralesa, který naopak sestupuje k travinám, ze kterých sem tam zamává palma, a pak už je to jen krůček k oceánu. Zářivě zelenomodrá je
barva laguny. Klidná průzračná voda omývá ostrov kolem dokola a také několik nízkých, palmami posetých ostrůvků. Ostrov i s lagunou jsou v objetí bělavé vodní tříště, to tam se oceán potkává s pevninou,
naráží třímetrovými vlnami na korálovou bariéru, která ostrov chrání. V tuhle chvíli však ještě nevím, co
života je v laguně a především u té korálové bariéry.
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Loď proplula přirozenými vraty
mezi dvěma atoly a zastavila u mola.
Po deseti minutách jízdy autem jsme
v kempu. Do západu slunce zbývají
ještě asi tři hodiny, a tak se nabízí
procházka po pobřeží. Kráčíme bosi
a s každou vlnou cítíme oceán.
V pravidelných intervalech mi přebíhá
voda přes chodidla a zatím je mi nezvyklá její osmadvacetistupňová teplota, dokonce mi připadá, že ta voda
je teplejší než vzduch.
Stoupáme do vrchu. Palmy kolem
cesty již nepřevládají, vystřídala je
spousta hustých vysokých keřů;
někdy kvetoucích, převážně žlutě.
Jindy se v bujné zeleni rozvine ibišek
lahodnou červení, ale nezřídka je
i kudrnatě uzavřený – spící ibišek.
Spodní vegetační patro není o nic
všednější. Mezi svěže zeleným kapradím se vzácně zafialoví ve složitějším tvaru orchidej.
Přecházíme potok, z travnaté planiny vyrůstá zapomenutá palma a pod ní leží několik ořechů. „Půjč mi dýku“, ohnivě křikne naše průvodkyně Markéta a s výrazem Modré Amazonky kuchá kokosový plod. Ořech je obalen tuhou asi tři centimetry tlustou vlákninou a dá to dost práce, než je odstraněna. Konečně je jádro
vejpůl a všichni, kdo jsme se vydali na cestu – Pepa, Jarda, Miloš, Lída, Honza, no i já, se vrháme na bílou sladkou pochutinu, ve zdejších krajinách nazývanou
kopra. Polynésané ji pěstují především pro Evropany, sami pijí většinou jen kokosové mléko.
Stejně jako cesta se mění i pohledy do dáli. Zrovna teď přes stromovitý ananas, rozložitý keř, který lomí větvemi jako rukama a obnaženými kořeny jako nohama snad proto, že jeho plody jsou nejedlé a přitom vypadají úplně stejně jako ty vypěstované na poli, se naskýtá pohled do laguny. Odstíny modré i zelené se
proplétají v ladných křivkách, to odrážejí povrch mořského dna. Teplé vody vzaly do své slané náruče několik atolů hustě porostlých palmami. Ten idylický obraz
však není trvalý. Přijde období tajfunů a vlny tsunami přežehlí teď rajsky tvářící se atol. Kdo by v tu dobu na něm byl, neutekl by. Většinou tam není pitná voda.
I z tohoto důvodu nejsou atoly osídleny trvale, pouze se navštěvují.

Zešeřilo se, za chvíli na kraj usedne tropická noc, ale dnešní den ještě neskončil.
Podcházíme tmavě zelenou klenbu z fíkovníků a banánovníků. Kroky směřují tam,
kam je vedou uši, za temně dunivými zvuky bubnů. Právě začíná domorodá opera.
Čtyři snědí Tahiťané nesou na ramenou ohromnou škebli. Pak se rozvíří bojový
tanec. Je plný divokých skoků, při kterých se často zaleskne kopí a sem tam bojovník udělá přemet. Vše náhle utichá. V tmavomodrém přítmí se pomalu rozevírá
škeble. Vystupuje z ní princezna a z pozadí ladně přistupují zástupy tanečnic. Pod
hvězdami v okruhu palem zní jemný táhlý chorál. Dívky se vlní a s nimi jejich banánové sukénky. Zdobí je korále z tropických květů, v horních partiích pak šikovně provedený oděv z kokosového ořechu. Krásný zpěv je doprovázen ještě krásnějšími
úsměvy.

Opět jsme na lodi, ale tentokrát menší – rybářské, klouže po hladině laguny spolu s rovnoběžným trámem proti vlnám. Zastavili jsme
téměř na okraji laguny asi sto metrů od bariéry. Nasazuji brýle
a šnorchl a vzápětí skáču do vody stejně jako většina posádky. Domorodci plavou bez brýlí a na první pohled je vidět, že jsou i ve vodě
doma. Pod hladinou se otevírá svět, který jsem doposud znal jen
z filmů. Na písečném dně sedí stádečko tmavě šedivých rejnoků,
občas některý vystřelí jako podmořské letadlo. Domorodci je krmí.
Ryby a lidé, najednou to vypadá jako zrežírovaný tanec. Postavy se
míhají, točí, převracejí; rejnokům vlají křídla a Tahiťanům vlasy. Kolikrát rejnok provede vodní nálet s lehkým natočením skoro do svislé
roviny a rybí ocas podaný rukou mizí v ústním otvoru. Jak plavu a pozoruji, co se ve vodě děje, všimnu si, že kousíček od lodi asi dva
metry pod hladinou je řasami obrostlý korál. Nabírám do plic vzduchu,
co můžu, a potápím se. Mezi řasami projíždí snad stovka modrých rybiček všemi směry a mezi nimi sem tam vícebarevná klipka. Je to
jeden z okamžiků, kdy člověk na nic nemyslí, jen vnímá a žasne.
(O dva měsíce později: Sedím u stolu, stříhám diáky, dávám je do
rámečků a konečně prohlížím kukátkem. Znovu prožívám dalekou
cestu, i když v rychlejším sledu. Náhle ztuhnu. Asi pět metrů za řasami obrostlým korálem číhá zlověstná silueta žraloka.)

Foto: 1 - MOOREA: strmé hory ve vnitrozemí, 2 - BORA-BORA: skalní špalek Mont
Otemanu, 3 - BORA-BORA, pobřeží, v pozadí vrcholy Mont Pahia a Mont Otemanu,
4 - moře mezi ostrovy RAIATEA a TAHAA, 5 - RAIATEA: vyjížďka na lodi,
6 - BORA-BORA: tanec s rejnoky v laguně, 7 - MOOREA: západ slunce

Nad hladinou moře zapadá slunce. Obzor se halí do zlatavého
pláště a poslední paprsky posílají své teplo do pohupujících se vlnek.
Vítr ševelí do listů palmy, která se uklání usínajícímu oceánu, děkuje
mu za krásně prožitý den. Zlatá přechází postupně do červena. V nedalekém palmovém háji utichají ptačí zvuky, to červená přešla do modrofialové. Ještě je vidět nedaleká loďka, kampak asi popluje zítra?

TO
BYLA
DOVOLENÁ!
BORA-BORA – hotelovy komplex.

MOOREA – zátoka „Opunohu“ (žaludek leklé ryby).
TAHITI – pláž se sopečnym pískem.

Francouzskou Polynésii hlavně její Společenské
ostrovy - před léty objevoval
kolega Petr Adam s přáteli.
Více na stranách 30 a 31.

