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Začala ražba Ejpovického tunelu

III. TŽK: Modernizace trati Rokycany-Plzeň
Foto Karel Smejkal - koridory.cz
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Nový ministr dopravy České republiky
Nový ministr dopravy Ing. Dan Ťok
byl prezidentem republiky jmenován
4. prosince 2014.
Při nástupu nastínil jeho úkoly předseda vlády Bohumil Sobotka:
„Za klíčové z pohledu toho, co nového ministra čeká, pokládám personální stabilizaci ŘSD, stabilizaci
Českých drah a dokončení prodeje
majetku z ČD na Správu železniční
dopravní cesty. Zásadní je rovněž
zrychlení výstavby dopravní infrastruktury, dočerpání peněz z operačních programů EU a také příprava na
příští programovací období a samozřejmě i další priority uvedené v programovém prohlášení vlády.“

KRONIKA 2014–15
na webu nedostupné

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
na webu nedostupné

http://rokycanyplzen.cz
o stavbě MODERNIZACE TRATI ROKYCANY–PLZEŇ
http://hostivar.eu
o stavbě OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA
HOSTIVAŘ – PRAHA HL. N., I. ČÁST – ŽST. PRAHA HOSTIVAŘ

Rok 2014 můžeme popsat výrazy
nesmírně náročný
a velmi úspěšný.
S
blížícím
se
koncem operačního
programu doprava
se zvyšoval tlak na
dokončení přípravy
staveb, které by
ještě mohly být realizovány do konce
roku 2015. Zejména
SŽDC, s. o., vypsalo
velké množství projektových zakázek s velmi
krátkými, někdy až nereálnými termíny. Naše
společnost se stala zpracovatelem mnoha takových zakázek a vyslovuji zde velké uznání a poděkování všem, kteří na úkor vlastního času,
o večerech a víkendech, intenzivně pracovali na
projektech, které se okamžitě po dokončení staly
součástí soutěže na výběr zhotovitele stavby.
Hospodářské výsledky dané finančním plánem
jsme opět výrazně překročili a v průběhu celého
roku jsme neměli žádné finanční problémy. Naše
pozice na trhu projektových prací dopravních
staveb je stabilní a perspektivní.
Kromě obvyklých pracovních povinností jsme
v uplynulém roce zvládli uvést do provozu několik poměrně výjimečných nápadů a inovací,
jako bylo zavedení systému oběhu a archivace
firemních listin, rekonstrukce prvního patra v budově v Olšanské ulici s vytvořením dvou nových,
moderních zasedacích místností, rekonstrukce
kanceláří projektového střediska v Plzni, vývoj
a vytvoření SW GDIS a ZAVTAB, aktualizace
SW PRAPOD a pořízení Laser scanneru.
Ke konci roku 2014 jsme ukončili činnost laboratoře mechaniky zemin v Pardubicích, která byla
organizačně přiřazena ke středisku Geotechniky.
Důvodem ukončení poskytování služeb v oblasti
analýz zemin a hornin, rozborů podzemních a povrchových vod byla nízká ziskovost a perspektiva
této oblasti podnikání.
Důkazem naší kvalitní práce je úspěch v soutěži Česká dopravní stavba roku 2013, kde jsme
získali dva tituly pro stavby Rekonstrukce mostu
přes Labe na trati Děčín–Jedlová a Modernizace
trati Votice – Benešov u Prahy a další tři stavby
obdržely ceny ministerstva dopravy a odborných
časopisů.
Stejně jako v letech dřívějších jsme společně
se SŽDC úspěšně zorganizovali dvě odborné
konference – Železnice 2014 a dvacátý ročník
konference Železniční mosty a tunely.
Obchodní a výrobní oblast
V minulém roce pokračovala projekční příprava
dopravních staveb zejména na železnici a silniční
síti. Stejně jako v minulých letech zůstala nejdůležitějším obchodním partnerem státní organizace
Správa železniční dopravní cesty. Její dva investorské útvary, Stavební správa Západ se sídlem
v Praze a Stavební správa Východ se sídlem
v Olomouci, byly zadavatelem řady veřejných zakázek na zpracování projektové dokumentace
a souvisejících činností. SUDOP PRAHA se pravidelně těchto soutěží účastnil a častokrát byl zadavatelem vyhodnocen jako vítěz.
Od Správy železniční dopravní cesty jsme získali několik zakázek na přípravu rychlých spojení na území České republiky.
SUDOP PRAHA se rovněž účastnil soutěží na
přípravu staveb silničních. Nejdůležitějším klientem v této oblasti je Generální ředitelství silnic
a dálnic se svými závody a krajskými správami.
V roce 2014 získala naše společnost několik zakázek zadávaných jak generálním ředitelstvím,
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SUDOP PRAHA a.s. v roce 2014 – zpráva o stavu společnosti
Ing. Tomáš Slavíček, generální ředitel a předseda představenstva
tak Krajskými správami Ředitelství silnic a dálnic
v Praze, Plzni, Liberci, Pardubicích, Karlových
Varech a Olomouci.
Další zakázky získal SUDOP PRAHA od krajských úřadů (zejména kraj Plzeňský, Středočeský, Liberecký a Karlovarský) a měst (Plzeň,
Praha a Pardubice).
Zcela novými obchodními partnery byly obec
Dolní Břežany, Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, České vysoké
učení technické v Praze, město Uherský Brod,
Vodovody a kanalizace Trutnov, Centrum Palmovka a obec Jesenice.
Velmi důležitými klienty byly v roce 2014 stavební společnosti, pro které zajišťoval SUDOP
PRAHA realizační dokumentace silničních i železničních staveb doma i v zahraničí. Spolupráci se
společnostmi Kapsch Carrier Com, EŽ Praha,
AŽD Praha, Starmon Choceň, Metrostav, Divize
3, MONZAS, Porr, odštěpný závod 1 – Čechy,
Dálniční stavby Praha, Chládek & Tintěra, HABAU
CZ, AZ SANACE, SMP CZ, Skanska a EUROVIA
CS lze označit jako oboustranně velmi úspěšnou.
Studijní a koncepční práce
V roce 2014 se naplno rozběhly práce na takzvaných „rychlých spojení“ (RS), jež mají za úkol
prověřit průchodnost územím vysokorychlostních
tratí v podmínkách České republiky. SUDOP
PRAHA zpracoval hledání možností zejména
v relaci Praha–Lovosice–Drážďany, Praha–Benešov–Brno a zapojení tras RS do uzlu Praha.
Neméně významnou byla i činnost na studiích
proveditelnosti pro úseky tratí na území ČR Jaroměř – Stará Paka, Kolín–Všetaty–Děčín, železniční uzel Pardubice, Plzeň – České Budějovice,
Plzeň–Domažlice a další.
Ze studií zabývajících se silniční dopravou jsou
nejvýznamnější studie zpracované pro ŘSD ČR,
zejména pro úseky dálničních a rychlostních komunikací (R6, I/46, I/58), které by se v budoucnu
měly stát podkladem pro další stupně projektových dokumentací.
Zahraniční zakázky a aktivity
Pokračovala spolupráce s mateřskou základnou firmy Mott McDonald při elektrizaci železniční sítě ve Velké Británii.
Rozhodující zahraniční zakázkou bylo vyhotovení Technického projektu a zadávací dokumentace na elektrifikace základní sítě Lotyšských
železnic. Jedná se o elektrizaci 1100 km železničních tratí, včetně železničního uzlu Riga, střídavou trakcí 2 x 25 kV.
V Polsku jsme dokončovali zakázku na zpracování projektové dokumentace (stavební povolení a realizace díla) modernizace trati E30 (LK
133) v úseku Trzebinia–Krzeszowice.
Inženýrská činnost
Významnou činností SUDOP PRAHA v oblasti poskytování konzultačních služeb je zajišťování komplexního servisu pro investora mezi
vypracováním projektové dokumentace a následnou činností, tj. získávání nezbytných podkladů a dokladů pro vydání územních
rozhodnutí či stavebních povolení, podmiňujících následnou realizaci jednotlivých investic.
Tuto činnost SUDOP PRAHA vykonával zejména pro SŽDC, ŘSD ČR, KSÚS, ŘVC ale také
pro městské, obecní a další investory, a to zejména u zakázek, u nichž byl současně zpracovatelem projektové přípravy.

Technické dozory, monitoring a kontrola
staveb, BOZP
V roce 2014 byl SUDOP PRAHA rovněž
úspěšný v oboru výkonu technických dozorů
staveb při realizaci staveb a zpracování monitoringů a kontrol staveb spolufinancovaných z prostředků EU. Tato činnost byla vykonávána
zejména pro Středočeský kraj, KSÚS, univerzity
a další subjekty. Získali jsme rovněž několik zakázek na výkon koordinátora BOZP staveb, zejména pro SŽDC.
SUDOP PRAHA pokračoval i v roce 2014
v podpoře technického dozoru investora v geodetickém ověřování výměr přímo na stavbě bezprostředně po její realizaci. Tuto novou činnost
provádí SUDOP PRAHA u realizace modernizace dálnice D1 pro ŘSD. Podporu TDI vykonával i na železničním poli, tj. pro investorskou
složku SŽDC.
Průzkumy a měření (geotechnika a geodézie)
Pro středisko geotechniky byly i v roce 2014
nejdůležitější činností průzkumy pro liniové železniční stavby, většinou jako součást zakázky na
zpracování projektové dokumentace. Velký objem
prací zde znamenaly především průzkumné
práce pro takzvané projekty racionalizací regionálních tratí, které mají pomoci dočerpat OPD1
na ose 3. Objemově menší, ale neméně důležité
byly průzkumy pro novostavby a rekonstrukce
silnic a jejich inženýrských objektů. Obdobná situace byla u střediska geodézie.
Životní prostředí a dokumentace EIA
Skupina životního prostředí zpracovala v roce
2014 části projektových dokumentací týkajících
se vlivu stavby na životní prostředí. Kromě toho
byly zpracovány samostatné dokumentace vlivu
stavby na životní prostředí podle zákona
100/2001 Sb. (EIA).
Jakost a bezpečnost
SUDOP PRAHA je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO
9001:2001, environmentálního managementu dle
ČSN EN ISO 14001:2005, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN
OHSAS 18001:2008 a managementu bezpečnosti informací (ISIMS) dle ČSN ISO/IEC
27001:2006.
V roce 2014 byly výše uvedené certifikáty potvrzeny prostřednictvím dozorové certifikace
firmou TÜV SÜD, světově uznávanou společností
v oblasti poskytování nezávislého ověřování
a certifikace firem, s výrokem bez závad.
Dne 13. 11. 2014 byl společnosti předán Certifikát výjimečnosti společností TÜV SÜD. Podmínkou pro jeho získání bylo úspěšné
absolvování vícenásobného prověřování služeb,
procesů nebo výrobků. Společnost tedy musí garantovat svou činností a pracovními postupy, že
usiluje o neustálé zlepšování své výroby či přístupu k zákazníkům, zaměstnancům nebo životnímu prostředí.
SUDOP PRAHA je také držitelem osvědčení
Národního bezpečnostního úřadu ČR, díky kterému může v rámci svých zakázek přistupovat
k utajovaným informacím do stupně utajení
DŮVĚRNÉ.
Personální oblast a sociální politika
Ve společnosti bylo ke konci roku 2014 zaměstnáno 284 zaměstnanců, a to na pracovištích

v Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni
a v zahraničí na pobočkách ve Varšavě a Sofii.
Vzhledem k obchodní politice společnosti byla
koncem roku ukončena činnost převzaté geologické laboratoře v Pardubicích.
Z výše uvedeného počtu zaměstnanců pracuje
na zakázkách společnosti 218 projektantů, ze
kterých 132 vlastní osvědčení autorizovaného inženýra ČKAIT, autorizovaného architekta nebo
autorizovaného technika, a to nejen v oblasti českých, ale i slovenských, polských a lotyšských
autorizací.
Společnost v roce 2014 zabezpečovala
v rámci své personální politiky pro své zaměstnance vzdělávání v oblasti využívání softwarových řešení projekčních prací a využívání nových
technologických platforem v rámci geodézie.
V rámci zvyšování komunikačních dovedností
a možnosti uplatnění společnosti na zahraničních
trzích byla prováděna jako každý rok výuka cizích
jazyků. Pro zvýšení a zlepšení kvalifikace a manažerských schopností zaměstnanců společnost
pořádá kurzy v Assessment a Development
centru pro klíčové zaměstnance.
Co nás čeká v roce 2015
Do roku 2015 vstupujeme s oprávněným optimismem. Již na přelomu roku máme velmi dobrý
zásobník nasmlouvaných zakázek, naši pracovníci tvoří skvěle sehraný a kvalifikovaný tým, nemáme žádné rizikové obchodní závazky a dluhy
či půjčky.
V letošním roce očekáváme, že se tlak na dokončení a profinancování dopravních staveb
z operačního programu 1 bude zvyšovat. Je
zřejmé, že vzhledem ke konci programovacího období 31. 12. 2015, již není možné stihnout připravit
další projekty. Velké množství dopravních a zejména železničních staveb bude ve fázi realizace
a náš podíl na jejich úspěšném dokončení bude
ve výkonu autorských dozorů, technických dozorů
pro investora a výkon činnosti koordinátora BOZP.
Postupně dochází a bude docházet k přípravě
projektových dokumentací pro projekty z druhého operačního programu, který byl spuštěn 1.
1. 2014. Zejména v oblasti přípravy dálničních
a silničních projektů očekáváme, po mnoha nevýrazných letech, intenzivní zahájení přípravy
mnoha investičních staveb na dálnicích a silnicích I. tříd.
Kromě běžných pracovních povinností nás
v roce 2015 čeká dokončení zavedení systému
spisové agendy. Dále chceme v průběhu letošního
roku pokračovat v zavádění dalších profesních
softwarů, které nám umožní zvýšit produktivitu
naší práce. V průběhu prvního pololetí letošního
roku ukončí svoji činnost naše sesterská organizace SUDOP Polska s.r.o., a tak jediným zástupcem firem skupiny SUDOP GROUP a.s.
v Polsku bude naše středisko ve Varšavě. Budeme
tak stát před nelehkým úkolem oživit a restartovat
naše podnikání na polském trhu.
Jsme připraveni i v roce 2015 být pro své obchodní partnery kvalifikovaným a korektním partnerem, který udržuje vysoký standard
projektových technologií a nabízí své špičkové
projektové týmy pro řešení i těch nejobtížnějších
zakázek. Pro své zaměstnance chceme vytvořit
klidné, týmové a motivující prostředí pro jejich náročnou a zodpovědnou práci.
Jako každoročně Vám všem přeji pevné zdraví,
osobní spokojenost a v podnikání zdravé sebevědomí, prosperitu a úspěch.
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Modernizace železniční trati Tábor–Sudoměřice, význačné mostní objekty, Ing. Milan Kučera, GŘ SŽDC,
oddělení mostů a tunelů
IV. TŽK úsek „Tábor–Sudoměřice“: Zkušenosti s návrhem dvou mostních objektů
Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA
Realizace mostů na modernizované trati Tábor–Sudoměřice u Tábora
Petr Zbraněk, Ing. Ondřej Doubek, Petr Kubík, OHL ŽS
Směrnice Určování zatížitelnosti železničních mostních
objektů, prof. Ing. Josef Vičan, CSc., Žilinská univerzita
v Žilině, Stavební fakulta, Ing. Václav Podlipný, SŽDC
Poznatky ze statického přepočtu mostu v Prostředním
Žlebu podle nové směrnice, Ing. Pavel Očadlík, Ing. Miroslav Kroupar, VPÚ DECO PRAHA, doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., VPÚ DECO PRAHA, Fakulta stavební ČVUT
v Praze, Ing. Vladimír Kudrnáč, SŽDC, Ing. Miroslav
Hubka, HK
OTP pro železobetonové rámové prvky
Ing. Miloslav Bárta, SŽDC
Předpis SŽDC S 6 Správa tunelů
Ing. Hana Ponczová, SŽDC
Trať Liberec–Harrachov, rekonstrukce Harrachovského
tunelu, Ing. Jaroslav Lacina, Ing. Alice Wetterová,
Amberg Engineering Brno
Sudoměřický tunel – projekt a realizace
Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers
Sudoměřický tunel – realizace nového železničního
dvoukolejného tunelu, Ing. Michal Gramblička, SUDOP
PRAHA‚ Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers,
Ing. Vladimír Táborský, SŽDC, Ing. Zdeněk Mlýnek,
Ing. Tomáš Just, OHL ŽS
Modernizace severojižního železničního propojení
Thameslink, projekt Bermondsay Dive Under
Mike Sanderson, ABM Precast Solutions, člen skupiny
ABM Europe, Pavel Bulejko, ABM Mosty, člen skupiny
ABM Europe
Rekonstrukce Rigelského tunelu, Ing. Michal Gramblička, Ing. Stanislav Žáček, SUDOP PRAHA
Monitoring mostů a tunelů prostřednictvím pasivní sítě
optovláknových senzorů, Ing. Jaroslav Demuth, Ing. Ladislav Šašek, CSc., Ing. Michal Mazanec, Safibra
Nová železniční estakáda Mendrik v Ústí nad Orlicí
Ing. Jiří Jirásko, Ing. Jan Horn, Ing. Jana Sedláková,
SUDOP PRAHA, Ing. Vojtěch Konečný, PiS, Ing. Jiří Salava, S-Engineering
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí, soumostí
o třech stavebních objektech
Ing. Vladimír Dubšík, Ladislav Bulín, EUROVIA CS
Betonové vrubové klouby velkých železničních mostů
Ing. Josef Kubíček, CSc., Kubíček Consult Liberec
Železniční ocelové mosty na úseku Horusice – Veselí
nad Lužnicí, Ing. Petr Šetřil, SUDOP PRAHA
Aktuální experimentální výsledky v oblasti interakce
mostu a bezstykové koleje, doc. Ing. Pavel Ryjáček,
Ph.D., Ing. Vojtěch Stančík, Fakulta stavební ČVUT v Praze,
Ing. Miroslav Vokáč, Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Rekonstrukce železobetonového železničního mostu
v Praze na trati Bubeneč–Holešovice
Ing. Jan Sýkora, Ing. Michal Hacaperka, IKP Consulting
Engineers, Ing. Jiří Lukeš, Ing. Stanislav Rosenthal, Metrostav, divize 5
Revize TNŽ 736280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů
Ing. Marcel Pelech, A.W.A.L.
Most v km 160,319 trati Chomutov–Cheb
Ing. Libor Marek, Ing. Jan Svitavský, TOP CON SERVIS
Nová technologie určování svislých průhybů železničních mostních konstrukcí metodou pozemní radarové
interferometrie, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Ing. Michal Glöckner,
Geodézie Ledeč nad Sázavou
Prefabrikované spřažené železniční mosty KMP-O se
sníženou stavební výškou, Ing. Pavel Simon, Ing. Libor
Hrdlička, Ing. Vojtěch Zvěřina, (Ing. Vladimír Fišer),
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.,
(VUT Brno)
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Jubilejní 20. konference
ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY

Před 20 lety, 4. prosince 1995, spatřila světlo světa
naše první konference o železničních mostech. Duchovním otcem byl tehdejší ředitel divize projektové
činnosti Ing. Josef Fidler, jemuž nadmíru vadilo, že se
na různých odborných fórech propírají pouze mosty
silniční. Tehdy nikdo z přítomných tak daleko do budoucnosti nedohlédl, ale čas rychle uběhl, a tak se
ve čtvrtek 22. ledna 2015 uskutečnil již 20. ročník
konference, od osmého ročníku rozšířené o problematiku tunelů.
Hostitelé, Ing. Tomáš Slavíček, generální ředitel
SUDOPU PRAHA, a Ing. Bohuslav Navrátil, náměstek
GŘ SŽDC, přivítali na 270 odborníků - projektantů,
investorů, stavitelů i správců železničních mostů
a tunelů z celé České republiky.
Foto Ivan Krejčí
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Příspěvek popisuje projekt a průběh výstavby nové železniční estakády, jež je součástí modernizace železničního uzlu Ústí nad Orlicí. Soumostí tří
stavebních objektů celkové délky 360 m překonávající řeku Třebovku, silnici druhé třídy II/315 a tok Tiché Orlice se nachází na nové přeložce trati
umožňující průjezd modernizovanou stanicí rychlostí 160 km/h. Projekt estakády se musel vyrovnat se stísněnými prostorovými podmínkami území
nacházejícího se navíc v zátopové oblasti překonávaných toků. Investorem je SŽDC, s.o., Stavební správa východ, zhotovitelem Eurovia a.s.

Nová železniční estakáda Mendrik v Ústí nad Orlicí
Ing. Jiří Jirásko, Ing. Jan Horn, Ing. Jana Sedláková, SUDOP PRAHA a. s.
Ing. Vojtěch Konečný, PiS, Ing. Jiří Salava, S-Engineering s.r.o. (zkrácený příspěvek na konferenci)
Územní podmínky
Nová železniční estakáda je součástí stavby „Modernizace železničního uzlu Ústí nad Orlicí“, jejímž cílem
bylo vybudovat moderní terminál osobní dopravy odpovídající současným nárokům. Trať v tomto místě prochází stísněným územím v intravilánu města vklíněným
mezi svahy dvou kopců (Kubincův kopec, Andrlův
chlum) a limitovaným zejména souběžně vedenou pozemní komunikací II/315 a toky řek Třebovky a Tiché
Orlice. Pro zvýšení traťové rychlosti bylo třeba v tomto
prostoru realizovat přeložku železniční trati posunutou
dovnitř směrového oblouku, tj. směrem ke komunikaci
II/315, do svahu Andrlova chlumu a k budově restaurace Mendrik, dle kteréžto získalo celé přemostění svoje
lokální pojmenování. Záměr modernizace ŽST Ústí nad
Orlicí byl rozpracováván již v průběhu 90. let 20. století,
zásadním způsobem však byla projektová příprava
ovlivněna katastrofálními povodněmi z roku 1997, které
citelně zasáhly i Ústí nad Orlicí. Z výsledků analýzy variant průtoku kalamitních vod na virtuálním a reálném
modelu, vzešly jednoznačné požadavky kladené na projektové řešení přeložky:
- přeložka musí být v celé délce umístěna na mostních objektech
- mezilehlé pilíře musí být kruhového profilu nebo
profilu kruhu blízkému (nepřípustné jsou jakékoli
prvky charakteru stěn)
- stativa pilířů musí být situována nad definovanými
hladinami návrhových průtoků
Celková koncepce projektového řešení
Z výše uvedeného vznikla potřeba navrhnout mostní
estakádu překonávající ve velmi ostrém úhlu tok řeky
Třebovky, silnici II/315 Ústí n/O – Choceň a dále pak tok
řeky Tiché Orlice v místě jejího soutoku s Třebovkou.
Z hlediska návrhu konkrétních konstrukcí se tak estakáda rozpadá na tři části s pomyslným středem nad křížením s II/315, kde je z důvodu dodržení potřebných
podjezdných výšek nutno realizovat konstrukci s minimální stavební výškou.
Do výsledného řešení dále významně zasáhl i požadavek na převedení bezstykové koleje (BK), tj. požadavek převést obě koleje bez použití kolejnicových
dilatačních zařízení.
Nosné konstrukce – třebovská a pražská část
estakády
Nosné konstrukce třebovské a pražské části jsou
spojité ocelobetonové trámy o třech polích s ocelovou
komorovou konstrukcí a horní spřaženou železobetonovou deskou. Konstrukce jsou jednokolejné, tj. pod
každou kolejí je samostatná NK. V podélném směru je
umístěn jeden spojitý nosník v třebovské části a dva po
sobě jdoucí třípolové nosníky v části pražské. Komorové nosníky jsou lichoběžníkového průřezu se stěnami
ukloněnými od svislice cca 10°. Výška stěny je proměnná, komorové konstrukce mají náběhy nad vnitřními pilíři. Důvodem návrhu náběhovaných konstrukcí
byla potřeba snížit výšku konstrukcí na koncích tak, aby
se stativa společných pilířů u křížení se silnicí II/315 dostaly nad hladiny návrhových průtoků a dále potřeba

dodržet podjezdnou výšku na cyklostezce pod třebovskými konstrukcemi. Konstrukce jsou ve všech úložných osách uloženy na dvojice ložisek osové
vzdálenosti 2200 mm na vnitřních pilířích a 3000 mm
v koncových příčných řezech. Podélné i příčné spáry
mezi konstrukcemi jsou těsněné lamelovými závěry.

tory zajišťujícími injektáž kořene mikropilot a dále pak
injektáž paty velkoprůměrových pilot k zamezení rizika
zvětšených hodnot sedání, k nimž by u krátkých pilot
(s únosností prakticky jen na patě piloty) mohlo vlivem
nedokonale začištěného dna vrtu ukončeného ve skalní
hornině docházet.

Nosné konstrukce – křížení se silnicí II/315
Silnice II/315 je překonávána doukolejnou nosnou
konstrukcí s dolní mostovkou rozpětí 30,00 m osazenou na společných pilířích s přiléhajícími spojitými
konstrukcemi (viz výše). Nosná konstrukce je navržena
jako celosvařovaná ocelová konstrukce s dolní ortotropní mostovkou a dvěma hlavními nosníky ztuženými
obloukem (Langrův trám) se šikmými závěsy. Výška
hlavního nosníku je 7,30 m ve vrcholu oblouku a v patě
oblouku pak 1,65 m. Osová vzdálenost nosníků definovaná požadovaným VMP3,0 v oblouku je 11,90 m.
Trám je navržen jako uzavřený průřez obdélníkového
tvaru konstantní výšky 1650 mm, pro zvýšení tuhosti příčného řezu je trám doplněn příčnými diafragmaty. Oblouk
je uzavřený průřez obdélníkového tvaru výšky 550 mm.

Spodní stavba
Železobetonová spodní stavba estakády sestává
celkem ze 4 ks opěr (samostatné konstrukce pro
každou kolej), 12ti kusů mezilehlých pilířů, dvou pilířů
společných pro komorové kce a Langrův trám a dvou
sdružených pilířů pro navazující komorové konstrukce
v pražské části estakády. Pilíře společné pro komorové
konstrukce a Langrův trám jsou složeny ze dvou kruhových sloupů průměru 2,0 m, na něž je nasazen příčný
úložný práh rozměrů 2,90 x 13,10 m se dvěma výškovými úrovněmi uložení. Masivní opěry mají předsazenou část vystupující z vlastního tělesa opěr, jež
opakuje tvary mezilehlých pilířů a vizuálně tak opěry
s těmito sjednocuje. Na krátká podélná křídla pražské
i třebovské opěry navazují objekty opěrných zdí.

Založení objektu
Železobetonová spodní stavba mostu je založena na
velkoprůměrových vrtaných pilotách 1200 mm, které
byly v projektu dle provedeného geologického průzkumu ukončeny vetknutím do skalního podloží typu R4
(mírně zvětralý prachovec) až R3 (navětralý prachovec).
Při vlastní realizaci však byly zastiženy velice složité
geologické poměry, dramaticky se lišící i v rámci každé
jedné patky pilíře či opěry. Velká část pilot nebyla dovrtána na projektované délky, u části vrtů byla navíc zachycena geologická porucha představovaná jílovými
polohami vyskytujícími se pod kompaktními horninovými vrstvami. Pro
správnou funkci založení, zejména
pak pro přenos vodorovných sil
u brzdných pilířů, musela být pro
každou část spodní stavby zpracována sada dodatečných návrhových
opatření. To spočívalo zejména v aplikaci tryskové injektáže a svislých
popř. šikmých mikropilot. Krátké nedovrtané velkoprůměrové piloty byly
převrtány dvojicí či trojicí svislých
mikropilot s instalovanými obturá-

Uložení nosných konstrukcí
Nosné konstrukce jsou uloženy celkem na 52 ks
hrncových ložisek. Pro zachycení tahových reakcí
u spojitých konstrukcí jsou navíc na koncích OK osazeny ložiska tahového kotvení.
V srpnu 2014 byly na konstrukcích estakády provedeny zatěžovací zkoušky a celé „soumostí“ 6ti komorových spojitých konstrukcí a dvoukolejného Langrova
trámu bylo uvedeno do provozu. Celkové dokončení objektu se předpokládá na jaře roku 2015.
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Pohled na vstupy do dvou identických zasedaček - obě jsou vybaveny
promítacím zařízením. Stěna mezi
nimi je otvírací, a tak lze vytvořit
velký prostor o dvojnásobné kapacitě. V prostoru před zasedačkami
bylo možno umístit kuchyňku.
V malém „náměstíčku“ našla své
místo digitální tiskárna a nádoby na
separaci odpadů.
Zcela nové je i sociální zařízení pro
zaměstnance.
Spodní vizualizace Radka Horyny
představují pokračování rekonstrukčních prací v jednotlivých patrech.

Rekonstrukce 1. patra v Olšanské 1a
Zadání na rekonstrukci 1. patra vzniklo jako konglomerát několika
různých vstupů. Jako první vznikla studie pro zefektivnění využití bývalé
zasedací místnosti 103 a 103A, kterou zadal SUDOP PRAHA. Studie
nakonec prokázala, že nejsmysluplnější je vytvoření zasedacích místností na novém místě a přeskupení kanceláří v této části patra. Tím také
mohl vzniknout určitý rozptylový předprostor před vlastními zasedacími
místnostmi, a to i s minimálním zázemím. Dalším vstupem do zadání
byla nutnost kompletní rekonstrukce silnoproudých rozvodů, které jsou
v nejstarších částech budovy stále původní a již zdaleka nejsou
schopné pokrýt dnešní zatížení. Do této části rekonstrukce byla také
začleněna rekonstrukce sociálního zázemí, která vznikla již dříve, v samostatném projektu. Jak úvahy nad budoucím provozem prostor SUDOPU PRAHA pokračovaly, vznikl v době započetí stavby také
požadavek na přesunutí prostor podatelny a s tím i nutný zásah do dispozičního řešení přízemí. Zde je potřeba zdůraznit, že vznikla také
studie na přestavbu přízemí, sloučení prostor reprografie a vznik oddechové místnosti pro SUDOP PRAHA. V této studii byla již podatelna navržena v současném (novém) umístění.
Vlastní rekonstrukce nám následně ukázala, obdobně jako u rekonstrukce fasády, že kvalita při stavbě budovy nebyla zrovna největší.
Projevilo se to především výraznými rozdíly ve výškách jednotlivých

místností i chodby, kde rozdíly dosahovaly i několika centimetrů. To už
se při změně dispozic projevilo jako poměrně zásadní. Další zásahem
nad rámec původní přípravy byla kompletní rekonstrukce rozvodů chlazení, kde se původně počítalo pouze s přesunem několika jednotek.
Díky pozitivnímu přístupu investora nakonec došlo k takřka kompletní
rekonstrukci této části infrastruktury. Došlo ke kompletnímu krytování
rozvodů chlazení ve všech dotčených kancelářích a zásadním byl i
dopad této změny do prostoru u výtahů. Nově umístěné vedení totiž
definovalo nové rozložení podhledů v tomto prostoru. Zásadním pro
tuto změnu byla i demolice původních podhledů, které zde byly ve
dvou úrovních. Původní z období vzniku stavby a novější, které překrývaly dodatečné vedení infrastruktury (chlazení, slaboproudé rozvody
atd.). Obdobných zvětšení rozsahů stavby proti projektu byla navíc
ještě celá řada. To vše mělo dva zásadní rozměry. Prvním bylo výrazné
zkvalitnění výsledku rekonstrukce proti projektu i zadání. Druhým dopadem bylo prodloužení trvání stavby proti původnímu předpokladu.
Vzhledem k pozitivnímu výsledku rekonstrukce se investor rozhodl
pro dokončení rekonstrukce i v dalších částech budovy. Jedná se o dokončení rekonstrukce v rámci 1. patra a následné rekonstrukce 2. a 3.
patra. Zásadní částí rekonstrukce bude změna silnoproudé části (osvětlení a zásuvkové obvody) a slaboproudé části a také zkapacitnění sociálního zázemí v části B.
Tomáš Pechman (i foto)
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Firemní agenda v roce 2015 - Elektronický oběh dokumentů
Od začátku ledna tohoto roku se SUDOP PRAHA a.s. zařadil mezi společnosti využívající moderní elektronický oběh dokumentů po firmě. Pro zaměstnance to znamená, že jakýkoliv dokument nebo zásilka, která do firmy dorazí, je hned na počátku zdigitalizována (pokud to její povaha umožňuje)
a dále putuje firmou už jen její elektronická verze. To ale není zdaleka vše, co systém umožňuje, více se dovíte v následujícím článku.
Historie
Požadavek na systém pro elektronický oběh
dokumentů vznikl ze strany vedení společnosti
již v roce 2011, zejména kvůli rychlé dohledatelnosti firemních dokumentů a zrychlení oběhu
těchto dokumentů. Dalším požadavkem byla
bezpečnost dokumentů, zjednodušení administrace, snížení nákladů spojených se zpracováním firemních dokumentů, a zejména pak
odlehčení práce projektantům a sekretariátům.
Na počátku byla sestavena pracovní skupina
obsahující průřezově zástupce jednotlivých pracovních pozic na SUDOPU, ze které vzešly výchozí požadavky na systém a agendy, které má
systém pokrývat – běžná korespondence (příchozí i odchozí), faktury a smlouvy.
Ve výběrovém řízení na dodávku vyhrála společnost Konica-Minolta, jejíž systém byl nejkomplexnější a umožňoval budoucí rozvoj
řešení o další agendy. Se společností KonicaMinolta SUDOP již dlouho spolupracuje a považuje ji za silného partnera.
Vlastní práce na systému započaly analýzou
v květnu roku 2013. Od dubna 2014 pak odstartoval finální vývoj systému a paralelně s ním od
června 2014 probíhalo testování. Systém byl do
užívání předán v listopadu 2014 a nyní probíhá
ladění a drobné úpravy na systému.
Od ledna tohoto roku již přešly první agendy
do ostrého provozu – přijaté faktury a došlá korespondence.
Technologie
Jako základ systému elektronického oběhu
dokumentů slouží celosvětově rozšířený systém
Microsoft Sharepoint. Díky tomu lze v budoucnu
snadno přidávat další moduly a vytvořit tak centrální firemní portál obsahující například týmové
weby, podporu, diskusi, různé automatizované
exporty z firemních databází – ekonomické
a výkonové ukazatele, rezervační systém
a mnoho dalšího.
O vlastní tok dokumentů se stará workflow
system K2 BlackPearl, využívaný i mnohými velkými hráči jako je Shell, Aegon, v ČR například
Pepsi. Data se ukládají do MS SQL databáze.
Skenování dokumentů na vstupu zajišťuje systém Kofax, celosvětový leader ve vytěžování
dokumentů. Díky tomu lze bez nutnosti lidského
zásahu získat po naskenování z dokumentu
velké množství vyplňovaných údajů, což šetří
čas strávený s ručním vyplňováním těchto dat.
Celý systém funguje v našem virtuálním
VMWare prostředí, které samo o sobě zajišťuje
vysoký výkon, dostupnost a bezpečnost uložených informací. Důležité je i to, že všechna data
jsou umístěna u nás ve firmě v Praze a ne na cizích serverech.
Systém jako celek je tedy velice robustní, sestavený z celosvětově rozšířených produktů se
zajištěným rozvojem do budoucna, silnou podporou, a to jak z řad vlastních firem, které tyto
produkty tvoří, tak i komunity uživatelů.
Co vám elektronický oběh dokumentů
umožní?
Vyhledat jakýkoliv dokument
Elektronický oběh dokumentů vám umožní
rychlé vyhledání jakéhokoliv dokumentu, který
dorazil do SUDOPU PRAHA, nebo byl od nás

odeslán. Vše je samozřejmě závislé na vašich
oprávněních k dokumentům. Díky tomuto systému se vám již nestane, že budete po celé
firmě hledat nějaký dokument, který vám nedorazil, prostě si jej vyhledáte sami a hned víte
i kde fyzicky je.
Hledat můžete buď fulltextově, tedy podobně
jako hledáte na Google, nebo můžete použít
přednastavené pohledy a filtry. Díky pohledům
například rychle zobrazíte jen dokumenty z vašeho střediska, jen faktury nebo třeba vše, co
přišlo do SUDOPU PRAHA za poslední týden.
Ve všech pohledech můžete pak ještě dále filtrovat, až se dostanete ke kýženému dokumentu. A pokud na něj máte oprávnění, můžete
si ho rovnou prohlédnout. Pokud ne, nevadí,
i tak vidíte základní popisné informace, třeba
kdo a na jakém středisku dokument má.
Zrychlit schválení faktury nebo smlouvy,
doručení korespondence
Pokud jste součástí procesu, při kterém se
schvalují faktury nebo smlouvy, jistě se Vám
také stalo, že jste řešili, v jaké fázi je vlastně
smlouva nebo faktura, kterou jste předávali
k dalšímu zpracování. Obnášelo to poté oběhnout zaměstnance, kteří jsou v procesu za
vámi a urgovat je s vyřízením. Systém samozřejmě nezajistí, aby kolega schválil fakturu
včas, ale umožní vám i všem ostatním vyhledat, u koho se daná faktura zasekla a dotyčného popohnat.
Dosud se například smlouva při schvalování
musela předat v papírové podobě ručně,
a pokud jste dotyčného nezastihli, tak mu ji
někde nechat. Pak trvalo, než ji dotyčný objevil
a zpracoval a opět stejným způsobem poslal
dále, případně s připomínkami vrátil. Nyní při
schvalování smlouvy jednoduše ve formuláři zatrhnete, že se smlouvou souhlasíte, a v tu chvíli
se dalšímu zaměstnanci za vámi ve schvalovacím kolečku smlouva objeví. Výhodou je, že
pokud má VPN, může vám smlouvu klidně odsouhlasit večer z domova nebo z nějaké konference, a pokud je mimo kancelář delší dobu,
uvidí ji automaticky jeho zástupce. Vy neřešíte
komu smlouvu předat, prostě jen uděláte svoji
práci a schválíte ji nebo zamítnete. Stejně fungují i faktury nebo například příjem a odeslání
běžné korespondence.
Vedoucí středisek, vedení společnosti a sekretariáty, ale i projektanti pak mají velice de-

tailní přehled o pohybu dokumentů u nich na
středisku nebo v celé firmě, a to nejen z pohledu
popisných informací, ale i přímo obsahu. Systém umí párovat podepsané smlouvy po jejich
příchodu zpět od protistrany a zároveň vyhledat
smlouvy, u kterých se na návrat čeká.
Zrychlit odeslání dokumentu
Systém v budoucnu přinese i lepší práci
s odeslanou poštou. Projektant nachystá dokument, který chce odeslat, vloží ho do systému
a odešle. Pokud má nějakou přílohu, kterou potřebuje fyzicky k zásilce přidat, předá ji na svůj
sekretariát. Dále se už o nic nestará a jen v systému sleduje, kde se jeho zásilka nachází. Podatelna po odeslání zásilky aktualizuje záznam
odeslané pošty o podací číslo, případně jiný
identifikátor, a tím proces končí. Kdokoliv pak
může vyhledat, zda jeho zásilka skutečně ze
SUDOPU PRAHA odešla, jaký den a pod jakým
podacím číslem.
Díky provázanosti faktur, smluv a korespondence lze i automaticky odeslat po schválení
smlouvu nebo fakturu.
Budoucnost
V nejbližší budoucnosti budou spuštěné
i zbývající části agendy – smlouvy, odeslaná korespondence a faktury vydané, a i nadále budou
probíhat práce na ladění systému tak, aby co
nejlépe odpovídal představám a potřebám jejich
uživatelů, tedy nám všem.
Po kompletním nasazení elektronického
oběhu dokumentů tak, jak bylo odsouhlaseno
v kontrolní specifikaci, přijde čas na další rozšiřování systému o nové moduly. Lze si tak představit, že systém může automaticky zpracovávat
například cestovní příkazy, žádanky o dovolené
a podobné vnitrofiremní dokumenty. Lze nastavit
nepřeberné množství firemních procesů, které
mají být v systému zpracovávány, a tím je zefektivnit a zpřehlednit. V plánu je i užší integrace
s ProjectWisem.
Postupem času, s tím jak bude množství dokumentů narůstat, poroste i význam celého systému jako centrální evidence všech
dokumentů, firemní agendy a jejich vyhledávání. Tím nám všem ušetří mnoho času, ačkoliv se to možná ještě mnohým nezdá.
Výhody systému však přesto můžeme všichni
využívat již nyní.
Ondřej Veselý
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NOVINKY V SUDOPU PRAHA
Informační systém GDIS
Počátkem letošního roku byl v SUDOPU PRAHA, středisku 204 zprovozněn informační systém nazvaný GDIS (geodetický informační systém). Tento produkt byl vyvinut
pracovníky střediska inženýringu a geodézie ve spolupráci se společností HSI.
GDIS je informační systém řešící skutečnosti nad aktuálními daty katastru nemovitostí a projektem. Jedná se tedy o geografický informační systém, neboť dochází
k propojení jevů a skutečností s polohou na zemském povrchu.
Nemusím připomínat, že příprava staveb dopravní infrastruktury je zejména ovlivněna řešením majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených nemovitostí. Mluvíme-li
o dopravních stavbách, mám na mysli především liniové stavby protínající velký počet
nemovitosti. Řešení majetkoprávních vztahů spočívající v zajištění dokladů prokazujících vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu (zajištění smluvního vztahu v podobě smlouvy budoucí kupní, kupní, nájemní, smlouvy o výpůjčce,
smlouvy o věcném břemenu) je zdlouhavý vyjednávací proces.
Velký počet účastníků řízení, rozsáhlá smluvní agenda, problémy s odsouhlasením
textu smluv, opakovaná jednání a vyjednávání vedoucí k zajištění smluvního vztahu,
omezená platnost vyjádření, neustálé změny v operátu katastru nemovitostí (pozemkové úpravy, digitalizace), změny v legislativě (změny přístupu k výkupu, změny výkupní ceny během přípravy) – to jsou skutečnosti, které je nutné při majetkoprávním
vypořádání nějakým způsobem uchopit a zpracovat. V žádném případě to není věc
jednoduchá a běžnými softwarovými prostředky věc efektivně řešitelná.
Z těchto důvodů vznikl systém GDIS – silný technický pomocník při řešení rozsáhlé
agendy přípravy staveb. Je to systém stavebnicový, a tudíž je možné ho neustále rozšiřovat. K jádru systému – k topologicky čisté aktuální katastrální mapě a údajům popisných informací katastru nemovitostí ČR – mohu připojovat další metadata a poté řešit
jakékoliv úkoly nad touto množinou dat. Jedinečnost systému GDIS je takzvaná historizace dat – možnost provádět analýzu k určitému datu stavu katastru nemovitostí. GDIS
je informační systém a jeho plnohodnotné a spolehlivé využití je možné však pouze v případě, že data vstupující do systému (nejen geodetická) splňují určitá kritéria a pravidla.
Na závěr několik informací:
Klientské prostředí Bentley Map PowerView
Grafická i negrafická data jsou uložena v centrální databázi MS SQL
Vývoj a implementaci zajišťoval pracovní tým pod vedením Ing. Smáhy (SUDOP
PRAHA) a Ing. Vorlíčka (HSI)
Roman Čítek

Software PraPod v. 4.0
Středisko geotechniky využívá pro vyhodnocení průzkumných prací na pražcovém podloží speciálně vyvinutý software PraPod. První verze vznikaly již v roce 2007 a postupně se doplňovaly o novou funkcionalitu. Zásadní změnou pak PraPod prošel v roce 2014, kdy byla, kromě dalších
funkcí, doplněna možnost použití software na tabletech, které jsou speciálně vyvinuty pro použití v terénu.
PraPod v. 4.0 umí vykreslit grafickou a textovou dokumentaci kopané sondy se
všemi údaji, které se dají při průzkumných pracích v terénu získat (viz obrázky). Součástí dokumentace je i vyhodnocení statické zatěžovací desky a dynamické penetrace,
které se provádějí ve dně kopané sondy. Z uložených údajů je možné zpracovávat souhrnné výsledky vybraných parametrů.
Podle potřeby lze vykreslovat i geotechnický profil, ve kterém jsou uvedeny všechny
rozhodující údaje nutné pro ekonomický návrh konstrukce pražcového podloží. Součástí grafických nástrojů je i vykreslení vysvětlivek použitých značek.
Petr Vitásek
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NOVINKY V SUDOPU PRAHA
Software pro navrhování mostních konstrukcí
Pro návrh mostních konstrukcí je v SUDOPU PRAHA využíván specializovaný mostní software MIDAS Civil. Provedení statické analýzy
příp. dynamické analýzy je možné v rámci jednoho výpočetního modelu, což u dříve používaných SW nebylo s ohledem na velikost
úlohy vůbec možné. Předností SW MIDAS Civil je i relativně malá náročnost na strojový čas vlastního výpočtu. Zobrazení celkových výsledných napětí v průřezech v „reálném čase” umožnuje efektivní optimalizaci návrhu mostní konstrukce. Další výhodou je modelování
fází výstavby vč. reologických účinků betonu na prostorovém 3D výpočetním modelu (prutovém, deskostěnovém nebo tělesovém).
Do „ostrého” nasazení byl MIDAS Civil použit při zpracování realizační dokumentace (RDS) přemostění řeky Berounky v rámci akce
Plaská–Na Roudné–Chrástecká, 1. etapa. Použití nového SW MIDAS Civil umožnilo nejen splnit „strmý” harmonogram projekčních prací
postupného odevzdání RDS, ale i v reálném čase reagovat na požadavky zhotovitele na změny postupu výstavby, které přišly záhy po
odevzdání čistopisu RDS.

Pro návrh železobetonových mostních konstrukcí a předpjatých mostních konstrukcí lze následně využít propojení výpočetního modelu vytvořeného v SW MIDAS Civil s moduly SW IDEA RS (zejména IDEA StatiCa BIM). Přímé propojení výpočetního a posudkového SW šetří čas při přenosu dat mezi různými programy. IDEA StatiCa využívá výsledky spočítané SW MIDAS Civil.
Neméně důležitou výhodou využívání těchto SW je možnost ovlivňování jejich vývoje. Vývojové týmy MIDAS nebo IDEA RS jsou
ochotny reagovat na naše specifické požadavky.
Martin Vlasák

Program ZAVTAB 2013
Nedílnými dokumenty projektové a provozní dokumentace zabezpečovacího zařízení na železnici jsou
závěrové tabulky a tabulky přejezdů. Dle těchto dokumentů jsou nastaveny parametry a rozsah činnosti zabezpečovacího zařízení. Jedná se o jedny z nejdůležitějších dokumentů v profesi zabezpečovací zařízení,
které jsou ze strany provozovatele dráhy schvalovány a bez nichž není návrh, výstavba a provoz zabezpečovacího zařízení možný. S ohledem na tuto důležitost již v osmdesátých letech minulého století, tedy
v době počátků výpočetní techniky v SUDOPU, došlo díky několika prozíravým a nadšeným pracovníkům
tehdejšího ústavu k realizaci programů pro zpracování závěrových tabulek a pro výpočty přejezdů. Účelem
byla jak časová úspora práce projektantů a kresliček, tak odstranění chyb ve stále se opakujících podobných úkonech.
Program ZAVTAB pro závěrové tabulky se zrodil v roce 1980 a pracovalo se s ním na počítači EC 1021,
po roce 1990 byl modifikován pro práci na PC a asi do roku 2005 byl průběžně modernizován. V posledních letech byl již program na hranici svých možností a nebylo jej možné dále rozšiřovat a upravovat.
Komplikací bylo i zadávání vstupních dat v textovém editoru T602. Program pro výpočet přejezdů se nejdříve začal používat na programovatelné kalkulačce, po roce 1990 byl přepracován pro práci na PC a postupně byl upravován a rozšiřován. I když oba programy pracovaly vcelku spolehlivě a ušetřily
„zabezpečovákům“ spoustu práce, dospěly postupně do „důchodového věku“ a bylo nutné řešit jejich náhradu.
V roce 2013 byla oslovena firma HSI s.r.o. a bylo dohodnuto zpracování nových programů na profesionální
úrovni. Při zadání byl uplatněn požadavek na propojení obou programů do jednoho se vzájemným využitím zadávaných dat a s další automatizací zejména u výpočtů přejezdů. Současně bylo požadováno zachování kompatibility s původními programy. Pro zadávání vstupních dat byla použita původní logika, kompletně se však
změnil zadávací formulář. Nově se vstupní data zadávají do přesně definovaných pevných polí, která na rozdíl

od původních programů nemají omezený počet znaků. Část dat se automaticky nabízí z programového menu.
Úplně nově byly pro program zpracovány algoritmy výpočtů. Výstup z programu byl zachován do Excelu.
Současně s programem byla na sudopském serveru vytvořena databáze
pro ukládání dat závěrových tabulek
a přejezdů. Program byl zpracován tak,
aby bylo možné jeho výhledové rozšiřování a upravování v souladu s možnými změnami v drážních předpisech
a normách.
Vlastní návrh nového programu
prováděl programátor HSI, kterému
zdatně vypomáhali určení projektanti
zabezpečovací techniky. Předmětem
projektantské výpomoci bylo hlavně
další rozpracování požadavků na program, konzultace při stanovení logiky
jednotlivých algoritmů programu, stanovení vzhledu vstupních i výstupních
formulářů, vysvětlení některých částí
předpisů a norem a mnoho dalších
činností. Tato mravenčí práce pro nás
projektanty prezentovala desítky
hodin konzultací a následného testování. Výsledkem se stal nový funkční
moderní program, který jsme v druhé
polovině roku 2014 začali používat
v ostrém provozu. O tom, že pořízení
nového programu bylo dobrou
volbou, svědčí zejména bezproblémové zpracování složitých závěrových tabulek velkých uzlových stanic
jako jsou Plzeň hl. n., Beroun nebo
Lovosice.
Zdeněk Pacholík
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SUDOP PRAHA TAKÉ UMÍ TRAMVAJOVÉ TRATĚ
Rekonstrukce tramvajové trati Lazarská–Vodičkova–Jindřišská
2. místo v soutěži projekt roku 2014
Pavol Bartoš
Předmětem stavby byla rekonstrukce tramvajové trati v ul. Lazarská,
části ul. Vodičkovy a dále od Václavského náměstí s pokračováním
v Jindřišské ulici. Konstrukce TT (tramvajové trati) je v rekonstruovaných
úsecích provedena na betonové desce s pružným upevněním stojinových žlábkových kolejnic. Kryt TT byl navržen živičný. Mimo výměny dožívající konstrukce z velkoplošných panelů došlo ke zlepšení jízdních
parametrů díky směrovým úpravám v trase TT. K vyšší bezpečnosti
a komfortu cestujících přispěla také nová úprava tramvajových zastávek
v ulicích Lazarská a Vodičkova, které jsou řešeny bezbariérově, formou
zastávkových mysů.
Rekonstrukce tramvajové trati (RTT) byla vymezena zadáním od křižovatky Lazarská–Spálená (mimo kolejový trojúhelník) po křižovatku na Senovážném náměstí (mimo kolejový trojúhelník). Netýkala se části úseku
od Palackého ulice po Václavské náměstí. Prakticky se tak stavba rozčlenila na dva úseky (Lazarská–Vodičkova a Václavské náměstí – Jindřišská).

Úsek Lazarská–Jindřišská je součástí významné dopravní trasy
v samém centru města, kde jsou vedeny tramvajové linky denního provozu č. 3, 9 (páteřní), 14, 24 a noční linky č. 51, 52, 54, 55, 56. V oblasti
zastávek Lazarská je situovaný centrální noční přestupový bod pro celou
pražskou tramvajovou síť. I proto je pro tramvajáky centrem tato zastávka, nikoliv centrum města jako takové (Václavské nám.).
Oblast se vyznačuje značnou frekvencí pěších vztahů a vysokou intenzitou tramvajové dopravy. Špičková frekvence tramvajových vlaků
dosahuje až 80 spojů za hodinu v jednom směru.
V průběhu projekční přípravy stavby došlo k pozastavení projekčních
prací v úseku Lazarská–Vodičkova z důvodu nevyřešeného finančního
krytí na rekonstrukci přilehlých chodníků, které jsou ve správě TSK
hl. m. Prahy. Úpravy chodníků nad rámec rekonstrukce TT, požadované
ÚMČ Praha 1 v oblasti ul. Lazarské a Vodičkovy, byly financovány z prostředků MČ Praha 1. Městský mobiliář (přístřešky pro cestující) zabezpečila JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.
Z výše popsaných dispozičních a časových důvodů byla stavba rozdělena na dvě etapy:
I. etapa Jindřišská
II. etapa Lazarská–Vodičkova

I. etapa, které se problém úprav chodníků ve správě TSK (finančního
krytí) netýkal, byla dál zpracovávána a předložena k projednání
a k schvalovacímu řízení v rámci vydání ÚR a SP.
Práce na II. etapě byly obnoveny po výzvě DP hl. m. Prahy na základě
usnesení Rady zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 14. 5. 2013.
Usnesením byly přiděleny finance pro TSK hl. m. Prahy v prostoru zastávek Lazarská a minimalizován rozsah úprav v prostoru zastávek Vodičkova.
Další text se týká II. etapy, kterou zpracoval SUDOP PRAHA.
Území dotčené rekonstrukcí se nachází v historickém jádru Prahy,
v Pražské památkové rezervaci. Budovy podél komunikací jsou převážně historické a jejich poloha jednoznačné vymezuje dopravní prostor,
který je téměř v celé trase z dopravního hlediska stísněný.
Kromě metra, plynu, vody, kanalizace a dalších elektrických či sdělovacích sítí je nejdůležitější ze sítí probíhajících v oblasti dotčené stavbou
pražský kolektor ve Vodičkově ulici. Ochranné pásmo kolektorů je do
2 m od hrany kolektoru a jeho příslušenství. V dané lokalitě pod Vodičkovou ulicí se nachází kolektor C1 A. Z charakteristického řezu Vodičkovou ulicí (vlevo dole) je patrné, že RTT se kolektoru ani jeho ochrany
(kornoutů tryskové injektáže) nedotkne, ale řízení osudu bývá vrtkavé…
Období projekčního úsilí a projednávání této stavby hodnotím ve
svém životě jako malou „dobu temna”. Na to, že projektování v Praze
není nic jednoduchého (už jen z důvodu, že ulicí Vodičkovou vede
pražský kolektor, stavba se nachází v ochranné zóně metra, památkové
rezervaci a je přímo přecpaná inženýrskými sítěmi), jsme byli připraveni.
Ale síla politických vlivů a problematičnost domluvy mezi investory DP
a TSK (a to i uvnitř samotných organizací, mezi jejich složkami) mě, přiznám se, zaskočila a časem i značně znechutila. Ti, kteří mě v té době
potkávali, mohli mnohokrát z mých úst slyšet: „Zlaté SŽDC!“
Výsledkem těchto vlivů bylo, že se práce v námi zpracovávaném
úseku Lazarská–Vodičkova k 06/2012 přerušily na neurčito a rozběhly se
až v létě 2013. Co se dělo poté, když po nás investor požadoval během
tří měsíců aktualizovat podklady (sítě,…) a odevzdat všechny stupně dokumentace (DÚR, DSP, RDS, DVZ) na základě „zaprášené” DÚRky
z r. 2012, opravdu nemá smysl psát.
Následovala realizace opět plná nových zkušeností a zážitků. Jako zástupci autorského dozoru jsme pochopili, co je zrychlený režim výstavby. Na realizaci jsme měli pouze dva měsíce, které byly těžce
vybojované i přes „skřípění zubů” pražských zastupitelů. Rychlost realizace se dá pochopit z následujícího porovnání:
Na železničních stavbách jsme zvyklí na KD (kontrolní den) jedenkrát
za měsíc, a pokud jsou problémy, tak dvakrát za měsíc. Ale při realizaci
RTT byly KD i dvakrát do týdne. A nebylo výjimkou, že rozhodnutí a z něj
plynoucí řešení se měnilo ne v řádu hodin, ale minut (např. těch 15ti,
které trvala cesta ze stavby do kanceláře k PC). Takže jsme často byli
nuceni na dálku soupeřit v rychlosti s komiksovým Flashem.
(A neskromně mohu říci, že s velkým úspěchem.) g
A teď už veselé příběhy.
Že se stavba nachází v památkové zóně, jsme zjistili nejen z mapy, ale
také při odkrytí povrchu TT, pod kterým jsme nalezli studnu z 15. století. (To vám je tak stará
studna, že z ní možná pil i sám Jiřík z Poděbrad.)
Nevím sice, jak k tomu „stavba přemluvila”
(nebo donutila? g ) památkáře, ale již v ten
samý den byla (na základě výkresu s technickými opatřeními od nás) studna zavezena
a prostor zůstal bez památky – doslova i do
písmene.
Namodralá barva zdiva na fotografii vpravo
je stopa po tryskové injektáži při realizaci blízkého kolektoru. Injektážní hmota byla vháněna
za čelbu kolektoru pod tak vysokým tlakem, že
vystřikovala i pomezi dlažební kostky komunikace na povrchu 7m nad ní. Takže je úplně přirozené, že se lehce dostala i do studny.
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Příběh o kolektoru je příběhem o krůpějích studeného potu, který se někdy objeví na čele projektantově. To, že ve Vodičkově ulici vede pražský
kolektor, jsme věděli a patřičně jsme se na něj připravili. Ze získaných podkladů stávajících sítí byla
poloha jasná, a tak už šlo jen o to vyhnout se mu,
i jeho ochrannému pásmu. Když mi ale jednoho
dne na stavbě mimoděk sdělili, že museli posunout výkop (stavební jámu) pro bahník B3 podél
koleje, a po příchodu do kanceláře jsem zjistil, že
podél značí logicky i kolmo (a to právě tím „nejméně potřebným“ směrem – ke kolektoru), zavětřil jsem zradu. Ihned jsem si vyžádal zaměření
nové polohy. Neodradilo mě, že v šest večer už
geodet na stavbě nebyl, a navedl jsem mistra na „pásmovou trigonometrii” – zaměření vzdáleností rohů výkopu vždy ze dvou rohů okolních
budov pásmem. Po obdržení podkladů jsem sedl za soustruh (PC) a vysoustružil situaci a řez, který mě opravdu vylekal. Třesoucí se rukou jsem
vytočil číslo na stavbu a řval: „Okamžitě zastavte práce!“ Na druhé straně
se ale ozval (snad pouze z nevědomosti) klidný hlas, který mi sdělil, že
jámu už vykopali, spodní díl šachty osadili, a teď už zavážejí a hutní. Na
můj pořád nervózní dotaz, jestli na něco nenarazili, mi s podivem odpověděl: „Ne, a měli jsme?“…

V tu noc jsem měl těžké sny o probořeném kolektoru, ale následující
den ráno jsem se s tím vypořádal a učinil logický závěr. Jsou pouze dvě
možnosti: buď se jednalo o zázrak, anebo je kolektor postavený jinde,
než měl být dle dodaných podkladů. A jelikož věřím v Boha, ale věřím
také v poctivou práci českých stavařů, výsledek byl jasný. g
Na konci tohoto příběhu vznikl výkres, který si vyžádal správce kolektoru, a ve kterém je poodhalen zázrak schovaný za prací šikovných kopáčů z JCDT (jednotka Dopravní cesty Tramvaje) Dopravního podniku.
A naopak, k posledním „nezážitkům” patří
velká sláva, při které na nás projektanty (tradičně?) zapomněli, i přesto, že jsme z úst samotného pana radního pro dopravu z MČ Praha 1 jen
několik týdnů předtím slyšeli při žádosti o změnu
dokumentace v průběhu realizace slova:
„Vím, že po vás žádáme prakticky nemožné…”
A my to nemožné dokázali… Díky čemuž je
i zastávka Vodičkova směr z centra mysem
(v DSP byla ještě, sice rekonstruovaným, ale
pořád pouze ostrůvkem, jako v původním stavu).
Světská sláva – polní tráva a politické sliby –
největší jsou chyby g
A co na závěr?
Za sebe mohu kulantně vyjádřeno prohlásit, že
mi tramvaje po prožitém martýriu nepřirostly
k srdci.
Ale co se týče stavby jako takové, dovolím si
tvrdit, že se zdařila (a to i díky nám). Zatím jsem
opravdu zaznamenal pouze kladné ohlasy. A to
jak ze strany cestujících, také například i od cyklistických nadšenců (iniciativa Auto*Mat). Články
s nadpisem „Obecně zdařilá rekonstrukce” nebo
„ Na kole pohodlně a přehledně” jsou přece výmluvné dostatečně.

Zrekonstruovaná zastávka Lazarská při zkušební jízdě 27. 6. 2014
A navíc také pozitivně hodnocené naplnění jedné z priorit zadání: neopomenutelná bezbariérovost všech zastávek a návaznost na souběžně
obnovený provoz ve stanici metra Národní třída, které vytvořily klíčový
bezbariérový přestup v centru Prahy zásadně zlepšující použitelnost veřejné dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí, ale také již zmiňované cyklisty (výtah do stanice metra Národní třída v ul. Magdalény
Rettigové umožňuje přepravu jízdních kol).
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:
Termíny:
projekční a inženýrská činnost: 11/2010 – 04/2014
realizace: 26. 4. – 27. 6. 2014
Investor:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m.
Prahy, Městská část Praha 1 a JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.
Zhotovitel:
Dopravní podnik, jednotka Dopravní cesta Tramvaje (trať)
a DAP (chodníky a TRAM zastávky Lazarská, Vodičkova)
Inženýrská činnost:
INŽ a. s. a Dopravní podnik, jednotka Dopravní cesta Tramvaje
Projektant:
Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. a SUDOP PRAHA a.s. pro RTT
Lazarská–Vodičkova–Jindřišská
Délka trati, úseky/etapy:
I. etapa Jindřišská
Václavské nám. – Jindřišská 541 m
II. etapa Lazarská–Vodičkova
Lazarská–Vodičkova 368 m
tramvajové zastávky 443 m²
Zrekonstruovaná zastávka Vodičkova

Modernizace trati Rokycany–Plzeň

v poločase nebo v polovině?
Michal Mečl

Stavba byla zahájena v polovině prázdnin 2013 a předpoklad ukončení je v polovině
roku 2017, takže se nacházíme téměř v poločase. A s nadsázkou lze konstatovat,
že se stavba nachází i ve své polovině, jelikož úsek od Rokycan po vjezdový portál
ejpovických tunelů s délkou 7,85 km je téměř hotov, a to v různých fázích rozpracovanosti. Z celkové délky stavby 14,35 km se tak jedná o více než polovinu. Do tohoto
lze započíst i prvních 100 m jižního tunelu, které byly do této doby vyraženy.
Rokycany–Ejpovice
Rekonstrukce v tomto mezistaničním úseku je
téměř hotova, mimo úseků v první traťové koleji,
které budou dokončeny během následující tříměsíční výluky. Jedná se o místa směrových posunů nové osy koleje ke koleji stávající, které
nebylo možné uskutečnit při výluce této koleje.

Klabavská přeložka
Přeložka leží v traťovém úseku Rokycany–Ejpovice a je tvořena trojicí protisměrných oblouků. Začíná
před silničním mostem dálnice D5 a končí u silničního nadjezdu místní komunikace III/2327 před zastávkou Klabava. Celková délka je 1 668 m, samotný zářez pak má délku 930 m. Jak je patrné z fotografií, nejprve to vypadalo, že místní zemědělci udělali pouze hlubokou brázdu, ale postupně
přeložka získávala tvar, až na konci června byl zahájen provoz v koleji č. 1 a následně byla původní
trať snesena (tři spodní snímky). Nyní jsou položeny obě traťové koleje.
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Zastávka Klabava
Největší změnou na zastávce Klabava –
kromě rekonstrukce stávajících nástupišť
– bylo nahrazení lávky novým podchodem.
Ejpovice – Plzeň Doubravka
Tento úsek se nachází celý na přeložce
a lze ho definovat třemi úseky: ejpovická
přeložka, ejpovické tunely a přeložka
v Plzni Doubravce, z nichž první část je
v největším stádiu rozpracovanosti a je
již částečně dokončena. Ražba tunelů
byla zahájena křtem razícího štítu se
jménem Viktorie dne 23. 1. 2015 (nejvíce
sektu zasáhlo sudopské logo), samotná
ražba pak byla odstartována na začátku
února a v půli března bylo vyraženo přes
100 m jižního tunelu (viz úvodní snímky).
Práce na poslední části zatím na své zahájení čekají.
Plzeň Doubravka – Plzeň hl. n.
Na tomto posledním úseky byly provedeny zatím pouze přípravné práce pro
zahájení výluky koleje č. 1, a to přeložkami stávajících inženýrských sítí, potřebnými pro stavbu mostních objektů.
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ŽST Ejpovice
Původní zastávka Ejpovice byla povýšena
na železniční stanici, i když pouze tříkolejnou, a po dokončení tunelů a ejpovické
přeložky zde bude ukončena trať z Radnic,
která nyní končí v Chrástu u Plzně. Ve
směru na Prahu bylo stávající vnější nástupiště zrekonstruováno a ve směru na Plzeň
bylo vybudováno nové ostrovní nástupiště
mezi kolejemi č. 2 a 4. Přístup na nástupiště je umožněn novým podchodem,
který je vyústěn do ulice V Rákosí.
Poměrně význačným objektem byla i rekonstrukce stávající dvojklenby přes Ejpovický potok a místní komunikaci na
pražském zhlaví železniční stanice. Na fotografiích je vidět, že rekonstrukce byla
provedena od základů a z původní konstrukce nezbylo opravdu nic.
Dalšími objekty pak byly zdi z armovaných
zemin pro rozšíření koruny náspového tělesa postavené kvůli zvětšení vzdálenosti
os kolejí a vybudování nové staniční koleje.
Na plzeňském zhlaví je to pak zárubní zeď
vlevo od koleje č. 1. Dokončeny jsou
všechny staniční koleje s výjimkou výhybek
v koleji č. 1 na obou zhlavích; ty budou dokončeny v průběhu následující výluky. Poté
bude možno jezdit v mezistaničním úseku
Chrást–Ejpovice opět dvojkolejně. Zatím
tedy pouze po kolejích č. 2 a 4, a to do
doby dokončení rekonstrukce traťové koleje do Rokycan.

Projektant: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Michal Mečl
Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa západ. Zhotovitel: Metrostav a.s. a Subterra a.s.
Ejpovická přeložka
Od Ejpovic po vjezdový portál ejpovických tunelů probíhá stavba nezávisle na výlukách
železničního provozu. Jako první bylo potřeba vybudovat samotný zářez před vjezdovým portálem pro montáž technologie TBM, a to od křížení s původní trasou silnice
II/180, resp. od přeložky této komunikace, kde je již vidět, že se jedná o novou trasu
železniční trati.
Od rozpletu za ŽST Ejpovice po silniční nadjezd přeložky silnice II/180 jsou prováděny
zemní práce; předpoklad dokončení této části je v průběhu letošního roku. Zároveň je
tímto zářezem vedena staveništní komunikace pro odvoz rubaniny z tunelu do bývalého
lomu u Kyšic.

Úvodní velké foto Karel Smejkal – koridory.cz,
ostatní autor
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Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní (mimo)–Cheb (mimo)

Operační program Doprava 2014–2020
Mgr. Michal Ulrich (Ministerstvo dopravy ČR – Odbor fondů EU)
Operační program Doprava 2014–2020
(často zkráceně uváděn pod zkratkou
OPD2), který navazuje na Operační program Doprava 2007–2013, bude představovat nejvýznamnější zdroj prostředků pro
financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém
období 2014–2020. Toto programové období sice formálně začalo již v lednu loňského roku, avšak fakticky bude možné
z tohoto programu čerpat až na konci letošního roku. Systémové práce na jeho
přípravě však začaly již podstatně dříve,
konkrétně v roce 2012, přičemž jejich výsledkem bylo vytvoření několika verzí programového dokumentu, které byly
postupně zpřesňovány a předkládány
všem relevantním partnerům ke konzultaci, resp. k připomínkám. Zapojení všech
relevantních partnerů už od samého počátku je zcela v souladu s principem partnerství, což je jeden ze základních
principů, na kterých je implementace evropských strukturálních a investičních
fondů (zkratka ESIF) postavena. Každá
z verzí programového dokumentu byla
rovněž projednána s členy Platformy pro
přípravu Operačního programu pro období 2014–2020, ve které je zastoupeno
široké spektrum partnerů ze sektoru veřejného, podnikatelského i neziskového. Na
konci března minulého roku bylo zahájeno
meziresortní připomínkové řízení, v rámci
něhož Ministerstvo dopravy obdrželo nemalé množství připomínek, přičemž

všechny tyto připomínky byly buď zapracovány, nebo vysvětleny. Jako součást
procesu tvorby a připomínkování OPD2 je
možné vnímat i jeho posouzení z hlediska
vlivů na životní prostředí (tzv. SEA posouzení) a ex-ante evaluaci, která měla za
úkol posoudit nastavení OPD2 z hlediska
efektivity navrhovaných intervencí i jejich
souladu s nadřazenými strategickými dokumenty, především se strategií Evropa
2020.

OPD2 byl 9. července loňského roku
schválen vládou ČR (usnesení vlády ČR
č. 558) a následně zaslán Evropské komisi (EK), čímž byla zahájena formální
fáze dialogu. V září loňského roku zaslala EK k OPD2 celou řadu připomínek
(konkrétně 104), na jejichž vypořádání
pracovníci Ministerstva dopravy intenzivně pracovali a pokud to bylo vhodné,
tak ke spolupráci opět přizvali i relevantní partnery. Zároveň také proběhlo

Elektrizace trati vč. PEÚ Letohrad–Lichov st. hr., 1. stavba Letohrad (mimo)–Lichov st. hr.
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Elektrizace traťového úseku včetně PEÚ Šatov–Znojmo

několik jednání s pracovníky EK, na kterých se podařilo většinu sporných bodů
vypořádat, resp. vysvětlit. V současnosti
tak ze závažných připomínek zbývá dořešit pouze otázku podpory infrastruktury vnitrozemských vodních cest, ke
které EK zaujala silně negativní stanovisko. Po dořešení této otázky již nic nebude stát v cestě definitivnímu schválení
OPD2, což je však administrativně poměrně náročný proces, takže jeho završení je oprávněné očekávat až
v závěru jara letošního roku. Poté začne
příprava prvních výzev k předkládání
projektů, které by měly být zveřejněny
ve třetím čtvrtletí. Jako první se předpokládá vyhlášení výzev v oblastech, ve
kterých jsou příjemci investorské organizace Ministerstva dopravy (tj. ŘSD
a SŽDC) a ve kterých jsou dostatečné
zkušenosti z dobíhajícího programového
období 2007–2013.
Rovněž struktura OPD2 reflektuje zkušenosti z dobíhajícího období 2007–2013
a předchází rizikům horšího čerpání v některých oblastech v první řadě tím, že
oproti šesti věcným prioritním osám OPD
2007–2013 soustředí podporu do tří věcných os:
1. Infrastruktura pro železniční a další
udržitelnou dopravu (Fond soudržnosti,
51 % celkové alokace) zahrnující investice do železniční infrastruktury, vodních
cest sítě TEN-T, multimodální nákladní
dopravy (terminály), infrastruktury drážní
městské a příměstské dopravy, dopravního parku železniční dopravy a nákladní
vodní dopravy.

2. Silniční infrastruktura na síti TEN-T
a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu (Fond soudržnosti, 28,2 % celkové
alokace) zahrnující investice do výstavby
a modernizace dálnic a rychlostních silnic
včetně jejich vybavení ITS, zavádění ITS
na městské silniční síti a do rozvoje sítě
napájecích stanic alternativních energií na
silniční síti.
3. Silniční infrastruktura mimo síť
TEN-T (Evropský fond regionálního rozvoje, 19,2 % celkové alokace) zaměřená
na investice do výstavby a modernizace
silnic I. třídy.
Kromě těchto tří věcných prioritních os
bude součástí OPD2 i čtvrtá prioritní osa
zaměřená na technickou pomoc.
Na základě dosavadních analýz je
oprávněné tvrdit, že absorpční kapacita
OPD2 je dostatečná a navrhovanou alokaci bude možné bez větších problémů
vyčerpat. Provedené analýzy vycházejí
zejména z Dopravních sektorových strategií, 2. fáze (DSS2), na kterou navazují
(event. naváží) další dokumenty strategického charakteru pro oblasti, které nejsou v DSS2 řešeny (nebo jsou řešeny
v nedostatečné míře detailu). Zpracováním DSS2 byly z velké části splněny
příslušné tematické předběžné podmínky (EAC 7.1-7.3), i když Ministerstvu
dopravy bylo uloženo ve spolupráci
s Jaspers dopracovat ještě tzv. akční
plán, který zpřesňuje některé problémové oblasti, kterým při tvorbě DSS2
nemohla být věnována dostatečná pozornost (jako je např. administrativní ka-

pacita příjemců či aktualizovaný podrobný harmonogram přípravy jednotlivých projektů).
Navržená implementační struktura vychází ze zkušeností z programového období 2007–2013 a zahrnuje pouze jeden
zprostředkující subjekt, kterým bude
Státní fond dopravní infrastruktury. ŘO
OPD2 nepovažuje za vhodné zapojení jakýchkoliv jiných subjektů. Novinkou v implementaci OPD2 bude zahrnutí měst
s drážní dopravou (tedy s tramvajovými
a/nebo trolejbusovými systémy) mezi
oprávněné příjemce.
Většina těchto projektů bude součástí
tzv. integrovaných teritoriálních investic
(ITI), případně integrovaných plánů rozvoje
území (IPRÚ), což jsou dokumenty strategické povahy vytvořené pro městské
funkční regiony (tedy regiony zahrnující jak
vlastní město, tak jeho zázemí), které pojmenovávají nejvýznamnější problémy daného regionu a navrhují intervence k jejich
řešení, přičemž společným znakem navržených intervencí je jejich komplexnost.
Vzhledem k tomu, že problematika dopravní obslužnosti trápí většinu českých
měst, tak zajištění kvalitní dopravy prostřednictvím investic do infrastruktury
drážní dopravy i např. investicemi do dopravní telematiky na městské silniční síti je
často jedním z nejvýznamnějších bodů
výše zmíněných integrovaných strategií.
Všechny ilustrační fotografie jsou použity
z projektů spolufinancovaných z Operačního
programu Doprava 2007-2013.

Tak by mohla vypadat stanice na Letišti Václava Havla Praha
Jiří Stříbrný, Václav Jann
O nutnosti napojit Letiště Václava Havla
Praha (dále LVHP) železniční dopravou se
mluví hodně dlouho. Prvé studie vznikaly již
někdy v osmdesátých letech minulého století.
Vraťme se ale aspoň do posledního období, kdy počátkem tohoto století, v podstatě z iniciativy Středočeského kraje, byla
založena akciová společnost s účastí Středočeského kraje, hlavního města Prahy,
Kladna a obcí podél „kladénky“, která měla
zajistit modernizaci trati Praha Masarykovo
nádraží – Kladno a zároveň i napojení letiště
odbočkou z žst. Praha Ruzyně. Středočeský kraj k tomu vedla snaha zajistit kapacitně lepší spojení pro kladenskou oblast
do Prahy, Prahu snaha omezit intenzitu dopravy na Evropské ulici.
Dokumentace k územnímu rozhodnutí
dospěla až k projednání EIA, kdy ji prakticky občanské iniciativy spolu s městskou
částí Praha 6 a 7 odsoudily svými požadavky k zániku.
V současnosti existují na úrovni studie
proveditelnosti dvě základní varianty, které
zajišťují napojení LVHP.
Jedna z Prahy Masarykova nádraží, která
v řadě podvariant spočívajících v rozsahu
zdvoukolejnění a vedení trasy na povrchu
či pod povrchem kopíruje stávající trasu do
Kladna a na letiště odbočuje v žst. Praha
Ruzyně.
Druhá varianta v trase Praha hlavní nádraží
– Praha Smíchov – Hostivice vychází ze skutečnosti, že s modernizací trati Praha hlavní
nádraží – Praha Smíchov a částečně Praha

Smíchov – Hostivice se počítá v rámci modernizace příměstské dopravy Praha–Beroun a uvažuje napojení letiště za žst. Praha
Hostivice v odbočce Jeneček; umožňuje
i přímé napojení Kladna.
Přitom nikterak nezpochybňuje nutnost samostatné realizace trati Praha–Kladno a tím
i napojení letiště na Masarykovo nádraží.
Pro obě zmíněné trasy byly již dříve vypracovány dokumentace na vyšší úrovni

než studie proveditelnosti. Obě měly řadu
sporných míst, které způsobily, že práce na
nich nepokračovaly, aniž by se ale činily
kroky k tomu, sporná nebo obtížná místa
odstranit.
Současná studie proveditelnosti nabízí
ekonomicky nejvýhodnější varianty, které
ale nemusí obstát před názory účastníků
územního a stavebního řízení. Vyhovět jejich požadavkům znamená obvykle zdra-

Vizualizace stanice ve variantě J odbočka Jeneček (stř. 206 – Pechman, Horyna).
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žení stavby, třeba výrazné, ekonomicky nejvhodnější varianty.
O tom, která varianta (varianty) bude nadále sledována, se má teprve rozhodnout.
Memorandum o spolupráci… v oblasti
propojení Letiště VHP s centrem hlavního
města podepsali 30. 11. 2012 za Ministerstvo dopravy náměstek ministra dopravy
Ing. Miroslav Hala, Za HMP náměstek primátora Josef Nosek, za Letiště Praha a.s.
předseda představenstva a ředitel Ing. Jiří
Pos, za SŽDC generální ředitel Ing. Jiří
Kolář, Ph.D.
Současně vytyčili základní hlediska, kterými se má další směřování ubírat:
Zajištění kvalitního a rychlého spojení
s garantovanou dobou jízdy do koncové
stanice 35 minut při zachování cenové konkurenceschopnosti a zajištění přímého přestupu na dálkovou železniční dopravu.
Realizované kroky musí vést ke splnění
podmínek pro výstavbu nové vzletové
dráhy a podmínek, které se na LVHP vztahují v souvislosti se směrnicemi a nařízeními Evropské unie týkajících se uzlů hlavní
sítě TEN-T a městských uzlů TEN-T.
Vše má být koordinováno tak, aby k zahájení realizace prvních staveb došlo v letech 2014 a 2015 a přímé spojení bylo
zprovozněno v horizontu roku 2020.
V červenci 2014 ministr dopravy Prachař
viděl možného investora v korejských firmách, které se v té době zajímaly o dostavbu Temelína.
Ministr financí Andrej Babiš přibližně
v této době hovořil o realizaci modernizace
spojení Kladna přes letiště s centrem Prahy
a dokonce již znal investora. Až potud jsou
to jen slova.
Každému trochu obeznámenému s investicemi ale musí být jasné, že termínový
cíl uvedení železničního napojení do provozu v roce 2020 je již dnes nereálný a připojí se již k řadě dříve nesplněných termínů.
Kromě vlastní realizace je na této cestě
nutno připravit dokumentace k územnímu
a stavebnímu řízení, které samy ukrojí výrazný díl z vymezeného času.
Na čem se dnes pracuje? Na úrovni prvého stupně dokumentace na Modernizaci
a přestavbě Masarykova nádraží, na projektu Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
a přestavbách stanic Praha Bubny a Kladno.
Hlavní části jsou zatím mimo pozornost.
Takže se nabízí řada otázek, na které je
nutno hledat odpověď:
Je potřeba železniční spojení na letiště?
- Memorandum říká, že ano. Praha je jedinou středoevropskou metropolí bez takového spojení.
Víme, jak celou akci financovat? – Zatím
patrně ne.
Ekonomika by se dostala patrně do jiných poloh, pokud je nutno realizovat jednotlivé úseky i z jiných důvodů, než jen pro
spojení na letiště.
Pokud ale chceme vytvořit železniční
spojení mezi centrem Prahy a LVHP, začněme již vážně s přípravou.

Detail napojení stanice z odbočky Jeneček. Zeleně je znázorněno propojení na trať do Kladna.

Uvědomme si především, že nejde jen
o rozhodnutí, kde připojení letiště odbočí
z trati Praha–Kladno. Ve variantě odbočení
v žst. Praha Ruzyně se počítá s umístěním
pod ulicí Aviatickou, při odbočení z Jenečku
mimo současný areál letiště u terminálu 2.
Obě varianty předpokládají možnost propojení obou odboček, což by umožnilo jízdy
vlaků ve směru Praha hl. n. – letiště – Praha
Masarykovo nádraží a místo stanice na letišti zde budovat jen zastávku. Aby ale
přímé vlaky mezi centrem města a letištěm
skutečně na letiště dorazily, je nutno zkapacitnit a upravit v obou variantách celé úseky
mezi žst. Praha Masarykovo nádraží – letiště a Praha hl. n. – letiště.

Realizace je vždy spojena s nutnými dopravními opatřeními, která budou významná
především při zahloubení trasy na kladenské
trati, s čímž souvisí zřejmě nutnost alespoň
částečného odklonu vlaků z Hostivic.
Je ale nutno již v této fázi přemýšlet o problémech při realizaci v exponovaných částech
milionového města, kde nikoliv bezvýznamnou roli bude hrát přesun materiálu při
zdvoukolejnění a podpovrchových trasách.
Problémů a otázek k řešení je jistě dost,
další se vyrojí, jako při každé podobné
stavbě, nesporně při další přípravě. Takže
znovu, potřebujeme-li a chceme-li železniční spojení na Letiště Václava Havla – začněme se tím vážně zaobírat.

Situace dvou variant napojení letiště R a J:
Fialově znázorněna trať Praha Masarykovo nádraží – Kladno (PRAK), z které odbočuje na letiště
varianta R u Ruzyně (značena modře) a končí v podzemní stanici v ulici Aviatická za estakádou
u terminálu 2. (Tato poloha stanice je požadavek „letiště“ teprve z 4. Q 2014 – předchozí umístění
bylo navrhováno před terminál 1).
Varianta J odbočka Jeneček (značena červeně) umožňuje spojení jak na Masarykovo nádraží, tak
přes Semmering (značeno hnědě) na hlavní nádraží. Stanice v této variantě je navržena dle požadavku letiště z r. 2012 v poloze vedle terminálu 2 před estakádou (viz vizualizace). Tato varianta
umožnuje přímé spojení na Kladno (značeno zeleně). Obě varianty jsou uzpůsobeny pro propojení.

Zákres nové železniční stanice Praha Zahradní město

Zákresy do fotografií
Ondřej Kafka / 3D modely a vizualizace Radek Horyna
V jednom z předchozích čísel SUDOP Revue jsem sliboval, že
se „někdy příště“ budu podrobněji věnovat zákresům do fotografií. Pojďme se tedy společně podívat, jak takové obrázky vznikají a jaké jsou v této disciplíně vlastně možnosti.
Potřeba zákresů do fotografií je poměrně stará záležitost.
Mladší kolegy možná překvapí, že se nové stavby do fotografií
zakreslovaly ještě dávno před tím, než se začala pro projektování
používat výpočetní technika. V době rýsovacích per a analogových fotoaparátů šlo ale spíše o techniku koláže, než zákresů, jak
je vnímáme dnes. I tehdy se však postupovalo od fotografie přes
perspektivní zobrazení zakreslovaného objektu až po spojení
obou kompozicí. Zatímco dříve byly oba obrázky na papíře a položily se na sebe, dnes se tento proces dělá kompletně pomocí
softwaru v počítači. Princip ale zůstal prakticky stejný. Potřeba

zákresů se od těch prvních do dnešní doby rovněž nezměnila.
Nedělají se jen proto, aby si laická nebo odborná veřejnost lépe
dokázala představit, jak bude nová stavba vypadat. Dělají se i
proto, aby si architekt lépe uvědomil, jak bude jeho dílo působit
v kontextu s okolím. Zda nejsou některé prvky zbytečně masivní,
zda není navrhovaná budova mimo měřítko okolní zástavby nebo
zda třeba nebude působit přehnaně chladným dojmem, pokud
bude hodně tmavá.
Možná to není na první pohled patrné, ale já tvrdím, že polovinou úspěchu je u zákresů kvalitní fotografie. Každý zákres do
fotografie je totiž dobrý nanejvýš tak, jak je dobrá fotografie,
do které se zakresluje. Vzhledem k tomu, že se od takového výstupu většinou očekává více než od fotografie pořízené mobilním
telefonem, je již při pořizování snímku nutné s tímto faktem počítat.

Původní fotografie bez zakreslovaného modelu

Usazení 3D čárového modelu do fotografie

Zákres železničního mostu přes Mikulášskou ulici v Plzni
Pokud chceme, aby působil výsledek příznivě, musí se zohlednit například i počasí nebo poloha Slunce při fotografování.
Stejně jako u fotografie z dovolené působí úplně jinak, když je
pod mrakem nebo když je „měkké“ ranní slunce. Kvalitního výstupu prostě s nekvalitní fotkou nedocílíte, ať se budete snažit
sebevíc. Pokud mám tedy udělat kvalitní zákres, většinou si jedu
místo vyfotit sám. Když opomenu kvalitu snímku jako takového,
je pro mne mnohem složitější, když mám použít již existující fotku
od někoho druhého. Na místě pak většinou pořídím snímků hned
několik, ze kterých na monitoru s HIPem nebo architektem vybereme jeden či více „těch pravých“. Výsledek určitě za tu cestu
stojí.
Fotografie je ale jen jedna část výsledného zákresu. Druhou
částí je v dnešní době samozřejmě 3D model. O tom, jak vzniká,
jak se mapuje, nasvěcuje a renderuje, jsem se zmiňoval
v SUDOP Revue 2/2014. Přesuneme se tedy do okamžiku, kdy
máme již objekt vymodelovaný a namapovaný. V tuto chvíli nás
čeká usazení modelu do fotografie. Je to poměrně složitý proces,
při kterém je nezbytná určitá zkušenost. Hraje při tom totiž roli
mnoho faktorů. Od určení polohy fotografa přes ohniskovou
vzdálenost objektivu, crop faktor čipu fotoaparátu, velikost
snímku, polohu Slunce v okamžiku fotografování až třeba po
hloubku ostrosti nebo soudkovitost konkrétního snímku. Stejně
jako 3D modely, i zákresy do fotek děláme převážně v MicroStation a jak jsme si již zvykli, ani v tomto případě nás tento software
nenechá na holičkách. Všechny potřebné parametry si zde totiž
můžeme jednoduše nastavit. I když, jednoduše… například do

fotografie pořízené z letadla to zase tak jednoduché není. Takových záběrů je však minimum.
Jakmile máme model ve fotografii usazený, můžeme jej vyrenderovat a společně s původní fotografií na pozadí již uložit. Tím
ale proces ještě nekončí. Z MicroStation totiž získáme „jen“ surový render. Má sice všechny náležitosti, jako jsou textury, stíny,
odlesky atd., ale ještě musíme obrázek doretušovat v nějakém
software pro úpravy fotografií. Já pro tento účel používám osvědčený Photoshop. V této fázi se odstraní přebytečné části vloženého 3D modelu, do popředí se například přesunou renderem
zakryté dopravní značky, zábradlí, auta nebo lidi. Bez finální retuše by totiž výsledný obrázek nepůsobil tak přesvědčivě. Rozdíl
můžete vidět na obrázcích 3 a 4, kde jsme v rámci projektu Rekonstrukce Negrelliho viaduktu představili nově navrhovaný
most. Ostatně, posuďte sami…
A o čem si budeme povídat příště? Co byste řekli třeba na animace? Budu se těšit.

Vyrenderovaný 3D model v MicroStation I

Hotový zákres po retuši

Příjemné 3D modelování Vám přeje Ondřej Kafka

Na velmi zdařilé zákresy do fotografií se můžete podívat na následujících webech:
http://www.vizualizace-staveb.cz/cs/content/zakresy-do-fotografii/
http://www.adcstudio.cz/vizualizace/gallery/vizualizace/vizualizace-zakres/

JAK JSEM PROVDAL DCERU
aneb

Jak se žení členové Horské služby
Je faktem, že dnešní mladá generace se příliš nehrne do
vdavek a ženění, a co se týká zachování rodu, je to ještě horší.
Nejraději by cestovali, užívali si
a rodiny zakládali až ve věku,
který se nám starším zdá poněkud zpozdilý.
Obdobně i naše dcera Jindřiška již dost dlouho chodila
s přítelem, přičemž výsledek
z rodičovského pohledu nebyl
„stabilizovaný“. Často jsem jim
(oběma) vyprávěl o dobách kamenných, kdy jsem poznal maminku, kterou jsem si vzal po šestiměsíční
známosti…
Asi to ti dva nemohli již vydržet, tak vymysleli, že pro začátek by bylo
nejlépe, kdyby došlo k seznámení rodičů. Děti znaly rodiče z obou stran
dostatečně, ale rodičové se vzájemně ještě nepotkali. Tento nápad jsme
uvítali a bylo rozhodnuto, že se potkáme u rodičů protistrany v Rokytnici
nad Jizerou 17. listopadu 2014 – v den státního svátku.
Ještě než popíšu události, ke kterým následně došlo, je třeba zmínit, že
chlapec Jindřišky se jmenuje Bronislav, rovněž tak jeho otec a maminka
Broňka je Hanka. Všichni pocházejí z Rokytnice nad Jizerou, jsou tam
dlouhodobě aktivně činní a znají se skoro se všemi místními. Broněk ml.
pracuje na Městském úřadě na investicích a je dobrovolným členem
Horské služby (tyto dvě skutečnosti měly zásadní vliv na průběh věcí
během seznamovacího dne), takže jeho znalost místního prostředí je pro
něho samozřejmostí.
Ale zpět ke státnímu svátku: s manželkou Zdeňkou jsme po ránu klepali na dveře Broňkových rodičů. Přivítání bylo milé, stejně jako kávička
a panáček. Shodli jsme se, že si uděláme výlet na Dvoračky, kde si dáme
oběd.
Takže jsme vyrazili za velice proměnlivého počasí, které se nakonec
změnilo v mžení a mlhu. Nicméně na Dvoračky jsme dorazili, ale čekalo
nás tam nemilé překvapení – točí pouze Budvar a navíc v tu dobu neměli
upečené housky k dršťkové polévce.
To už jsme tedy seděli u stolu a Broňa zjišťoval (mobilním telefonem),
proč je na Dvoračkách zaparkované auto Městského úřadu. Dostalo se
mu odpovědi od pana starosty, že před chvilkou oddal jejich kamarády
Jirku a Lucku, kteří spolu žili do té doby spoustu let „na hromádce“
a mají již tři děti. Svatba proběhla na chatě Horské služby cca 150 m od
Dvoraček. Dále pan starosta sdělil, že kolem zrovna náhodou procházel
Áda (nejvrchnější velitel všech Horských služeb) se svojí přítelkyní a ti
se rozhodli, že se rovněž sezdají – když už je ta příležitost, starosta na
místě a navíc v chatě Horské služby – kdo by odolal. Zároveň pan starosta Broňkovi řekl, že na místě bude ještě asi půl hodiny a jestli s Jindřiškou chtějí, tak je také oddá.

Toto nám Broněk předčítal z SMS
zprávy, kterou od starosty dostal, a všichni jsme se tomu smáli. Jen Jindřiška se zamyslela a řekla: „No, zase tak špatné by to nebylo, nemuseli
bychom nic plánovat…“ Možná to myslela trochu z legrace, ale Broněk
se toho chytil „…je pravda, že jsme se stejně chtěli do roka vzít…“
A pak spolu odešli „něco zjišťovat“. My jsme mezitím licitovali, zda se
fakt vezmou. Já jsem si objednal druhý Budvar. Pak přišel Broňa s Jindřiškou a požádal mě o ruku mé dcery. Sice nemám rád neplánované
věci a na tento den jsem si naplánoval pouze seznamovací oběd, se
svatbou jsem nepočítal… ale kluk se nám líbil, rodiče má bezvadné,
holka je spokojená, tak jsem řekl ANO a odebrali jsme se do chatičky
Horské služby.
Je fakt, že taková neplánovaná svatba má i svoje úskalí. Jedním z nich
je legislativa – to se vyřešilo rychle. Dále šaty – Jindřiška si vypůjčila luxusní model od předchozí nevěsty. Místo bot s jehlovými podpatky (ty by
se jí stejně zapíchly do louky před chatou) měla pantofle s umělým kožíškem. Broňa si vypůjčil fešnou bundičku. Na Dvoračkách jsme opatřili
šampaňské. Vše bylo připraveno. A nakonec vše proběhlo tak jak má – až
na malé intermezzo s medailí…*), mladí si dali první novomanželský polibek pod krkonošským smrkem ztepilým a šli jsme to zapít do chatičky.
Jak si tak v klidu popíjíme šampaňské, někdo řekl: „A co ten Honza
s Vilmou? Mají spolu už dávno dítě a ještě se nevzali! Měli bychom jim
zavolat!“ A zavolali. Honza s Vilmou a jejich rodiny přijeli asi za hodinu. Oproti nám byli ustrojeni svátečně – není se co divit, když o tom
věděli hodinu dopředu! Začalo se stmívat a poprchávalo. Bylo dost
zima. Pan starosta oddával už čtvrtý pár, od rána nejedl a doma v kuchyni v troubě mu manželka pekla králíka…
Svatba Honzy s Vilmou byla také hezká. Opět polibek novomanželů
pod smrkem, opět šampaňské v chatičce a opět někdo řekl: „A co ten
Ondra s Aničkou? Chodí spolu už takovou dobu a ještě se nevzali! Měli
bychom jim zavolat!“ A zavolali. Tentokrát to trvalo dvě hodiny, než přijeli. Ale my jsme se stejně museli jít najíst na Dvoračky. Králík pana starosty byl doma v troubě určitě naprosto vysušený. Oddavky Ondry
a Aničky proběhly již za umělého osvětlení a úporného deště. Opět polibek novomanželů pod smrkem, opět šampaňské v chatičce ale naštěstí
už nikdo nikam nevolal, takže jsme se mohli rozejít.
Den to byl náročný – nejdříve sportovní výkon při výstupu na Dvoračky, pak pět svateb z čehož jsme se účastnili hned tří, přičemž jedna
z nich se nás bytostně dotýkala. Myslím si, že něco takového – naprosto
spontánního – nikdo z vás nezažil. My (rodiče) jsme moc rádi a přejeme
našim mladým jen to nejlepší. Krize, které v životě vždy přijdou, se překonávají snáze ve dvou než v jednom.
Co dodat? Až na ten Budvar to byl skvělý den, plný překvapení!
Jiří Šmíd
*) Když starosta Jindřišku a Broňka oddal a došlo na výměnu prstýnků i první
novomanželský polibek, zakřičel tatínek Broňka (Broněk starší) na oddávajícího
„...starosto, a kde máš medaili?” Načež starosta udeřil zrakem na svá prsa a řekl:
„Ty vole, já zapomněl, tak znova...” a celý obřad se musel opakovat.

Starosta * Anička s Ondrou * děti * Vilma s Honzou
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Ing. Jiří Stříbrný – 90 let (2. 3.)
Když si člověk vzpomene, jak
se naši předchůdci těšili na 60.
rok života a odchod do důchodu,
aby mohli konečně nedělat nic
nebo dělat… cokoli, na co si
vzpomenou, musíme na kolegu
Stříbrného chtě nechtě pohlédnout s vytřeštěnýma očima nevěřících: v devadesáti letech sedí
nedaleko mě u počítače a řeší vypořádání připomínek k nějaké zatracené stavbě. A není to
výjimečné, neboť projekty organizace výstavby, připomínky
k projektům a odhalování chyb
v projektech provozuje prakticky
i celý svůj důchod. Jiný se po
celou tu dobu spokojeně vrtá
v zahrádce, on v projektech.
(I když na té zahrádce, či spíše zahradě, také.) Čilý
2015: na lednové SUDOP PARTY jubilantovi
gratuluje generální ředitel Ing. Tomáš Slavíček na těle i na duchu. Být to v jiné oblasti našeho života, tak na takového exota vodí výpravy školáků.
Pohled na jeho profesní kariéru svádí k laciné nadsázce: z barikády Pražského povstání do Sudopu –
ale cesta současného jubilanta tak přímočará nebyla. Maturoval již v okupaci a hned poté byl nasazen do
pomocných technických sborů, které měly za úkol řešit následky náletů spojeneckých letadel. Přitom se
zapojil do aktivit českého vojenského zpravodajství pro londýnskou vládu a za svůj přínos byl hned po
válce vyznamenán prezidentem republiky medailí „Za zásluhy o čs. armádu mimo boj“. Jenomže po převratu v roce 1948 se zásluhy rázem změnily v prokletí, a tak jen bezmocně sledoval, jak řadu jeho kolegů
z ilegality komunisti pozavírali. Jeho tato vlna dostihla na vysoké škole a jen příznivý posudek armádní
redakce Obrany lidu, novin, ve kterých si přivydělával jako sportovní redaktor, způsobila, že mu byl po
půl roce vrácen index a mohl dostudovat. (Po roce 1989 pak získal statut válečného veterána).
A pak už jeho cesta vedla k legendárnímu přednostovi Matouškovi na Stavební správu pro stavbu trati
Havlíčkův Brod – Plzeň, na vojnu do Vojenského zeměpisného ústavu v Dobrušce, následovalo zázračně
rychlé vyléčení tuberkulózy získané na vojně… a Sudop. Tady nejdříve spolupracoval na železničních
projektech starších kolegů a potom již hipoval řadu staveb zvýšení výkonnosti tratí po celých Čechách.
Projekt přestavby žst. Libeň skončil jeho odvoláním z funkce HIPa a „pověřením jinými úkoly“, když
technicky dokazoval nereálnost příkazu prezidenta Zápotockého, aby cvičenci spartakiády vystupovali na
nových nástupištích stanice už za dva roky, protože Masarykovo nádraží se mělo zbourat a od Vítkova až
po Náměstí Republiky mělo vzniknout Náměstí Budovatelů.
Socialismus potřeboval uhlí a jaderné elektrárny, a tak následovaly velké studie na dopravu uhlí do
elektráren Mělník, Dětmarovice, Chvaletice, Žihle, studie a projekt napojení jaderné elektrárny Dukovany
na železniční síť a další. A pak vedl projekty velkých staveb: provizorní a definitivní Přeložka trati Třebušice–Chomutov, projekty staveb souvisejících se stavbou jaderné elektrárny Temelín…
Na začátku 90. let minulého století spoluorganizoval a řídil pracovní nasazení sudopských projektantů
v Německu, které významně pomohlo firmě překonat krizové roky. Stál u zrodu koncepce modernizace
tranzitních železničních koridorů, stal se členem redakční rady „technických a kvalitativních podmínek
staveb ČD“ a podílel se i na další řadě koncepčních a studijních prací.
Nelze přehlédnout význam Ing. Stříbrného při výchově svých následníků. Svým způsobem práce
ovlivnil celou řadu HIPů, a to až do dnešních časů. Nikdy neodmítl předat své zkušenosti kolegovi,
pokud ten o to stál; zapálení pro vedený projekt a snahu o podrobnou znalost řešeného úkolu však
předat nelze.
To, že je Ing. Stříbrný v takové formě, kterou mu závidíme, je jistě i zásluhou jeho velké celoživotní záliby, kterou je sport. Tenis, orientační závody, lyžování, fotbal, turistika – zejména vysokohorská, jsou
sporty, které provozoval, ba dokonce dosud aktivně provozuje, když pomineme jeho práci „bafuňářskou“
v tenisovém klubu Rapid Praha. Kromě sportu patří k jeho zálibám i vážná hudba, četba, divadlo. A není
možné se nezmínit o jeho koníčku, či spíše „koni“, kterým je SLAVIA PRAHA, zejména pak její fotbalový
klub. Těžko posoudit, zažil-li s touto láskou více dobrých časů, než časů těžkých, ale v každém případě to
je láska až za hrob.
Statisticky se devadesáti let dožívá stále více našich souputníků. Ale že by své narozeniny oslavili při
plnění pracovních úkolů pro firmu, u které nastoupili před 64 lety… to bude pan inženýr Stříbrný široko
daleko nejspíš jediný. A jedinečný.
Co se přeje takovému člověku do dalších let? Snad stejné zdraví a duševní čilost, jakou disponuje
dnes. A aby se vyplnila jeho vize, kdy projektant už u počítače ví, jak se jeho stavba či objekt bude realizovat. A aby si odpovědní při rozhodování o velkých stavbách uvědomovali dopady svých rozhodnutí.
Protože takoví dle jeho názoru mají být technici.
A ještě, ano – aby Slavia opět hrála poháry.
-kre-sei-

1957: orientační závod: Mach – Steklý – Stříbrný

1975: SUDOP 50. narozeniny: Steklý – Stříbrný

1999: Tichonice, letní sportovní hry

2003: 50 let SUDOPU, oslava na Vinohradech
Kdykoliv a kdekoliv v horách...

Foto Vladimír Fišar

Páni ředitelé tradičně vítali: zleva Heller, Lapáček, Slavíček

Po zásluze byli odměněni i zaměstnanci věrní firmě 20 až 40 let

Hipové oceněných projektů získali sladké odměny: Košař a Kulík

Výrobní ředitel (vlevo Pomykáček) předal odměny v soutěži o projekt roku
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SUDOP PARTY
2015
Po loňské lednové pauze (oslavovali jsme bujně už na podzim
šedesáté výročí firmy), přivítala SUDOP PARTY již potřetí restaurace
Koliba v Praze 4 – Roztylech. Společenské setkání zaměstnanců
na konci úspěšného roku proběhlo ve čtvrtek 8. ledna.
Každoroční příjemnou povinností je odměnění věrných zaměstnanců (v roce 2014 se rekordmanem se 40 roky stal Jindřich
Mašín), i když tentokrát s malérem. Jako v té pohádce: na jednoho
zapomněli, ale kolega Jiří Jarolím v roli opomenutého „dvacetníka“
Sudop neproklel, protože dobře ví – jako my všichni – že chybička
se občas vloudí...
A protože naše projekty bodovaly i v celostátní soutěži o Českou
dopravní stavbu, zasloužené odměny se dočkali i hlavní inženýři
projektů několika staveb (viz SR 2/14). Ale tradicí se pomalu stává
i vnitropodniková soutěž o Projekt roku, a tak finanční i lahůdkové
odměny putovaly na další střediska.
A potom už se povídalo a tancovalo až do pozdních hodin.
Jídla a pití byl dostatek...

Soutěž o Projekt roku 2014
1. místo
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice, HIP: Ing. Martin Raibr
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ
2. místo
Rekonstrukce tramvajové trati Lazarská–Vodičkova–Jindřišská, HIP: Ing. Pavol Bartoš
Investor: DP hl. m. Prahy, TSK hl. m. Prahy a JCDecaux, Městský mobiliář
3. místo
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto – projektová
dokumentácia, HIP: Ing. Stanislav Jaroš. Investor: ŽSR Bratislava
Zvláštní cena vedení společnosti
I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17, RDS, HIP: Ing. Marek Stádník
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zvláštní cena vedení společnosti za inovaci
Výkon konzultanta ÚOZI-O na dálnici D1 v úseku 09 Loket–Hořice,
HIP: Ing. Martin Čižinský. Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

...a přebytečné kalorie mohly být vyhnány tancem.

Sportovní hry 2015 – tentokrát opravdu ZIMNÍ
V předposledním lednovém víkendu se jako každý rok sjela
parta sudopáků – lyžařů v Jizerských horách, aby opět zaplnila
výsledkové tabulky zimních sportovních her. Popříjezdové večerní klábosení v přátelském prostředí restaurace penzionu
Berounka v Albrechticích se letos netradičně zpestřilo večerním výběhem do stopy s čelovkami, a to skoro poloviny
zúčastněných, na průzkum terénu a sněhových podmínek.
V sobotu dopoledne byl na programu slalom. Ten jsme si
sami připravili na malé sjezdovce nedaleko penzionu (s laskavou výpůjčkou slalomových tyčí od provozovatele). Do
branek se následně vydali očíslovaní závodníci v pestrých
úborech a s neméně pestrou výzbrojí počínaje klasickými carvingovými lyžemi přes snowboardy, běžky různých historických etap až po stylového „telemarka“. Takže bylo možné na
zledovatělé závodní trati shlédnout jak excelentní slalomové
výkony, tak i figury hodné filmových hrdinů éry němého filmu…
Kromě několika modřin to ale všichni podvakráte ve zdraví
projeli a mohli se odebrat na zasloužený oběd.
Po obědě se závodníci rozdělili do třech skupin. První,
která s sebou z různých důvodů nemá běžky, si spokojeně
hoví a vyráží na procházku. Druhá – běžci bruslaři – si také
hoví, ale předstartovní atmosféra je přece jen začíná pohlcovat. A třetí skupina musí bez nároku na klidný poobědový
odpočinek vyřešit „mázu“, takže se sejde v lyžárně a mění se
v chemiky amatéry, aby na skluznice svých prkýnek nanesla
vrstvu něčeho, co ve výsledku zároveň brzdí do kopce
a přitom klouže s kopce.
Start závodu na běžkách je v dolní části sjezdovky u maringotky pana vlekaře. Noví účastníci nevěřícně kroutí hlavou,
co je to za divný nápad, pořádat běh na lyžích po sjezdovce.
A když jim došlo, že závod zde i končí, čili že závěrečný finiš
do cíle je po zmrzlé sjezdovce rovnou dolů, tuhne jim zbytek
úsměvu na rtech.
Ale vylezlo sluníčko a obě etapy 7 km dlouhého závodu
s otočkou na rozcestí u mariánskohorských bud se všem líbily
a všichni se ve stopě opravdu ukázkově snažili.
Závěrečná část závodu, který se dokončuje úpravou pořadí
konzumací v restauraci, se stejně jako ve stopě nesla v duchu
férové soutěže, a když se setmělo, bylo o vítězích rozhodnuto.
Jarmila Rydlová

Slalom ženy
1. Markéta Vavřinová
2. Jana Vlasáková
3. Eva Syrová

Slalom muži
1. Láďa Walla
2. Jirka Syrový
3. Ondra Veselý

Železná žena
1. Jindřiška Patočková
2. Markéta Vavřinová
3. Jana Vlasáková + Jarmila Rydlová + Ivana Středová + Gábina Přinosilová
Běh ženy
1. Jindřiška Patočková
2. Ivana Středová
3. Jarmila Rydlová

Běh muži
1. Filip Kutina
2. Honza Bartaloš
3. Ruda Kuběna

Železný muž
1. Ondra Veselý
2. Honza Bartaloš
3. Filip Kutina
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Letošní, co do bowlingových výkonů
nijak výjimečnou úroveň, kterou lze jednoznačně připsat kvalitě drah, vylepšily nejlepší individuální výkony jak Dana Karfíka (233) ze stř. 202 u mužů (což je vyrovnaný rekord
turnaje z roku 2009 Saši Kánského), tak i sudopské lektorky angličtiny původem od protinožců Kizz Kirrily (176) u žen, která tak utvořila nový rekord turnaje. Držitelem putovního poháru se až do dalšího turnaje stal tým UNI 205 (Jeřábek, Kánský, Košan, Walla), který sice
nekraluje v žádné ze statistik nejvyšších náhozů a průměrů, ale dokázal zabrat v pravou
chvíli a skokově se zlepšujícími výkony si vítězství právem vybojoval.
Co se týče výkonů u půlkruhu zvaného barový pult, tam nelze mluvit v žádném případě
o průměru či podprůměru. O tom jistě vědí své i nejmenované tanečnice a tanečníci, kteří
pokračovali na „after party” a domů se dostali až ve čtyři ráno :-) .
Oživením turnaje byla také akce „barevná kuželka”, kdy při strike s barevnou kuželkou v čelní
pozici obdrželi šťastní bowleři panáka na účet podniku.
Takže akce se myslím zdařila, za což děkuji všem zúčastněným, zejména těm, kteří mi pomohli s organizací a dokumentováním. V závěru rekapituluji nejlepší výsledky s přáním, abychom se takhle, nebo i více, pobavili i příští rok.
Už teď se na vás těším.
Palkobar

BOWLING 2014

1. UNI 205: Jeřábek, Kánský, Košan, Walla
2. EX SUDOP: Dáňa, Gottwald, Syrový, Špála
3. KULEŘI 202: Hradil, Karfík, Lavička, Domiter

BADMINTON 2014
V sobotu 5. 12. se uskutečnil 8. ročník sudopského badmintonového turnaje ve sportovní hale Hamr v Braníku. I přes skutečnost, že někteří přihlášení účastníci nedorazili, měl turnaj
slušnou účast, a to nejen co se počtu týče, ale především
v herní dovednosti.
V kategorii žen se objevily některé nové tváře, které změnily
tradiční rozložení sil a vývoj turnaje. Stupeň nejvyšší nakonec
vybojovala Vlaďka, která se turnaje zúčastnila poprvé. V mužské
kategorii mnoho nových tváří nepřibylo. O to více byl vidět výkonnostní skok některých hráčů, kteří své badmintonové dovednosti posunuli o pořádný krok vpřed. Dovednosti účastníků
v obou kategoriích byly vyrovnané, což potvrzují i výsledky jednotlivých zápasů, které se mnohdy rozhodovaly až ve třetím
setu. Za účast a herní nasazení děkuji a budu se těšit na další
ročník turnaje.
Závěrem jedna OPRAVA... V loňském turnaji v roce 2013 vyboMuži: 1. Zbyněk Smáha, 2. David Řehák, 3. Stanislav Pohl
jovala 3. místo v kategorii žen Hana Kadlecová (nikoli Mašková, jak
Ženy: 1. Vladimíra Ozimá, 2. Štěpánka Romanová, 3. Irena Friedrichová
bylo uvedeno v Sudop revui). Dotyčné se omlouvám a doufám,
že to nebyl důvod letošní absence :-).
Zbyněk Smáha

CHOPOK 2014
Lyžařské kurzy pro děti pořádal SUDOP již ve své „socialistické“ éře
a ani nová doba na tom nic nezměnila. Již přes dvacet let vyrážejí
zkušení instruktoři z řad současných i bývalých sudopáků - Syrový,
Slavíček, Jeník a Gottwald - s dětmi na Slovensko na lyžařský výcvikový kurz pořádaný pod hlavičkou ASK PODUS PRAHA. Ten aktuální proběhl ve dnech 22. 2. - 28. 2. 2015 na severních a jižních
svazích druhé nejvyšší hory Nízkých Tater. Již samotné jízdy nočním
vlakem na lehátkách byly pro děti zážitkem, další přibyly na svazích
sjezdovek i s výletem do vodního zábavního parku Tatralandia v Liptovském Mikuláši.
V posledních několika letech došlo k výrazné modernizaci lyžařského střediska (Jasná Nízké Tatry) s výstavbou několika nových
sedačkových a kabinkových lanovek umožňujících pohodlné
a rychlé propojení severu a jihu Chopku za již téměř každého počasí. Účastníci lyžařského kurzu tak mohli již druhým rokem využívat novou šestimístnou sedačkovou lanovku “Lúčky”,
postavenou v bezprostřední blízkosti stejnojmenné chaty, na které
byli ubytováni (viz foto). Doufáme, že se i v dalších letech podaří
kurz naplnit a naše řady se rozšíří o nové nadějné lyžařky a lyžaře.
Jiří Syrový
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V sobotu 6. prosince 2014 byla
v Kostomlatech nad Labem
slavnostně odhalena pamětní
deska Bohumilu Hrabalovi,
který ve zdejší stanici přesně
před 70 léty složil praktické
zkoušky a stal se výpravčím.
Odhaloval hejtman
Středočeského kraje Miloš
Petera, starostka obce Romana
Hradilová, člen představenstva
ČD Roman Štěrba a další tři
stovky návštěvníků.

SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
V období prvního čtvrtletí roku 2015 byla činnost obchodního oddělení SUDOP PRAHA a.s.
zaměřena na přípravu nabídek většinou pro veřejné zadavatele. Především se jednalo o ŘSD
a SŽDC.
Od začátku prosince do konce února bylo
připraveno a podáno celkem 212 nabídek
včetně předkvalifikací 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 šest 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 studie „Inženýrsko-enviromentální
analýza nového železničního spojení Lovosice–
Drážďany na území ČR“ pro SŽDC, Stavební
správa západ; zpracování přípravné dokumentace, záměru projektu a ekonomického hodnocení „Modernizace ŽST Cheb“ pro SŽDC,
Stavební správa západ; zakázku „Optimalizace
trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2.
stavba – I. část ŽST Čelákovice“ (projekt stavby
včetně AD) pro SŽDC, Stavební správa západ;
zpracování záměru projektu včetně doprovodné
technické dokumentace a přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení
bezbariérových přístupů v žst. Lovosice“ pro
SŽDC, Stavební správa západ, zpracování záměru projektu včetně doprovodné technické do-

kumentace a přípravné dokumentace stavby
„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.“ pro SŽDC,
Stavební správa západ; zakázku „Nymburk –
odkanalizování areálu depa“ (projekt) pro České
dráhy – Regionální správa majetku Praha; zakázku „Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční
část“ (projekt stavby včetně AD) pro SŽDC, Stavební správa západ; výkon činnosti geotechnické podpory a poradenství při realizaci stavby
„Rekonstrukce trati Praha Smíchov – Rudná –
Beroun“ pro SŽDC, Stavební správa západ;
zpracování záměru projektu včetně doprovodné
technické studie „Rekonstrukce nelahozeveských tunelů“ pro SŽDC, Stavební správa
západ; zpracování přípravné dokumentace
včetně záměru projektu „Prodloužení podchodů
v žst. Praha hl. n.“ pro SŽDC, Stavební správa
západ; výkon činnosti koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS,
TNS Nymburk a SpS Poříčany“ pro SŽDC, Stavební správa západ.
Na trhu silničních dopravních staveb jsme získali zakázky vypsané složkami Ředitelství
silnic a dálnic ČR, případně jednotlivými kraji.
Jedná se o následující zakázky ŘSD: „R63 Řehlovice, most ev. č. 63-006..1 a 2 –PD“
(Správa Chomutov), „D3 0310/II Hodějovice–
Třebonín“, DSP/IČ/PDPS (ZDS)/AD (Správa
České Budějovice), Projektová dokumentace IP
na TEN-T (DSP/PDPS) (Ředitelství silnic
a dálnic ČR, generální ředitelství), „Silnice I/20

a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ – inženýrská činnost k SP
(Správa Plzeň), „Silnice I/16 Nová Paka, obchvat DSP + IČ – dodatečné služby“ (Správa
Hradec Králové), „Silnice I/35 Hořice–Sadová –
podrobný geotechnický průzkum“ (Správa
Hradec Králové), „Silnice I/20 a II/231 v Plzni,
Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa –
geotechnický průzkum“ (Správa Plzeň).
Pro Správu a údržbu silnic Pardubického
kraje vytvoříme technicko-ekonomickou studii
„Dopravní uzel Pardubice“.
U ostatních investorů jsme získali tyto zajímavé zakázky: „Lávka pro pěší, k. ú. Radotín“
(DÚR, IČ) pro hlavní město Prahu, Lávka pro
pěší, k. ú. Radotín (zaměření a průzkumy) pro
hlavní město Prahu, „ČVUT lokalita Trojanova
13 – průzkumy“ pro České vysoké učení technické v Praze, zpracování územní studie „Propojení aleje Svobody na východní část
městského okruhu“ pro statutární město Plzeň.
Pokračovala obchodní činnost i v zahraničí.
Podali jsme jednu nabídku v Turecku na National
master plan for the Republic of Turkey (Ministry
of Transport Turkey), tři nabídky do Senegalu:
„Železniční spojení letiště – Dakar“, „Železniční
spojení Dakar–Bamako“ a „Tramvaj Dakar“ –
všechny pro Goverment of Senegal. Dále jsme
podali dvě nabídky na akci „Infrastructure Project Preparation Facility: Framework Consultans
for the Sustainable Infrastructure Window“ pro
European Bank for Reconstruction and Development.
Petr Lapáček
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SPOLEK SENIORŮ SUDOP
V říjnu jsme se vydali rychlíkem přes nově otevřenou zastávku ČD Kařes na návštěvu hradu Zbiroh,
přestavěného na renesanční zámek. Od zastávky jsme
pokračovali pěšky, neboť zámek stojí na vrcholu skalnatého kopce. Zámek s dvoupatrovým palácem
s kaplí z 14. stol. s válcovou věží, má studnu hloubky
164 m, nejhlubší v Evropě. Prohlídli jsme si bohaté
sbírky ze 700 leté historie zámku. Navštívili jsme
Krystalovou síň, kde v letech 1910–28 vytvořil Alfons Mucha cyklus obrazů Slovanská epopej. Ve
městě jsme navštívili IS, Vlastivědné a Sládkovo (rodiště básníka) muzeum.

Architektonické studie a projekty kreslené rukou
se jmenovala výstava, kterou
v prostorách SPŠ stavební Josefa Gočára v Praze 4 uspořádal
náš bývalý kolega Ing. ak. arch.
Jan Novotný, od roku 1987 profesor této školy. Vystavené práce
se týkaly sudopských let 1971–87
a studia na Akademii výtvarných
umění v letech 1971–75.
Výstava potěšila staré i mladé: staří příslušníci dávno zaniklého střediska průmyslových staveb při ní zavzpomínali na svá mladá léta a mladí studenti nevěřícně zírali na
nezbytné pomůcky dřívějších projektantů: pauzovací
papír, rýsovací péra, tuš, obtisky, žiletka... které jim pan
profesor na vernisáži ochotně předvedl.
Ostatně, jak napovídá i vedlejší snímek, zájem byl nejen
z odborné veřejnosti...

Galerie SG: Akty Daniela Handla
Zcela jiný ráz měla „zimní“ výstava ve čtvrtém patře budovy v Olšanské 1a, i když její autor, Daniel Handl, přeneseně taky trochu
patří do široké sudopské rodiny: maminka Helena pracovala na
kolejářském středisku a dědeček Ing. Josef Reischig byl specialistou technického odboru. Grafik, designér a fotograf vystavil
ženské akty. Na této výstavě
Mistr návštěvníkům nic vysvětlovat nemusel.

Prší, prší, jen se leje. To byla příčina malé účasti
seniorů při listopadové návštěvě města a zámku Zásmuky. Průvodkyně, obětavá knihovnice, nás provedla barokním klášterem a kostelem sv. Františka.
Viděli jsme rodný dům skladatele a kapelníka Františka Kmocha a vedle zámku farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. V zámku byla kvůli probíhající
rekonstrukci otevřena jen jedna místnost, kde jsme
se alespoň trochu ohřáli. Pro opravdu špatné počasí
jsme vynechali procházku zámeckým parkem a návštěvu kamenného mostu v Toušicích. Někteří se před
odjezdem osušili v Nové hospodě.

Činnost Spolku seniorů SUDOPU v roce 2014
jsme uzavřeli výroční členskou schůzí. Předseda
Ing. Jiří Kulík poděkoval přítomnému generálnímu
řediteli Ing. Tomáši Slavíčkovi a předsedovi odborů
Ing. Pavolu Bartošovi za poskytnuté informace
o našem současném SUDOPU a za podporu našeho
spolku a nás, sudopáckých seniorů. Závěrem popřál
nám a našim příznivcům hodně zdraví a spokojenosti
v roce 2015.
František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
93 let
92 let
85 let

80 let

www.tovarna.cz

Vlasta Tesařová, 27. 1.
technický odbor – technička
Ing. Jiří Tesař, CSc, 10. 3.
technický odbor – hl. specialista
Ing. Blanka Vilhelmová, 31. 3.
středisko mostů a tunelů
– vedoucí projektantka
Ing. Eliška Moutvicová, 1. 2.
středisko průmyslových staveb
– vedoucí projektantka

SE ZÁRMUTKEM VZPOMÍNÁME
na Ing. Jana Tomáše, vedoucího střediska silnic
a dálnic, který zemřel náhle 6. 1. 2015 ve věku
nedožitých 89 let. V SUDOPU pracoval v letech
1973-89.

SUDOP REVUE 1/15

28

Sudopské stopy šedesáti let – Československo (4)
Depa a železniční dílny
Petr Lapáček

Symbolem železnice u nás je více než 150 let lokomotiva. Samozřejmě nejdříve to byla lokomotiva parní, od poloviny dvacátého století ji postupně nahrazovaly motorové vozy, elektrické a motorové lokomotivy a v roce 1980 byl parní provoz u
ČSD zrušen úplně. Lokomotiva byla vždy složitý stroj, který vyžadoval pečlivou údržbu a dílenské opravy. Proto již od
počátku železničního provozu byly budovány výtopny a dílny pro opravy vozidel. Je téměř symbolické, že založení SUDOPu
se shoduje s dobou nástupu vozidel motorové a elektrické trakce. Tato nová vozidla vyžadovala vybudovat a rekonstruovat
depa a dílny pro jejich ošetření, údržbu a opravy. Samozřejmě naši projektanti u toho byli od začátku. Rovněž byli u počátku
železničního okruhu ve Velimi a překladišť uhlí a kontejnerů.
Dílny v Šumperku
Již v roce 1884 byly v Šumperku vybudovány ve své době největší a nejlépe vybavené státní dílny na území Rakousko-Uherska. Se vzrůstající modernizací železnic se již před druhou světovou válkou uvažovalo
o rozšíření místního lokomotivního depa.
Samotná historie nových železničních dílen se začala psát po II. světové
válce, a to dne 8. 12. 1947, kdy byl položen základní kámen ke stavbě závodu na místě 22 ha pozemků bývalého statku Chiariho. Dne 1. 6. 1952
zde byl zahájen částečný provoz nových ČSD - Dílen. Další byly dány do
provozu v roce 1955, ale projektové i stavební práce na jejich dokončování
pokračovaly až do šedesátých let. Opravárenské haly se vyznačovaly na
svou dobu progresivní střešní skořepinovou konstrukcí.
Dílny v Šumperku byly původně určeny pro opravu kolejových motorových vozů. Brzy však byla tato zásada porušena a vytvořena zde jakási
prototypová opravna, kde se opravovaly nejen motorové vozy, ale také motorové lokomotivy všech druhů, elektrické lokomotivy prakticky všech řad
a různá speciální vozidla pro údržbu trolejí aj. Během prvních 15ti let činnosti dílny bylo opraveno téměř 8.000 různých vozidel padesáti rozličných
konstrukčních řad a typů.
Roku 1960 tvořily šumperský podnik dva závody: Dílny pro opravu vozidel Šumperk a Česká Třebová. V roce 1973 se změnil název podniku na
ŽOS Šumperk.
Šumperské dílny byly ve své době jediné, které byly schopné opravovat
nové typy vozidel – kolejové motorové vozy a první motorové a elektrické
lokomotivy. Údržba složitého zařízení vyžadovala zvládnutí technologie
převíjení trakčních motorů, vakuotlakové impregnace elektrických strojů
a zkoušení trakčních motorů o výkonu 500 kW. Závod byl vybaven zkušebnou spalovacích motorů a elektrických strojů, stříkacími kabinami pro

nátěr vozidel, opravnou akumulátorových baterií, pracovišti pro výrobu
cívek, váhou motorových vozidel a dalšími technologickými provozy.
Roku 1993 se začala psát nová etapa v historii podniku, a to privatizací
šumperských železničních opraven a strojíren ČSD společností Pars DMN
s.r.o. Šumperk. V tomto období bylo také vedením rozhodnuto o rozšíření
činností firmy o opravy dalších řad železničních vozidel a také tramvají.
Společnost byla v roce 2000 transformována na Pars nova a.s. Společnost
navázala na více než půl století dlouhou tradici železničních opraven
v Šumperku. V březnu 2008 byla Pars nova a.s. začleněna do skupiny
TRANSPORTATION akciové společnosti ŠKODA HOLDING.
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Přestavba lokomotivního depa a dílen v Plzni
Od 15. října 1861 do dubna 1862 sloužilo v Plzni-Skvrňanech první
provizorní lokomotivní depo společnosti České západní dráhy (Praha
Smíchov – Plzeň – Domažlice – Furth im Wald). V dubnu 1862 tato
společnost otevřela druhou výtopnu, a to v místech dnešního 1. nástupiště a v prostoru trianglu dnešního hlavního nádraží. Dráha císaře Františka Josefa I. (České Velenice – České Budějovice – Plzeň – Cheb)
měla nejprve vlastní výtopnu v místech dnešního 4. nástupiště a Pošty
2, později používala výtopnu České západní dráhy. Plzeňsko-březenská
dráha (Plzeň – Březno u Chomutova) měla výtopnu v místech dnešní
brány pivovaru Gambrinus na Rokycanské třídě. Po zestátnění všech tří
společností nahradila koncem roku 1898 výtopny tří různých drah centrální výtopna se dvěma rotundami, kolejištěm, provozními budovami
a zázemím pro 120 parních lokomotiv.
Po náletu angloamerického letectva 17. dubna 1945 byl plzeňský železniční uzel v troskách. Výtopna byla obnovena a později se stala lokomotivním depem Plzeň, které nadále sloužilo parnímu provozu. Provozně
přestalo vyhovovat po elektrizaci uzlu Plzeň napětím 25 kV/50 Hz.
Přestavba lokomotivního depa byla vyvolána novými požadavky na
provoz střídavých elektrických lokomotiv řady S 489.1, elektrických osobních jednotek řady SM 488.0 a dvouproudových elektrických lokomotiv.
V první části přestavby bylo vybudováno provozní ošetření elektrických
a dieselových lokomotiv, ve druhé části hala cyklických oprav lokomotiv,
akumulátorovna a řada pomocných provozů.
a strojírny Plzeň (ŽOS), se tím stala svojí kapacitou největším opravárenským podnikem pro osobní železniční vagony v tehdejším Československu. Někdejší železniční dílny, později společnost Movo
(modernizace a opravy vozů), patří k plzeňské čtvrti Petrohradu stejně
neodmyslitelně jako staré oprýskané činžáky a ostatní industriální výstavba. Mimo jiné právě dílny budované koncem 19. století způsobily
stavební rozmach v místech od nádraží k ulici Sladkovského; tehdy vznikala celá nová dělnická čtvrť. Ačkoliv v minulosti zde bylo několik větších cihlových komínů, dnes areálu dominuje jen jeden tvárnicový komín
postavený v 60. letech při přestavbě dílen. Firma MOVO je pokračovatelem velmi dlouhé tradice železničních dílen v Plzni. Vznikla privatizací
Železničních opraven a strojíren v roce 1993.
V roce 2008 byla společnost MOVO spol. s.r.o. začleněna do skupiny
ŠKODA TRANSPORTATION akciové společnosti ŠKODA HOLDING.
Podnik MOVO vhodně doplňuje a rozšiřuje kompetence oboru dopravního strojírenství v plzeňské Škodovce.

V roce 1995 vzniklo Depo kolejových vozidel Plzeň-východ, do
něhož bylo sloučeno Lokomotivní depo Plzeň, strojové stanice
Stupno, Bezdružice a Rokycany, Lokomotivní depo Zdice a strojová
stanice Lochovice, část bývalého vozového depa Plzeň – opravny vozů
Plzeň a Beroun a STP Beroun. V roce 1997 byly sloučeny Depo kolejových vozidel Plzeň-východ, Depo kolejových vozidel Plzeň-západ
a Depo kolejových vozidel Cheb do nového Depa kolejových vozidel
Plzeň. V současné době zajišťuje provozní ošetření motorových vozů,
motorových lokomotiv, elektrických osobních jednotek a elektrických
lokomotiv.
První společnost zabývající se opravami železničních vozů byla
v Plzni založena v roce 1862 pro potřebu společnosti České západní
dráhy pod názvem Dílny pro opravu vozidel. Její vznik spadá do období
stavby plzeňského nádraží a celého železničního uzlu pro styk RakouskaUherska s Bavorskem. Hlavním sortimentem oprav byly nákladní vozy
a parní lokomotivy. Tento výrobní program byl stabilní až do 60. let 20.
století, kdy začala celková přestavba a modernizace největšího provozu.
V roce 1973 byla opravena poslední parní lokomotiva a o rok později
byla rekonstrukce ukončena. Firma, již pod názvem Železniční opravny
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To byla dovolená – 2013!

NAMIBIE
Daniel Karfík (foto autor a Hana Staňková)
Přemýšlel jsem jakou zemi mám vybrat do nového seriálu v SUDOP Revue a po všech
těch cestách po světě jsem došel k závěru, že jsem se zamiloval do země jménem Namibie. Doporučil mi ji kolega Honza Ostrý a já udělal dobře, že jsem se spolu s dalšími
třemi cestovateli rozhodl vyrazit do této úžasné země. Naše putování začalo po vánocích 2012 a pokračovalo skoro do konce ledna 2013. K Namibii jsme ještě přidali
chvilku v deltě řeky Okavango v Botswaně a svou cestu zakončili u Viktoriiných vodopádů v Zimbabwe. Celou dobu naší cesty jsme měli půjčený terénní automobil Toyota
Hilux. Na střeše byly přimontovány dva stany s matracemi a dekami s povlečením
(žádné spacáky!). V autě byla kromě ledničky kompletně vybavená polní kuchyně.

Namibie je úžasná země. Při
rozloze větší než tři Velké
Británie ji obývá jen o málo
víc než dva miliony lidí.
Nízká zalidněnost je první z
odlišností, kterou Středoevropan postřehne. Nekonají
se dopravní zácpy, cesty
jsou liduprázdné.

Kokerboomy – namibijští
stařešinové

Křováci – nejstarší
etnikum světa

Z velké části suchá namibijská krajina sice vypadá nehostinně a bez života, ale při bližším
pohledu tomu tak není. Existuje zde několik
druhů rostlin, které se umějí vypořádat s tvrdými podmínkami pouště. Nepřehlédnutelné
jsou zejména vzrostlé aloe. Jedná se o Aloe dichotoma, které patří mezi obyčejné byliny, ale
díky mohutnému vzrůstu, silnému kmeni,
krásné kůře a rozložité koruně bývají považovány za stromy. Nejen proto si stromů aloe vážili Křováci, zdejší pouštní nomádi. Obdivovali
je pro jejich sílu, vitalitu, úctyhodný věk a zejména pak pro vnitřní stavbu jejich větví. Každá
větev je totiž dutá. Křovákům stačilo odříznout
rovný úsek větve, opatřit jeho dno zátkou a připevnit k němu kus popruhu, aby tak vznikl tradiční toulec na jejich otrávené šípy. Díky tomu
aloi říkají Kokerboom – Toulcový strom.

Původní africký národ a dosud jeden
z nejzaostalejších na světě. Po celém
světě jsou tito lidé známí jako Křováci
(v angličtině Bushman). Oficiálně se
Křováci jmenují Sanové. Význam
slova je cosi jako „ti druzí“, tzn. ti bez
dobytka, což je myšleno také výsměšně, ale Sanové s tímto názvem
souhlasí. My jsme Křováky navštívili
v Namibii, ale největší populace toho
národa je v Botswaně. Ve vesnici
Duin-Po byla spousta dětí a také skupinka Rumunů, kteří pro ně zajišťují
školu. Děti i dospělí zpívali a vůči
nám se chovali velice pěkně.

Duny – rudé namibijské pískoviště
Asi nejznámější namibijský přírodní skvost jsou červené duny národního
parku Namib Naukluft. Brzy ráno, ještě za tmy, vyrážíme z kempu 60 km
do nitra národního parku. Jakmile sjedeme z asfaltové silnice na písečnou cestu, po několika stovkách metrů poprvé uvízneme s naším terénním autem v hlubokém písku. Naštěstí zkušený průvodce s turisty,
který jede okolo, nás z písku vytahuje. Do mísovitého údolí Deadvlei doDeadvlei – národní park Namib Naukluft

Spitzkoppe – namibijský Matterhorn
Pomineme-li pásmo nízko položených pouští kolem Atlantického oceánu, většina Namibie leží v poměrně velké nadmořské výšce. Rozlehlé centrální plato se rozkládá
1 000 až 1 700 metrů nad mořem, kde v jeho nejvyšších partiích nalezneme i hlavní město Windhoek. Vzhledem k tomuto faktu se může výška hory Spitzkoppe zdát spíše
nízká než vysoká. Navzdory tomu skutečný pohled na majestátný africký Matterhorn nikoho nenechá na pochybách, o jak úžasnou horu se jedná. Měří sice „jen“ něco přes
1 700 m n. m., ale nad okolní terén namibijské pouště se vypíná o více jak 700 metrů. Hora je magnetem pro mnoho turistů, kteří díky ní přijíždějí do těchto končin. My
jsme zde byli mimo sezónu, proto se žádné návaly turistů nekonaly.

Himbové – namibijský středověk
Území na severu Namibie zvané Kaokoveld patří k nejhůře dosažitelným. Cest
do jeho vnitrozemí je málo a jsou často opravdu jen těžko sjízdné. Hlavním
střediskem Kaokolandu je město Opuwo. Až sem vede poměrně dobrá silnice.
Samotné město je však hrůzným obrazem toho, jak může dopadnout střet bílé
civilizace s primitivním životem čistého národa. Po staletí se Himbové záměrně
bránili změnám. Snažili se zachovat svou kulturu, vztah k přírodě, vlastní
způsob života. Zůstávali v odlehlých oblastech. Nakonec je naše civilizace
stejně dohnala. Právě Opuwo je toho smutnou ukázkou. Himbové zde přišli
o svou identitu, hrdost, o dědictví svých předků. Místo něj přijímají až dosud
nepoznané „výkřiky civilizace“. Rádia, hodinky, moderní oblečky, nezdravé potraviny a samozřejmě alkohol. Vše, bez čeho by se v přírodě daleko od bílých
lidí obešli ještě další staletí. Teprve když jsme se vzdálili od Opuwa směrem
k severu, měli jsme možnost vidět a poznat skutečné Himby, méně zasažené
civilizací. Dostat se dál na sever bylo sice čím dál obtížnější, ale stálo to za námahu i riziko. Několikrát jsme zabloudili a směr zachovávali podle polohy
slunce. V záloze byl půjčený satelitní telefon, který nás udržoval v naději, že nezahyneme.

Národní parky Etosha a Khaudum
Každý, kdo přijíždí do Namibie, nevynechá návštěvu jednoho z největších národních parků a jedno z nejlepších míst na pozorování divoké
zvěře – národní park Etosha. Jméno národního parku v jazyce Sanů
znamená „Velké bílé místo“. Kdysi jezero, je teď jen obrovskou pánví,
jejíž jílovité dno pokrývá třpytivě bílý písek. Již v roce 1907 bylo na severu dnešní Namibie vyhlášeno chráněným parkem území o rozloze přibližně osmdesát tisíc kilometrů čtverečných. Národní park je oplocený
(cca 1 700 km plotu), zvěř tedy nemůže volně migrovat (na rozdíl např.
od parku Chobe v sousední Botswaně), ale zase je tak více chráněna.
Etosha je nejznámější park v Namibii, ale nás více zaujal národní park
Khaudum, kam mnoho turistů nezavítá, protože je mimo přirozené cesty
z hlavního města Windhoek. Rezervace se nachází na severovýchodě
země u hranic s Botswanou. Legrace v poslední vesnici Tsumkwe před
vstupem do parku nastala u benzínové stanice, kde nám řekli, že nafta
není a že se máme zeptat příští týden!

Prostor pro tento článek je omezený, proto
jsem popsal pouze nejzajímavější místa Namibie. Navštívili jsme další krásná místa,
z nichž aspoň tři jsou na poslední stránce.
Na závěr bych chtěl všem, kteří si tento
článek přečetli říci, ať neváhají a tuto
krásnou africkou zemi navštíví. Africké národy v původní podobě zanedlouho zaniknou a bude možné si prohlížet pouze
fotografie. Z hlediska bezpečnosti je Namibie
tou nejbezpečnější v celé Africe.
Etosha – žirafa

Khaudum – přímorožec jihoafrický

rážíme za východu slunce. Oranžová až červená čistě písečná
plocha s malými vlnkami, které uhlazuje a přesypává mírný vítr nás
naprosto uchvacuje. Vylézáme na jednu z dun a odměnou za vynaloženou námahu je nám pohled do údolí, z jehož bílého dna se proti
oranžovým, červeným a nahnědlým písečným svahům rýsují černá
těla zkamenělých stromů. Pro fotografa uchvacující krajina!
Deadvlei – národní park Namib Naukluft

TO
BYLA
DOVOLENÁ!
Cape Cross – nejproslulejší lachtaní kolonie na pobřeží, žije zde asi 100 000 kusů.

Fish River Canyon – po Grand Canyonu v USA druhý největší kaňon na světě.
Kolmanskop – tajuplné město duchů. Pozůstatky osídlení vybudovaného v roce 1908 na území Namibie. V tomto období se
Namibie stala velkým těžištěm diamantů. Nachází se v poušti Namib, cca 10 km od přístavního města Lüderitz.

Toto je malá ochutnávka
bohatých dojmů ze země zvané
Namibie, kterou procestoval
kolega Dan Karfík s přáteli.
Více na stranách 30 a 31.

