3/2014

Rychlá spojení v České republice

Foto Vladimír Fišar
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ÚSPĚCH V LOTYŠSKU

KRONIKA 2014

Ve čtvrtek 24. 7. 2014 byla v Rize
mezi zástupci Lotyšských železnic
a představiteli společnosti SUDOP
PRAHA a.s. podepsána významná
smlouva na akci „Latvijas dzelzceļa
tīklu elektrifikācijas skiču projekta izstrāde“. Objednatel: Latvijas dzelzceļš
– lotyšské železnice. Jedná se o studijní projekt elektrizace sítě Lotyšských železnic systémem 2 x 25 kV.

Na webu nedostupné.

SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
V období druhého čtvrtletí roku 2014 byla činnost
obchodního oddělení SUDOP PRAHA a.s. zaměřena na
přípravu nabídek většinou pro veřejné zadavatele.
Především se jednalo o ŘSD a SŽDC. Ani v letním období nebyla činnost obchodního oddělení rozhodně
oddychová.
Od začátku června do srpna bylo připraveno
a podáno celkem 227 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
5 nabídek a kvalifikací.
V oblasti železničního dopravního stavitelství se soutěžilo převážně o veřejné zakázky vypsané jednotlivými
správami SŽDC. Z významných akcí se jednalo především o tyto projekty: Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi
realizace stavby „CDP PRAHA“ (SŽDC, Stavební správa
západ), Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř –
Trutnov (SŽDC, Stavební správa východ), Zpracování přípravné dokumentace a záměru projektu „Uzel Plzeň, 5.
stavba, Lobzy–Koterov“ (SŽDC, Stavební správa západ),
Tunel Ejpovice – výkon autorského dozoru projektanta
v rámci stavby Modernizace trati Rokycany–Plzeň (SŽDC,
Stavební správa západ), CDP Praha, výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při
realizaci stavby (SŽDC, Stavební správa západ), Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou (SŽDC), Vyhodnocení vlivu tras Rychlých spojení zapojení do ŽUP
na udržitelný rozvoj území (SŽDC, Stavební správa
západ), Modernizace ŽST Česká Lípa (SŽDC).
Na trhu silničních dopravních staveb jsme získali zakázky vypsané složkami ŘSD, případně jednotlivými kraji.
Jedná se o následující stavby: I/22 Strakonice, most ev.

č. 22-037-DSP/PDPS (ŘSD ČR, Správa České Budějovice),
I/6 Chlumeček – oprava dilatací, PD (ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary), R6 Nové Strašecí – Řevničov, aktualizace DSP
+ IČ (ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary), R55 Otrokovice, obchvat JV, aktualizace DSP/IČ (ŘSD ČR, Správa Zlín), Rámcová smlouva na technický dozor investora menších
staveb pozemních komunikací - R1 510 – Satalice–Běchovice, oprava – TDI (ŘSD ČR, Závod Praha) a další.
U ostatních investorů jsme získali tyto zajímavé zakázky: Průmyslová – přestavba, 1. etapa křižovatka
Kolbenova – Kbelská, Praha 9 – průzkumy, EIA (Technická správa komunikací hl. m. Prahy), ČVUT – TDI
a koordinátor BOZP na stavbě ČVUT – Zateplení kolejí
Strahov (České vysoké učení technické v Praze), P+R
Opatov zpracování a zajištění podkladů, studií a zpracování dokumentace EIA, vč. zajištění souhlasného stanoviska (Technická správa komunikací hl. m. Prahy).
Pokračovala obchodní činnost i v zahraničí.
Úspěšní jsme byli v Lotyšsku, kde jsme získali zakázku na elektrizaci sítě systémem 2 x 25 kV (Lotyšské železnice).
Petr Lapáček

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
Na webu nedostupné.
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Devět otázek pro generálního ředitele SŽDC, s.o., Ing. Pavla Surého
prostředky z OPD 1, pak půjde ročně o 18 miliard korun, což rozhodně není
částka zanedbatelná a umožní postupnou modernizaci železniční infrastruktury
v ČR v duchu schválených koncepcí. K tomu si dovolím připomenout, že bude
důležité mít dostatek peněz z národních zdrojů, abychom v žádném případě
neohrozili možnost čerpání evropských dotačních programů, a to tím spíše, že
jsme jen obtížně schopni odhadovat, jaké finanční prostředky EU budeme mít
k dispozici po roce 2020.

Ing. Pavel Surý byl na post generálního ředitele SŽDC, s.o. jmenován k 1. 6. 2014.
Předtím na SŽDC vedl brněnské oblastní ředitelství.

Co vidíte jako priority společnosti SŽDC po svém nástupu do
funkce v letošním roce?
Jako generální ředitel organizace plnící funkci správce kolejí jsem se začal zabývat nejpalčivějšími problémy, které již řešil můj předchůdce Jiří Kolář. Ty se
týkají například údržby železničních tratí při přetrvávajícím nedostatku
finančních prostředků nebo přípravy dostatečného počtu investičních akcí, které
bude možno financovat z evropských peněz prostřednictvím stávajícího Operačního programu Doprava (OPD). Stále aktuální je také převod drážních budov
v majetku ČD a pozemků pod kolejemi. Přesné termíny sice ještě neznáme, ale
doufám, že k dokončení celého procesu dojde co nejdříve.
Kromě toho se chci zaměřit na účelnější komunikaci s regiony a podílet se na
řešení jejich problémů v oblasti drážní infrastruktury. Proto jsem za poměrně
krátkou dobu v čele SŽDC navštívil již prakticky všechny regiony České republiky. Častým tématem jsou investice do drážní infrastruktury, kde bude vedle
koridorových staveb přicházet řada i na místní tratě. Jejich modernizace totiž
často přináší větší efekt za méně peněz. Rovněž mě ale zajímá, čím se aktuálně
zabývají jednotlivá oblastní ředitelství, která nás v daných regionech zastupují.
Jaké jsou hlavní plány SŽDC pro následující roky?
Předpokládám, že se podobnými záležitostmi jako letos budeme zabývat
i v následujícím období. To platí například u investic, kde v závěru příštího roku
vyprší termín pro čerpání finančních prostředků z aktuálního OPD. V současné
době proto zahajujeme řadu staveb. To se však následně projeví velkým počtem
výluk, právě příští rok bude z tohoto pohledu mimořádný. Stavět se bude nejen
na velkých koridorových stavbách a modernizacích železničních uzlů, ale rovněž
na dalších tratích, které projdou tzv. revitalizací. Historicky jsme takový
rozsah omezení ještě nezaznamenali. Věřím, že dopravci i cestující tuto situaci
pochopí, i když chápu, že nikdo není rád, když má jeho vlak zpoždění nebo musí
přestupovat na náhradní autobus.
Jak se připravuje vaše organizace na čerpání fondů EU na druhé
plánovací období?
V současné době už zhruba víme, jakou částku budeme mít na investice
v následujícím období. Po zkušenostech z minula neponecháváme nic náhodě.
Projektová příprava běží naplno tak, abychom mohli plynule navázat dalšími
stavbami. Pokud nebude docházet k obstrukcím ohledně výběru jejich
zhotovitelů, není důvod k obavám. Na OPD 1 jsme se totiž poučili, přestože to
bylo takříkajíc za pochodu a řada věcí pro nás byla nová a leckdy velmi složitá.
Dnes už máme připravenou řadu projektů, které budou financovány z OPD 2.
Jsme tedy velmi dobře připraveni.
Jakým způsobem zajistíte čerpání spolufinancování v druhém
programovacím období?
K dispozici budeme mít finanční prostředky ze dvou programů – OPD 2 a CEF
(neboli Nástroje pro propojení Evropy). V OPD 2 počítáme s asi 1,5 miliardy eur
evropské alokace pro celé programovací období, v programu CEF pak s částkou
okolo 1 miliardy eur v rámci několika výzev. Celkem, včetně národního podílu,
to tedy znamená přibližně 90 miliard korun, což odpovídá zhruba 13 miliardám
korun ročně. Uvážíme-li, že v letech 2014 a 2015 čerpáme téměř výhradně

Budou mimo staveb „modernizace“ připravovány také stavby
zajišťující interoperabilitu naší železniční sítě?
V této oblasti jde především o zavádění moderních sdělovacích a zabezpečovacích systémů GSM-R a ETCS. Jejich příprava a realizace probíhají v souladu
s tzv. Národním implementačním plánem, schváleným Ministerstvem dopravy.
Aktuálně je v realizaci budování ETCS v úseku st. hranice – Břeclav – Kolín
s termínem dokončení v březnu příštího roku, připravuje se také pro trať Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav s předpokládaným termínem realizace v letech 2015 až 2017. Co se týká GSM-R, realizují se stavby Kolín –
Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno a uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov).
Probíhají soutěže na zhotovitele staveb Beroun – Plzeň – Cheb a České Velenice
– České Budějovice – Horní Dvořiště, v pokročilém stádiu přípravy jsou stavby
Benešov – Votice, Plzeň – České Budějovice nebo Votice – České Budějovice.
Jak vidíte úlohu vaší organizace při přípravě rychlých spojení?
SŽDC hraje v přípravě rychlých spojení důležitou roli. Jako investorská organizace v řídicí působnosti Ministerstva dopravy se procesu přípravy přímo
účastníme jako zadavatelé a koordinátoři zpracovávaných a postupně dokončovaných územně-technických studií. To samé platí pro dvě klíčové komplexní
studie – studie příležitostí a technické studie, které v současnosti zadáváme.
Příprava a následná realizace rychlých spojení se v současné době rozbíhají
a činností spojených s tímto záměrem přibývá. Pokud chce být SŽDC jedním
z lídrů celého procesu, musí být připravena odborně a personálně, neboť se
bude jednat o zcela jiné postupy, než na jaké jsme zvyklí z běžné investiční
výstavby.
Spolupracuje při přípravě těchto staveb s okolními manažery
infrastruktury?
Určitě ano. Jako příklad může třeba posloužit v současnosti realizovaný projekt
česko-saské spolupráce na studii vysokorychlostní tratě Praha – Litoměřice –
Drážďany, který je spolufinancovaný z prostředků TEN-T. Důležitá jsou rovněž
jednání s polskými a slovenskými kolegy o přeshraničním trasování VRT ve
směru na Wroclaw a Bratislavu. Je ale třeba vzít v úvahu klíčový význam rychlých spojení pro řešení dopravní problematiky uvnitř ČR, takže přeshraniční
propojení chápeme především jako budoucí přidanou hodnotu.
Připravuje se SŽDC zapojit do evropského programu Schift2rail?
SŽDC považuje Shift2Rail za velmi významný projekt, který zásadním způsobem
ovlivní strategii fungování železnice v budoucnu. Samozřejmě i my se chceme
vyvarovat známého „o nás bez nás“. Proto jsme pečlivě zvažovali možnosti
zapojení, zejména účast v konsorciu železničních společností a provozovatelů
infrastruktury EUROC, které má za cíl stát se asociovaným členem. S ohledem
na značné náklady i nedostatek kapacit jsme se nakonec rozhodli pro nepřímé
ovlivňování strategických cílů projektu. Chceme úzce spolupracovat s českými
firmami zapojenými do Schift2rail a případně umožnit instalaci nových technologií na naší síti. Spolupráci si představujeme na bázi Národní technologické
platformy Interoperabilita železniční infrastruktury či Asociace českého železničního průmyslu. V neposlední řadě chceme své potřeby uplatňovat prostřednictvím poradních orgánů států, kam mají přístup i čeští zástupci ve Výboru pro
železniční interoperabilitu a bezpečnost, kde je SŽDC přímo zastoupena na
základě mandátu Ministerstva dopravy.
Chcete něco vzkázat projektantům SUDOPU PRAHA a.s.?
Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat vašim projektantům za kvalitní
a profesionální práci. Může se to zdát jako fráze, ale nacházíme se v situaci, kdy
je potřeba napnout síly a intenzivně pracovat na přípravě a následném zahájení
staveb spolufinancovaných z prostředků OPD 1. Je nám totiž jasné, že s ohledem na nutnou realizaci značného množství akcí do konce příštího roku bude
nejbližší období stejně hektické, jako je to současné. Za sebe mohu garantovat,
že postupná příprava pro období OPD 2 a CEF bude již klidnější a SŽDC udělá
jako investor vše pro to, abychom se v oblasti investiční výstavby vyhnuli nežádoucím a nesystematickým výkyvům.
Ptal se Petr Lapáček
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VRT v Česku?
Nastupují

RYCHLÁ SPOJENÍ!

Mnoho let už slýcháváme o projektování
a stavbě vysokorychlostních tratí (VRT)
v Česku. Míněny jsou obvykle
novostavby (ale i modernizace), u nichž
je základní návrhová rychlost nad
200 km/h. Celá problematika je však
mnohem širší, a tak se objevuje pojem
Rychlá spojení. Tím je označován
koncept rychlé železniční dopravy,
kdy vlaky využívají jak zmíněných
vysokorychlostních tratí, tak i stávajících
modernizovaných tratí v navazujících
úsecích, aby byly propojeny větší sídelní
celky skutečně rychlou osobní železniční
dopravou.
Vysokorychlostní jednotky na Zkušebním okruhu
ve Velimi i jinde v Evropě fotografoval Vladimír Fišar
(strany 4 až 8)
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Rychlá spojení v platných koncepčních dokumentech
Ing. Luděk Sosna, PhD., Ministerstvo dopravy, odbor strategie
Rychlá spojení v koncepčních dokumentech EU
Problematika vysokorychlostní železniční dopravy je v evropských
strategických dokumentech výrazně akcentována. Vrcholovým dokumentem Evropské komise pro dopravu je Bílá kniha – Plán jednotného
evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje. Dokument je vypracován
metodou shora dolů, tzn. rozpracovává evropské cíle, stanovené zejména
v Plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do
roku 2050. K možnostem jednotlivých členských států se prakticky nepřihlíželo. To vedlo k tomu, že dokumentem se zabývala Rada EU jen okrajově a nepřijala k němu žádné závěry. Význam dokumentu je tím výrazně
omezen. Pro oblast vysokorychlostních tratí dokument stanovil následující cíl: dokončit do roku 2050 evropskou vysokorychlostní železniční síť.
Ztrojnásobit do roku 2030 délku stávajících vysokorychlostních železničních sítí a udržovat hustou železniční síť ve všech členských státech. Vět-

Rychlá spojení v národních koncepčních dokumentech
V národních dokumentech je problematika rychlých spojení řešena
v Dopravní politice ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050.
Dopravní politika uvádí rovněž definici Rychlých spojení (RS) jako provozně-infrastrukturní systém rychlé železnice na území ČR zahrnující novostavby vysokorychlostních tratí, tratě vysokorychlostní modernizované
i modernizované konvenční tratě vyšších parametrů včetně vozidlového
parku a provozního konceptu. Dopravní politika definuje celkem 12 návazných dokumentů a procesů, které jednotlivé priority stanovené v Dopravní politice rozpracují do větších podrobností. Problematika Rychlých
spojení je jednou z těchto oblastí a zahrnuje zpracování:

šina objemu přepravy cestujících na střední vzdálenost by do roku 2050
měla probíhat po železnici. Evropským cílem je postupně převádět zejména letecké přepravy na střední vzdálenosti (do cca 900 km) na dopravu železniční a uvolnit tak kapacitu letišť pro dálkovou, zejména
mezikontinentální dopravu.
Závazným dokumentem je naopak Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. V tomto dokumentu jsou poprvé definovány vysokorychlostní tratě i na území „nových“ členských států včetně České
republiky. Do sítě vysokorychlostních tratí jsou zařazeny úseky Ústí nad
Labem – Lovosice – Praha – Brno – Břeclav, Brno – Přerov – Ostrava a
Praha – Vratislav. Velkým nedostatkem je chybějící úsek VRT mezi Ústím
nad Labem a Drážďany, se kterým nesouhlasila německá strana s odkazem na skutečnost, že úsek není obsažen v německém spolkovém
plánu rozvoje dopravní infrastruktury. Ten se bude aktualizovat v roce
2015. Úseky Praha – Brno a Praha – Vratislav jsou vyznačeny jako směry,
u kterých bude nutné vhodnou trasu teprve specifikovat a zanést do systému územního plánování. V případě úseků Brno – Přerov a Brno –
Břeclav se jedná o modernizaci tratí na rychlost 200 km/h se smíšeným
provozem, zatímco u ostatních tratí se jedná o nové trasy s návrhovými
parametry 200 km/h a více (vše bude navrženo na základě výsledků ekonomického hodnocení – viz národní koncepční dokumenty).
Síť TEN-T obsahuje dvě vrstvy – hlavní a globální síť. Z pohledu vysokorychlostních tratí se obě vrstvy liší termínem požadovaného dokončení
– pro hlavní síť platí závazek zprovoznit projekty do roku 2030, v případě
globální sítě do roku 2050. To bylo také hlavní hledisko pro zařazení sítě
VRT na českém území. Do hlavní sítě patří úseky Praha – Lovosice, Brno
– Přerov a Brno – Břeclav.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne
11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, definuje prioritní koridory sítě TEN-T. Ke každému z těchto definovaných koridorů je ustanovena pracovní skupina vedená koordinátorem. Na této
platformě se budou jednotlivé projekty dopravní infrastruktury projednávat na mezinárodní úrovni. První jednání k těmto koridorům proběhla
na konci března letošního roku.

1. Studie příležitostí – úkolem je najít nejvhodnější variantu podoby sítě
RS, jde tedy o záběr a podrobnost celosíťové úrovně.
2. Územně technické studie zaměřené na úseky navržené ve Studii příležitostí.
3. Studie proveditelnosti pro jednotlivé větve navrženého systému RS.
Tento proces by měl být dokončen do konce roku 2016.
Problematikou RS se rovněž zabývá dokument Dopravní sektorové
strategie zaměřený na rozvoj dopravní infrastruktury. Podrobněji se zabývá zejména úseky Brno – Přerov. Ostatní úseky budou podrobněji řešeny až v následující aktualizaci v roce 2016, a to v návaznosti na
výsledky Studie příležitostí a jednotlivých studií proveditelnosti pro dílčí
ramena.
Financování Rychlých spojení
Příprava tak rozsáhlých projektů, jako jsou tratě RS, si vyžádá několik
let. V programovacím období 2014-2020 lze proto počítat se zahájením
realizace pouze úseku Brno – Přerov. Ostatní úseky budou financovány
v obdobích následujících.
Dokument Dopravní sektorové strategie navrhuje financování až k roku
2050 a to tak, aby bylo možné jednak zajistit kvalitní údržbu dopravní infrastruktury a aby bylo možné splnit termíny stanovené pro dobudování
obou vrstev sítě TEN-T. Vláda si v rámci usnesení č. 850/2013 proto uložila úkol zajistit financování (včetně evropských fondů) na úrovni alespoň
70 mld. Kč ročně (v cenové úrovni roku 2013). Pro rok 2015 bude rozpočet SFDI tuto částku bohatě překračovat.
O financování z evropských fondů po roce 2020 zatím nelze říci nic
konkrétního. Dle vyjádření Ministerstva financí lze počítat pro ČR s fondy
z evropské politiky soudržnosti, byť v nižším objemu. Rovněž lze s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat pokračování obdobného fondu
k novému nástroji pro období 2014-2020, fondu CEF, který bude dostupný všem členským státům bez rozdílu. Tento fond bude velmi pravděpodobně zaměřen přednostně na financování moderních železničních
systémů. O konkrétních částkách ale v současnosti nelze objektivně hovořit. Totéž platí i pro podmínky čerpání, protože ty se stanovují vždy pro
každé období samostatně.

RYCHLÁ SPOJENÍ V ČR:
potřeba integrovaného přístupu a definování kompetencí
Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy ČR

S prosincem roku 2013 a přijetím nové dopravní politiky EU začalo být Ministerstvo dopravy oficiálně
vázáno přípravou projektu vysokorychlostní železnice na území ČR jako projektu společného zájmu. Tomuto kroku předcházelo přijetí národní dopravní politiky pro léta 2014–20 s výhledem do roku 2050 (dále
jen „dopravní politika ČR“), která s realizací tohoto systému rovněž počítá. Tyto události je třeba interpretovat v širších souvislostech, kdy je rozvoj vysokorychlostní železnice ze strany EU pojímán jako součást řešení klíčových evropských cílů, a to především cílů souvisejících s posilováním vnitřní koheze, se
zvyšováním konkurenceschopnosti a dosažením environmentálně udržitelnějšího rozvoje.
Zpátky do minulosti
V posledních letech byla zpracována celá
řada studií, které zpřesňují či korigují průběh
tras nových vysokorychlostních tratí stávajícími koridory, jež byly pro tento záměr vymezeny v územně plánovací dokumentaci,
případně prověřují nové trasování v některých směrech. Byla rovněž publikována celá
řada textů, jejichž autoři se zaměřovali převážně na diskusi revidované koncepce vysokorychlostní železnice v podmínkách České
republiky. Z uvedeného se proto dá konstatovat, že technická příprava tratí pro vyšší
rychlosti tak v mnohém předběhla ostatní
oblasti, které proces přípravy projektů spoluvytvářejí a spoluprovázejí. Ať už tak bylo
učiněno z tradice či jiných důvodů, zdá se,
že se stále zřetelněji ukazuje, že je třeba
začít věnovat pozornost také jiným oblastem
a především pak organizačnímu a procesnímu zajištění celého projektu, včetně určení
rolí jednotlivých zainteresovaných subjektů,
neboť tyto bezprostředně ovlivňují jeho přípravu, kvalitu a rychlost zpracování, možná
rizika a splnění cílů jako takových.
Je více než pravděpodobné, že svůj podíl
na daném stavu má zejména skutečnost, že
železnice je ze své podstaty technická disciplína – systém – postavený, svázaný, regulovaný, ale i rozvíjený na základě široké škály
norem a předpisů. Krok prověřit reálnost nových vysokorychlostních tratí z hlediska jejich

technické řešitelnosti a technické průchodnosti územím se proto zdál být logicky nejaktuálnější a nejpotřebnější. Byl také krokem
správným, ovšem krokem, na nějž měl navázat krok další, který jednotlivé alternativy
zhodnotí i z jiných než technických perspektiv.
Uvedená situace je především důsledkem
absence hierarchického organizačního
a procesního řízení projektu, která de
facto umožnila „sklouzávat“ k přípravě jen
vybraných dokumentů – především vyhledávacích studií. Ty sice dokáží zodpovědět
řadu otázek i specifikovat nákladové položky
jednotlivých návrhů, avšak neumějí si poradit
s „druhou stranou mince“ kvantifikující přínosy, jež lze navíc nejlépe odvozovat až od
celku. Vzniklá situace je z velké míry důsledkem dosavadního (ne zcela optimálního)
stavu, kdy příprava vysokorychlostní železnice byla v průběhu uplynulých cca dvaceti
let svěřena pouze Ministerstvu dopravy,
které na rozdíl od investorských organizací
nedisponuje odpovídajícími finančními prostředky ani personálními kapacitami, které
by umožňovaly řídit tak rozsáhlý projekt na
všech potřebných úrovních přípravy.

Využití šance být součástí
rychlé Evropy
Přitom pro úspěšnou implementaci celého
záměru a de facto pro rychlost realizace je
klíčové právě rozdělení rolí tak, aby byly

jednotlivé subjekty zapojeny ve správném
okamžiku a dokázaly plně využít svoji kvalifikaci. Máme tím na mysli především řešení
jednotlivých kroků přípravy v odpovídající
souslednosti a podrobnosti. Například nejen
z dopravní politiky ČR, ale také z Politiky
územního rozvoje ČR vyplývá potřeba
územně stabilizovat koridory VRT. Je zřejmé,
že technická připrava je nutná již od počáteční fáze, nemělo by být ale opomíjeno, že
v této fázi projektu je posláním prověření variant zejména pro potřeby územního plánování s cílem stabilizovat trasy v jednotlivých
směrech. Politika územního rozvoje nadto
požaduje, aby byl záměr vysokorychlostní železnice na území ČR nejen zpřesňován, ale
Ministerstvu dopravy ukládá povinnost prověřit reálnost a účelnost takových koridorů
VRT. Třebaže se tato formulace může zdát relativně vágní, je třeba vnímat, že pokud se Ministerstvu dopravy nepodaří objektivně
odůvodnit územní ochranu koridorů VRT,
bude nejen ze strany krajů a obcí, ale
s velkou pravděpodobností také mezirezorntě
vyvíjen tlak na vyjmutí těchto koridorů
z území. Z toho důvodu je potřeba pracovat
nejen na územní stabilizaci jednotlivých
směrů, ale v souladu s politikami konečně
i koncepčně zodpovědět otázku celospolečenských přínosů nových tratí, resp. ospravedlnit územní nároky, které se systémem
rychlých spojení souvisí jako s celkem.
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Vraťme se však krátce k evropské dopravní politice, která byla zmíněna v úvodu.
Zařazením prvních úseků vysokorychlostních tratí do sítě TEN-T je zřejmé, že dosavadní nositel projektu – Ministerstvo
dopravy – nemůže na další přípravu projektu
zůstat bez podpory ostatních složek. To je
také důvod, proč se do projektu v pozici budoucího investora aktivně zapojila také
SŽDC, která v současnosti přebírá zodpovědnost za technickou přípravu (podrobněji
viz například následující příspěvek SŽDC).
Je potěšitelné, že se do procesu přípravy
stále častěji zapojují také další instituce
(např. ACRI, Národní technologická platforma „interoperabilita železniční infrastruktury“, VÚŽ), které k procesu plánování,
realizace a schvalování mají/budou mít co
říct. Z pohledu Ministerstva dopravy je proto
klíčovým faktorem, že se postupně plánování rychlé železnice stává i v České republice standardním procesem a je
tématem, které má svoji kapitolu v SFDI,
a je pevně institucionálně ukotveno na Ministerstvu dopravy, SŽDC a jiných drážních
institucích, kde se mu v patřičném detailu
a odpovídající specializaci mohou věnovat
jednotlivé odborné složky.

V tomto kontextu by se mohlo zdát, že delegováním úkolů na jiné organizace se úloha
ministerstva postupně sníží. Opak je ale
pravdou. Protože byla z Ministerstva dopravy předána technická příprava jednotlivých směrů, kterou se až doteď zabývalo,
otevírá se možnost zaměřit se na řadu netechnických činností koncepční povahy, jež
jsou nedílnou součástí implementace každého záměru a svým zastřešujícím charakterem přísluší právě orgánům státní
správy. Namátkově můžeme zmínit
např. oblast mezinárodní koordinace (především SRN, Rakousko a Polsko), územního
plánování, public relations zahrnující mj. projednávání nových tras s kraji, obcemi i veřejností, ale i širší činnost související
s propagací či nastavení podmínek umožňujících stabilní financování, které je mezirezortním úkolem.

…a zároveň jak nebýt o krok
pozadu
Ministerstvo dopravy se tak opětovně
dostává k řešení základních koncepčních
otázek, s nimiž například souvisí také
dlouho diskutovaná studie příležitostí,
která by měla vůbec poprvé celý systém

rychlý spojení popsat ze stránky přínosů
pro ČR. Již v tomto okamžiku je to šance
pro uplatnění procesního inženýrství,
které mimo jiné přispěje i k rozvoji a posílení role projektanství v železniční
dopravě.
Nově se bude Ministerstvo dopravy
muset také více zaměřit na komunikaci
projektu rychlých spojení vůči veřejnosti
s cílem vysvětlit, proč má v době převažující automobilové a letecké mobility význam
investovat do nových tratí i v ČR, a jaké lze
od tohoto kroku očekávat výsledky. Stávající petice proti realizaci nových rychlých
tratí, které v souvislosti se zintenzivněním
přípravy v hojném počtu zaznamenáváme,
jsou jednoznačným důkazem toho, že se
bude potřeba na tuto oblast zaměřit. Zároveň je třeba si přiznat, že musí pokračovat osvěta směřovaná do vlastních řad.
Jedině tak bude možné dosáhnout stanoveného cíle. Konečně bude potřeba stanovit harmonogram i organizační
strukturu, včetně rozdělení kompetencí,
aby k jednotlivým úkolům byla přiřazena
konkrétní odpovědnost. Zkušenost totiž
jednoznačně potvrzuje, že ve vícero se to
lépe táhne.

...a že to nebude lehké prosadit, o tom svědčí i dva dokumenty níže

+ dalších 27 podpisů
29 podpisů

PŘÍPRAVA RYCHLÝCH SPOJENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Bc. Marek Binko, SŽDC, s.o.
Parametry tratí RS

Definice sítě tratí RS
Do systému železničních tratí Rychlých spojení (RS) patří tratě určené pro vysokorychlostní
železniční dopravu. Dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne
11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro
rozvoj transevropské dopravní sítě (dále jen Nařízení č. 1315/20013) jsou tyto tratě definovány
následovně:
• zvlášť postavené vysokorychlostní tratě vybavené pro rychlost 250 km/h nebo vyšší;
• zvlášť modernizované konvenční tratě vybavené pro rychlosti přibližně 200 km/h;
• tratě zvláště modernizované pro vysoké
rychlosti se zvláštními vlastnostmi danými
topografickými, terénními nebo urbanistickými omezeními, jimž musí být rychlost
v každém jednotlivém případě přizpůsobena. Tato kategorie mimo jiné zahrnuje
spojovací tratě mezi vysokorychlostní
a konvenční sítí, tratě vedoucí stanicemi,
přístupy do terminálů, depa atd., kde „vysokorychlostní“ kolejová vozidla pojíždějí
konvenční rychlostí.

Rozsah sítě tratí RS
Nařízení č. 1315/2013 definuje i rozsah vysokorychlostní a konvenční sítě zařazené do
tzv. globální a hlavní sítě. Globální síť je tvořena veškerou stávající a plánovanou dopravní infrastrukturou transevropské
dopravní sítě, jakož i opatřeními na podporu
efektivního a sociálně a environmentálně udržitelného využití takové infrastruktury. Hlavní
síť je tvořena těmi částmi globální sítě, které
mají největší strategický význam pro dosažení cílů rozvoje transevropské dopravní sítě.
Jednotlivé členské státy mají dokončit hlavní

síť do 31. prosince 2030, globální síť pak do
31. prosince 2050, a to včetně zajištění interoperability, zejm. vybavení moderními technologiemi (zejm. ERTMS) a naplnění
technických požadavků nařízení (minimální
rychlost a délka vlaku).
V České republice je hlavní a globální síť týkající se systému RS definována takto:
• Praha–Lovosice: vysokorychlostní železnice v hlavní síti;
• Brno–Přerov: železnice určená k modernizaci
na vysokorychlostní železnice v hlavní síti;
• Brno–Břeclav: železnice určená k modernizaci
na vysokorychlostní železnice v hlavní síti;
• Praha–Brno: vysokorychlostní železnice
v globální síti;
• Lovosice–Ústí nad Labem: vysokorychlostní železnice v globální síti;
• Přerov–Ostrava: vysokorychlostní železnice
v globální síti (pokračování do Polska je
v Nařízení č. 1315/2013 uvedeno jako nová
konvenční trať v globální síti);
• Praha–Wroclaw (bez definice směru, zda
přes Hradec Králové nebo Liberec): vysokorychlostní železnice v globální síti.
Kromě tratí definovaných Nařízením
č. 1315/2013 se do cílové podoby sítě systému
RS zahrnují ještě tratě:
• Praha–Liberec, bude-li spojení Praha–
Wroclaw vedeno přes Hradec Králové,
nebo Praha–Hradec Králové s odbočkou
do Pardubic, bude-li spojení Praha–
Wroclaw vedeno přes Liberec;
• Praha–Plzeň–Nürnberg nebo München;
• Ústí nad Labem – státní hranice ČR/Německo;
• odbočka Nová Ves u Nelahozevsi (z VRT
Praha – Ústí nad Labem) – Most.

Protože síť tratí RS není určena pouze pro
mezinárodní osobní vysokorychlostní dopravu,
neboť toto využití tratí RS by jejich existenci mj.
ekonomicky neodůvodnilo, předpokládá se dominantní využití RS vnitrostátní osobní dopravou. Na tratích RS, resp. vysokorychlostních
tratích, jež jsou součástí sítě RS, se uvažuje několik segmentů osobní dopravy, od vlaků s minimálním počtem míst zastavení (jen např.
krajská města), až po vlaky, které budou využívat vysokorychlostní tratě jen zčásti nebo
budou zastavovat v nácestných stanicích
s nižším významem (regionální centra, systém
P+R, terminály návazné dopravy). Pro nižší
segmenty osobní dopravy lze očekávat nasazení elektrických jednotek s nižšími parametry,
než mají běžné vysokorychlostní jednotky,
neboť se uvažuje i o nasazení souprav s lokomotivou, jež budou splňovat TSI LOC&PAS
v příslušném rychlostním pásmu. S nákladní
dopravou v současné podobě nákladních vlaků
se po nových vysokorychlostních tratích nepočítá. Případná nákladní doprava by mohla být
realizována např. speciálními vysokorychlostními jednotkami. Naopak nové přeshraniční
úseky určené pro rychlost 200 km/h provoz nákladní dopravy mohou umožňovat.
Nehomogenita předpokládaných typů vlaků
na vysokorychlostních tratích značně ovlivňuje
jejich základní parametry s bezprostředním dopadem do návrhu trasy. Kvůli provozu souprav
s nižším měrným výkonem (např. 14 kW/t
u souprav Railjet ÖBB/ČD vs. 18 kW/t u jednotek ICE 3 DB) je nutno uvažovat se sklony
max. 20 ‰, výjimečně v případě krátkých ramp
35 ‰. Směrové parametry budou navrženy pro
nejvyšší rychlost 350 km/h se zohledněním
nižší rychlosti při rozjezdech a brzdění z/do
uzlů a zároveň pro rychlost nejpomalejších
vlaků 160 km/h. Tomu odpovídá poloměr oblouků 7150 m, s využitím limitních hodnot pak
6025 m. Parametry sjezdů a nájezdů na vysokorychlostní trať musí být i proto navrženy na
rychlost min. 160 km/h. Osová vzdálenost kolejí se předpokládá 4,70 m, mezi předjízdnou
a hlavní kolejí ve stanici pak 8,00 m.
Stanice na vysokorychlostních tratích budou
navrhovány především v místech, kde se předpokládá zastavování vlaků osobní dopravy. Kolejové spojky mezi hlavními kolejemi (na
rychlost min. 160 km/h do odbočného směru)
budou navrhovány po cca 15 km.

Budování RS a interoperabilita
Veškerá nově budovaná infrastruktura na
území EU musí splňovat standardy interoperability v plném rozsahu. Zejména se jedná o bezvýhradné naplnění technických specifikací pro
interoperabilitu (TSI) a dalších závazných
norem ev. obdobných standardů. Obecně z hlediska vzájemné kompatibility platí následující
principy:
• konvenční vozidla mohou na vysokorychlostní infrastrukturu jen za předpokladu, že
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Kód

Prostorová
průchodnost

Nápravový
tlak [t]

Traťová rychlost
[km/h]

P1

GC

17

250–350

400

P2

GB

20

200–250

200–400

P3

DE3

22,5

120–200

200–400

P4

GB

22,5

120–200

200–400

P5

GA

20

80–120

50–200

P6

G1

12

n.a.

n.a.

P1520

S

22,5

80–160

35–400

P1600

IRL1

22,5

80–160

75–240

splňují adekvátní části TSI LOC&PAS (příslušné
rychlostní pásmo, ve kterém pojedou);
• vysokorychlostní vozidla mohou na konvenční infrastrukturu za předpokladu, že splňují
konvenční TSI LOC&PAS (příslušné rychlostní
pásmo);
• v případě pohybu po infrastruktuře, která
TSI nesplňuje, je nutné doplnit oznámená technická a bezpečnostní pravidla a případné další
národní požadavky. O schválení vozidla rozhoduje národní bezpečnostní úřad (NSA).
Požadavky na konvenční a vysokorychlostní
vozidla se však vydáním společných TSI
LOC&PAS pro oba systémy dosti sblíží. Je to
dáno tím, že TSI obsahují výhradně minimální
požadavky na styk vozidlo – infrastruktura
a nijak u vozidel nepředjímají technická řešení.
To má umožnit a podpořit technický a technologický rozvoj. TSI rozhodně nejsou kuchařkou,
jak vyrobit vozidlo, a skutečnost, že vozidlo
splňuje TSI ještě neznamená, že bude schopno
provozu.
Nyní následuje podrobnější rozbor, které TSI se
vztahují na budovanou infrastrukturu a vozidla:
1. Infrastruktura
a. TSI infrastruktura – aktuálně připravovaná TSI bude platit pro vysokorychlostní i konvenční systém. Požadavky
jsou rozděleny dle kategorií tratí (viz tabulka).
O rozdělení do jednotlivých kategorií rozhodne členský stát v souladu s nařízením o síti
TEN-T;
b. TSI bezpečnost v železničních tunelech
– platná verze je určena pro vysokorychlostní i konvenční železnice, o požadavcích rozhoduje primárně délka
tunelu;
c. TSI osoby se sníženou schopností pohybu – platná verze je určena pro konvenční i vysokorychlostní infrastrukturu,
o požadavcích rozhoduje počet cestujících ve stanici;
d. TSI energie – TSI je společné pro konvenční i vysokorychlostní železnici,
předpokládá se systém 25 kV, 50 Hz. Je
nutné počítat se vznikem značného
počtu stykových míst;
e. TSI řízení a zabezpečení traťová část –
bude nutné použít výhradně systém
ERTMS, aktuálně ve verzi specifikací
3.0.0., předpokládá se úroveň 2. Kompatibilita mezi vozidly a infrastrukturou
je garantována od verze 2.3.0.d s tím,
že vozidla jsou kompatibilní o jednu
úroveň zpětně (vozidlo 3.0.0. je kompatibilní s infrastrukturou 3.0.0. i 2.3.0.d),
vozidla jsou schopna pohybu po úrovni
1 i 2 za předpokladu jejich vybavení
GSM-R.
2. vozidla
a. TSI LOC&PAS – klíčové TSI pro vozidla,
požadavky jsou dány primárně rychlostním pásmem vozidla. TSI vozidlo je

Využitelná délka
nástupišť [m]

schopné jezdit po TSI infrastruktuře.
V jiných případech je nutné posouzení
národních specifikací NSA;
b. TSI bezpečnost v železničních tunelech
– platí pro konvenční i vysokorychlostní
vozidla. Požadavky jsou dány délkou tunelu, kterým se může vozidlo pohybovat;
c. TSI hluk – určuje limity primárně pro
konvenční vozidla, pro vysokorychlostní
jsou dosud určena TSI vozidla vysokorychlostní, předpokládá se revize a sjednocení požadavků;
d. TSI energie – platí pro konvenční i vysokorychlostní vozidla, požadavky prakticky identické;
e. TSI osoby se sníženou schopností pohybu – platí pro všechna vyráběná vozidla.

Úloha SŽDC
Hlavní úloha v rámci přípravy staveb rychlých
spojení v současné době spočívá především ve
studijní přípravě a prověřování projektů. Hlavní
činnosti SŽDC jsou tak následující:
• tvorba zadávacích dokumentací studií;
• zajišťování podkladů pro výběrová řízení na
zhotovitele;
• supervize průběhu prací na studiích;
• koordinace všech zpracovatelů ÚTS;
• koordinace stanovení jednotných sazebníků pro tento stupeň dokumentací;
• specifikace podmínek na vymezení koridoru VRT, vznik dokumentu „Požadavky na
vymezení koridoru VRT v ÚTS VRT“:
- vymezení šířky koridoru pro potřeby
územně plánovací činnosti;

- identifikace a hodnocení potenciálních
střetů navrženého koridoru s plochami
s rozdílným způsobem využití;
- hodnocení potenciálních střetů navržené
trasy a koridoru VRT s ohledem na navrhované technické řešení;
- stanovení podmínek pro umísťování staveb.
V roce 2014 byly dokončeny následující
územně technické studie:
• ÚTS VRT Praha–Litoměřice;
• ÚTS VRT Praha–Benešov;
• ÚTS VRT Bohumín–Přerov;
• ÚTS VRT Brno–Vranovice;
• ÚTS Obchvat Břeclavi.
Dokončuje se ÚTS VRT Benešov–Brno, která
navazuje na úsek Praha–Benešov, a rozbíhají
se práce na:
• ÚTS VRT Litoměřice – Ústí nad Labem –
státní hranice;
• ÚTS RS Kralupy nad Vltavou – Most;
• studii Vyhodnocení vlivu tras RS zapojených do ŽUP na udržitelný rozvoj území.
Společným cílem studií je především nalezení
územně průchodné varianty nových tras RS.
Mimo výše uvedené probíhá zadávací proces
na komplexní klíčové studie systému RS:
• Studie příležitostí – cílem je ekonomicky
obhájit a stanovit hlavní zásady budování
systému RS jako celku při zvážení aspektů
urbanistických, makroekonomických, sociálních, společenských i ekologických.
• technicko-provozní studie Technická řešení
VRT – hlavním cílem je komplexní stanovení
technických standardů nad rámec TSI,
které umožní přípravu a následné budování
tratí RS.
• Pro dokončení územní přípravy systému
RS řešíme ve spolupráci se Saskem studii
přeshraničního spojení Ústí n. L. – Dresden
a další příprava se zaměří také na zbývající
úseky RS, tj. Vranovice – státní hranice,
Praha–Plzeň–München a Praha–Wroclaw.
Po dokončení výše uvedených studií budou
vytvořeny předpoklady pro zanesení jednotlivých tras do různých stupňů územně plánovací
dokumentace včetně vyhodnocení ekonomické
efektivity a SEA cílového systému. Bude tak
učiněn klíčový a rozhodující krok pro možné
vybudování vysokorychlostních tratí v ČR v budoucnu a naplnění evropské i národní dopravní
politiky.

Vysokorychlostní trať Praha–Benešov–Brno
Ing. Martin Vachtl, SUDOP PRAHA a.s.

Ministerstvo dopravy České republiky společně se Správou železniční dopravní cesty zahájilo aktivní přípravu
projektu Rychlých spojení (vysokorychlostních tratí), který bude znamenat zásadní kvalitativní pokrok v rozvoji
dopravní sítě České republiky. Na přípravě nejdůležitějšího úseku mezi Prahou a Brnem se rozhodující měrou
podílí společnost SUDOP PRAHA a.s., a to zpracováním územně technických studií VRT Praha–Benešov a VRT
Benešov–Brno.
Územně technická příprava konceptu Rychlých spojení
Systém Rychlých spojení spočívá v propojení větších center
rychlou dálkovou železniční dopravou. Rychlá železniční spojení
mohou využívat jak stávajících (modernizovaných) konvenčních
železničních tratí, tak především novostaveb vysokorychlostních
tratí, tedy takových, u nichž je návrhová rychlost zpravidla
nad 200 km/h.
Každý velký železniční projekt má svá pravidla přípravy.
Jedním z nejdůležitějších je potvrzení tří základních pilířů (3P):
Potřebnost (dopravní a společenská)
Průchodnost (územní a environmentální)
Proveditelnost (ekonomická)

Potřebnost nové tratě bývá doložena formou studie příležitostí, která formuluje důvody a cíle realizace projektu, navrhuje
základní parametry a dokládá předpokládané budoucí přepravní
zatížení prostřednictvím přepravní prognózy. Průchodnost z pohledu územního a technického dokládá územně technická
studie, která poskytuje podrobný návrh umístění trasy do území.
Proveditelnost projektu je dokládána studií proveditelnosti, ve
které je zpracováno ekonomické hodnocení, a rozhodujícím výstupem je vyčíslení ekonomické efektivity jednotlivých variant.
V současné době je zpracováno či zpracováváno územně
technické řešení pro základní síť, tedy Rychlá spojení RS1 až
RS4.

Nová vysokorychlostní trať Praha–Brno tvoří
základ pro síť Rychlých spojení na území
České republiky. Vzhledem k tomu, že
v úseku Benešov–Jihlava dosud žádná trasa
v zásadách územního rozvoje navrhována nebyla, projektant se potýká s určitými obtížemi,
zejména při projednání na úrovni obcí.
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Graf rychlostí ukazuje navrhovanou maximální a minimální traťovou rychlost (modře), dále průběh rychlosti jízdy vysokorychlostních souprav (červeně) a
konvenčních vlaků s rychlostí do 200 km/h (zeleně).

Účel územně technických studií
Pro zahájení projekční přípravy Rychlých spojení je nezbytná
územní stabilizace trasy v jednotlivých úsecích. Zároveň je nutné
v rámci možností zohlednit tento záměr v bezprostředně navazujících projektech modernizace dopravní (zejména železniční) infrastruktury na území České republiky.
Základním posláním územně technických studií je tedy:
• Prověření variant územního vedení trasy a nalezení optimálního
řešení trasy v území (s maximálním respektováním stávajícího koridoru v příslušných zásadách územního rozvoje jednotlivých krajů).
• Rámcový návrh úprav navazující železniční sítě (včetně již
zpracovávaných dokumentací) s cílem zajištění dostatečné prostorové rezervy pro připojení nové tratě.
• Doporučení výsledného invariantního řešení přijatelného pro
orgány veřejné správy, které bude zapracováno do územně plánovací dokumentace.
• Popis kolizních míst vůči platné územně plánovací dokumentaci.
Zúžení koridoru vymezeného v zásadách územního rozvoje
(územních plánech měst a obcí) pro vysokorychlostní trať, pokud
je tento koridor již územně chráněn i nadále respektován.
Územně technické studie VRT Praha–Benešov a VRT Benešov–Brno tedy budou sloužit jako podklad pro aktualizaci
územně plánovací dokumentace s cílem územní ochrany koridoru nové tratě. Zároveň budou sloužit jako podklad pro následnou studii příležitostí / studii proveditelnosti celého záměru
Rychlých spojení.

Koncepce tratě RS 1 v úseku Praha–Brno
Nová vysokorychlostní železniční trať v úseku Praha–Benešov–
Brno tvoří páteř systému Rychlých spojení v České republice a je
rozhodujícím krokem díky propojení Prahy a Brna resp. Moravy
(linka RS1). Zároveň podstatně zlepšuje železniční spojení ve
směru z Prahy na jih (Tábor, České Budějovice, Linz). Trasa přes
Benešov (oproti původní trase přes Poříčany a Čáslav) byla zvolena především z následujících důvodů:
• Využití společného vedení pro relaci Praha–Brno a Praha–České
Budějovice s cílem co největšího využití vysokorychlostní tratě
• Maximální souběh nové liniové stavby s již existující dálnicí D1
• Obsluha krajského města Jihlava průjezdnými vlaky Praha–Brno
• Vyrovnání ramen dálkové dopravy v žst. Praha hl. n. (odstranění úvrati sever–východ)
• Eliminace kapacitního omezení Praha-Běchovice – Praha hl. n.
Vysokorychlostní trať v úseku Praha–Benešov–Brno je navrhována v celé délce jako dvoukolejná, elektrizovaná střídavou napájecí soustavou 25 kV. Základní návrhová traťová rychlost je
stanovena na maximálních 350 km/h s poklesem v blízkosti železničních uzlů nebo výjimečně jiných kolizních míst. Minimální
poloměr oblouku byl zvolen s ohledem na možnosti území a již
existující trasy na hodnotu R = 6 100 m. Maximální navrhovaný
sklon v ucelených úsecích je 20 ‰ (lokálně v krátkých rampách

až 25 ‰). Trať bude vybavena moderním zabezpečovacím a sdělovacím zařízením minimálně standardu ETCS / GSM-R včetně
dálkového řízení z dopravního dispečinku.
Při návrhu trasy jsou tedy brány v úvahu nejen návrhové parametry, ale především možnost průchodu územím jako základní
předpoklad budoucí realizace.

Územně technické řešení trasy Praha–Benešov
Základní řešení bylo prověřováno ve třech variantách (H4, V7
a N1) s řadou dílčích podvariant jednotlivých dopraven či traťových propojení. Úsek Praha–Strančice je navržen v různých variantách zaústění do železničního uzlu Praha. Výchozím bodem je
železniční stanice Praha hlavní nádraží, vlastní zaústění nové
tratě do konvenční železniční sítě je navrženo v žst. Praha-Vršovice. Dalším místem zastavení je nově vzniklá železniční stanice
Praha-Zahradní Město (v souběhu se stávající tratí), kde bude
umožněn přestup na vlaky dálkové dopravy z ostatních systémů
městské a příměstské hromadné dopravy. S ohledem na požadovanou kapacitu jsou v žst. Praha-Zahradní Město navrženy čtyři
nástupištní hrany pro novou trať.
Odpojení od stávající tratě je navrženo za žst. Praha-Zahradní
Město – v základní variantě N1 v dosud sledované stopě pod
malešickou průmyslovou zónou, alternativně pak přes žst. PrahaHostivař nebo tunelem pod Horními Měcholupy. Vzhledem k blízkosti tratě 221 od navrhovaného koridoru VRT je v oblasti
Strančic navrženo kolejové propojení.
Úsek Strančice–Benešov byl rovněž prověřován v různých
variantách. Doporučena je trasa N1, která v maximální míře respektuje hodnoty území i zastavěnost oblasti jihovýchodně od
hlavního města. Největší posun mimo dosud sledovaný koridor je
východně od Velkých Popovic z důvodu respektování hodnot
území a jeho rozvoje. Napojení Benešova je navrženo jak ve vel-
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korysé variantě umožňující průjezd rychlých vlaků směr Brno
přes Benešov (N1B), tak v úsporné variantě pouze pro odbočení
vlaků směr České Budějovice (N1A).
Délka trasy mezi Prahou-Zahradním Městem a Benešovem je
38 km. Na nové trati je navrženo 10 velkých mostních objektů
(delších než 100 m), které tvoří cca 10 % délky. Vzhledem k charakteru území je na trase 11 tunelů celkové délky 21,5 km, což je
přes 55 % délky trasy. Nejdelší tunel dosahuje délky 4,5 km.

Územně technické řešení trasy Benešov–Brno
Trasa VRT Benešov–Brno prochází dvěma úseky se zcela
rozdílnou charakteristikou k přístupu návrhu trasy, což vyplývá
i z průběžného projednávání s dotčenými krajskými úřady
a místními samosprávami.
Úsek Benešov–Jihlava (včetně) je oblastí, kde dosud žádná
trasa nové tratě navrhována nebyla a místní občané i samosprávy hodnotí možnost vložení trasy do území velmi kriticky.
V současné době je rozpracováno a dokládáno 12 variant trasovaných severně i jižně od Humpolce. Přes všechna odborná doporučení bude muset být při vlastním uplatňování výsledné trasy
do územně plánovací dokumentace i silná podpora ústředního
orgánu státní správy – Ministerstva dopravy.
Oproti tomu úsek Jihlava (mimo) – Brno je víceméně stabilizovaný (s výjimkou napojení do železničního uzlu Jihlava a do
železničního uzlu Brno, kde stále existuje variantní napojení tratě
kvůli prověřovaným polohám hlavního nádraží). Trasa vychází ze
stávajícího koridoru, který je obsažen v dotčených zásadách
územního rozvoje jako územní rezerva. Dílčí úpravy trasy byly
provedeny na základě projednání s dotčenými městy a obcemi,
a to jako reakce na lokální kolizní místa v území. Ze strany měst
a obcí je dále kladně hodnoceno zúžení vyhrazeného koridoru
(na základě zpřesnění technického řešení) tak, aby byl dotčen co
nejužší pás území.

Toto schéma linkového vedení platí pro případ, že přes Benešov nebudou
vedeny přímé vlaky Praha–Brno, ale pouze vlaky na České Budějovice.
Počty vlaků (resp. intervaly) jsou návrhové, tedy maximální, na které je dimenzována kapacita tratě.

Provozní řešení
Rozsah dopravy je uvažován jako návrhový – tedy takový, na
který jsou navrhovány jednotlivé prvky železniční infrastruktury
(rozsah dopravy nebyl posouzen z hlediska předpokládaného
budoucího využití dopravním modelem, takže ve skutečném provozu nemusí být těchto počtů, resp. intervalů dosaženo).

Rozhodující je vždy stav, kdy na nové trati dochází ke skokovému navýšení rozsahu dopravy vlivem rozvoje okolní železniční
infrastruktury. Z tohoto pohledu lze celou trasu rozdělit právě na
úseky Praha–Benešov a Benešov–Brno a definovat následné
rozhodující stavy infrastruktury:
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Schéma linkového vedení v železničním uzlu Jihlava znázorňuje stav, kdy by přes
Jihlavu byly vedeny průjezdné vlaky Praha–Brno. Hlavním dopravním terminálem se
tak stane železniční stanice Jihlava město.

ETAPA: realizován úsek Praha–Benešov, v provozu pouze pro
relaci Praha–České Budějovice
CÍLOVÝ STAV: úsek Praha–Benešov je v provozu pro relaci
Praha–Brno i Praha–České Budějovice
Již v etapě lze novou trať využít pro nejvyšší segment dálkové
dopravy i pro regionální spojení:
• Ex Praha–České Budějovice (bez zastavení v Benešově)
v předpokládaném špičkovém intervalu 30’
• R Praha–České Budějovice (se zastavením v Benešově)
v předpokládaném špičkovém intervalu 60’
• Sp Praha–Benešov (s pokračováním např. ve směru Sedlčany) v předpokládaném špičkovém intervalu 60’
• Sp Praha–Strančice–Čerčany (–Sázava/Benešov) v předpokládaném špičkovém intervalu 30’ pro rychlou obsluhu metropolitního regionu
V cílovém stavu (po dokončení celé tratě Praha–Brno) bude
trať sloužit navíc i pro spojení s Moravou:
• Ex Praha–Brno–Ostrava/Bratislava/Ostrava/Wien v předpokládaném špičkovém intervalu 15’
• Ex Praha–Brno–Ostrava/Zlín v předpokládaném špičkovém
intervalu 30’
• Ex Praha–Brno (s případným zastavením v Benešově)
v předpokládaném špičkovém intervalu 60’
• Ex Praha–Jihlava–Znojmo/Třebíč (s případným zastavením
v Benešově) ve špičkovém intervalu 60’

• Ex České Budějovice–Jihlava–Brno v předpokládaném špičkovém intervalu 60’
Kromě výše popsaných stavů bude samozřejmě
možné postupné zlepšování lokálních úseků, jako například relace Brno–Jihlava, a to v rámci dílčích stavebních etap.
Z pohledu napojení do železničního uzlu Praha lze
v etapě (úsek Praha–Benešov) připustit napojení do
stávající tratě 221 v blízkosti žst. Praha-Vršovice
a vedení vlaků do žst. Praha hl. n. stávajícími vinohradskými tunely v souběhu se stávající dopravou.
V cílovém stavu (v provozu úsek Praha–Benešov–
Brno) však již bude nutné zásadní zkapacitnění centrální části železničního uzlu Praha (např. městské
železniční tunely, tzv. Nové spojení II).

Závěrečné shrnutí
Přestože je jedna z tras na základě územně technického prověření doporučená, je důležité doložit i další možnosti, byť by
měly být negativním průkazem. Doporučenou variantou v celé
délce trasy je trasa, která maximálně vychází ze stávajícího koridoru obsaženého v zásadách územního rozvoje a reaguje na nejzávažnější kolize v území. Lze ovšem konstatovat, že území
jihovýchodně od Prahy je tak exponované, že zcela bezkolizní
trasu již prakticky nelze navrhnout. Mnoho kolizí především
s ohledem na životní prostředí se nachází i v nově zasahovaném
území mezi Benešovem a Jihlavou.
Modifikace trasy jsou jak na straně zaústění do železničního uzlu
Praha, tak na straně napojení do Benešova, Jihlavy i železničního
uzlu Brno. Kromě investiční náročnosti a územní průchodnosti
bude mít v další přípravě rozhodující slovo ekonomické posouzení
vzhledem k různým možnostem rozsahu provozního využití.
Na základě zkušenosti se zpracováním územně technických
studií nových železničních tras lze konstatovat, že tam, kde již
územní ochrana trasy existuje, je přístup obcí i obyvatel vstřícný
a zúžení koridoru územní rezervy je vnímáno pozitivně. Na
druhou stranu v oblastech, které dosud nejsou dotčeny návrhem
liniové stavby, bývají reakce silně až hrubě negativní. V takových
případech je ovšem nutno hledat řešení nejen na úrovni územně
technické, ale politické.

Celková situace návrhu tratě v úseku Praha–Benešov ukazuje
dokládané varianty. Doporučená trasa je N1 (červeně). Pro
napojení do železničního uzlu Praha jsou navíc doloženy trasy
přes Hostivař a Měcholupy, zapojení do Benešova nabízí
rovněž různé možnosti (N1A, N1B).

SUDOP REVUE 3/14
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Pohled z lávky přes kolejiště dopravny
směrem k Sebnitz. Mohutná výpravní
budova dnes železnici prakticky neslouží.

Od 5. 7. 2014 jezdí po téměř 70
letech znovu vlaky mezi Dolní
Poustevnou a Sebnitz (SRN,
Svobodný stát Sasko). Investorem byla SŽDC, s.o., projekční zajištění na české straně
má „na svědomí“ SUDOP
PRAHA a. s., středisko Ústí nad
Labem pod názvem:

Otevření pohraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz
Ivan Grisa (foto autor)
Hlavním účelem stavby byla obnova železničního spojení
mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz (SRN) v rámci plnění „Usnesení vlády České republiky č. 39 k návrhu postupu při zřizování
hraničních přechodů a dalších míst pro překračování státních
hranic a výstavbě objektů hraničních přechodů do plného zapojení ČR do schengenského systému“ ze dne 11. 1. 2006
a „Ujednání mezi vládou ČR a SRN o hraničních přechodech na
společných státních hranicích“, které vstoupilo v platnost dne
23. 5. 2006. V obou zmiňovaných dokumentech bylo uloženo
zajistit otevření hraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz
pro železniční dopravu. Mezi dopravnou Dolní Poustevna
a státní hranicí byla vybudována nová jednokolejná trať. V souvislosti s tím dokumentace řešila i nezbytné úpravy kolejiště dopravny Dolní Poustevna.
Tolik oficiální část, s mírnou úpravou převzatá z průvodní
zprávy projektu zpracovaného roku 2009 (HIP Bc. Jan Taške).
Ten navázal na přípravnou dokumentaci o dva roky starší (HIP
Ing. Ivan Grisa). Oba stupně nesly jeden z podivuhodných názvů

Pohled na nové nástupiště a část kolejiště dopravny Dolní
Poustevna směrem k Rumburku.
z dílny našeho nejdůležitějšího zadavatele. Kdo zná situaci na
někdejších přechodových stanicích česko–saského pomezí, asi
vytuší, že náplní dokumentace byla především redukce kolejiště
v Dolní Poustevně (čistý úbytek délky kolejí činil 497 m, čistý
úbytek počtu výhybek 7 kusů). Nově přibylo vnější nástupiště
délky 45 m, pro zlepšení rozhledových poměrů byl přesunut
úrovňový přejezd z bývalého sebnického zhlaví blíže k výpravní
budově. Řešení jejího osudu bylo během projektování několikrát
předmětem sporů, nakonec byla stavba navržena tak, aby budoucí železniční provoz nebyl na tomto mohutném objektu nijak
závislý.
Pohled z lávky přes kolejiště dopravny směrem k Rumburku. Bývalá
výtopna je dnes kolejově nepřístupná…
Dole: koordinační situace z roku 2009
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Vlak 5446 vedený jednotkou 642 537 pronajatou Českým
drahám a. s. vyráží z Dolní Poustevny směr Sebnitz a Děčín
Na německé straně probíhalo souběžně s naší prací
zpracování projektové studie stavby „Rekonstrukce železničního spojení Dolní Poustevna – Sebnitz“ zhotovené
firmou IPRO Dresden (investor Verkehrsverbund Oberelbe GmbH). Bylo zvoleno jediné logické řešení, tedy že
traťový úsek státní hranice ČR/SRN – Sebnitz se obnoví
v trase opuštěné roku 1945 a naváže tak plynule na traťovou kolej na české straně a kolejiště železniční stanice
Sebnitz. Vypuknutí světové ekonomické krize nakonec
oddálilo zahájení stavebních prací na saské straně natolik, že byly plně dokončeny až koncem jara 2014. Snad
si toho někdo na vládě všiml a splnění části příslušných
usnesení si odškrtl…

Při studiu skutečného provedení stavby podle projektu z roku 2009:
Spodní řada zleva mládenci Žáček, Marvan ml., Marvan st., Němec a Taške, horní řada
zleva pánové Marvan, Němec, Taške a Žáček.
Snímky pocházejí z exkurze konané pracovníky střediska 240 krátce po zahájení provozu. Současné projektanty při ní posílila i mladá generace, která se tak seznámila
s praktickými dopady práce svých otců.

Železniční spojení západní části Šluknovského vyběžku
První tratí, která se přiblížila západní části výběžku,
byla saská železnice Budyšín (Bautzen) Neustadt – Sebnitz – Bad Schandau. Provoz na ní byl zahájen po tříleté
výstavbě roku 1877. Úsek Sebnitz – Bad Schandau klesá
k Labi kaňonem říčky Sebnitz, pro trať zde vzniklo množství tunelů a mostů. V Bad Schandau znamenala stavba
trati i vznik současného nádraží (původní se dodnes dochovalo jako zastávka na trati Děčín – Bad Schandau pod
názvem Krippen) a prvního labského mostu, původně
používaného dráhou i silnicí.
Z české strany se železnice do Dolní Poustevny dostala prodloužením trati Rumburk – Šluknov – Mikulášovice dolní nádraží dne 15. 11. 1904. Krátký
přeshraniční úsek do Sebnitz byl otevřen 14. 6. 1905.
Přeshraniční doprava byla zastavena roku 1945, trať na
české straně poznamenal většinou neradostný vývoj dříve
německojazyčných oblastí. Nákladní doprava je zde v posledních letech spíše teoretická, osobní dosud funguje.
Na německé straně prošla trať velkými rekonstrukcemi
v 70. a 80. letech 20. století, kdy byla nezbytná pro zásobování četných průmyslových podniků v Sebnitz a okolí
(mimo jiné se zde vyráběly i z československých polí
známé kombajny E512). Po roce 1990 byla nákladní doprava zrušena a trati několikrát hrozilo i zastavení osobního provozu (k tomu došlo v úseku Budyšín – Neustadt).

Železniční stanice Sebnitz. Na koleji 1 stojí vlak společnosti Städtebahn do Neustadtu
a Pirny, na kolej 3 přijíždí vlak ČD od Rumburka, který bude pokračovat do Děčína.

Obnovené propojení vytváří podmínky pro výrazné zkrácení jízdních dob vlaku
z měst a obcí v západní části výběžku do Děčína a tím i „zbytku“ Čech (Dolní Poustevna – Děčín přes Rumburk 135–180 minut, přes Bad Schandau 65 minut), které se tak
stávají konkurenceschopnými i vůči automobilové dopravě (tatáž relace cca 40 minut).
Významným pomocníkem při navrhování obnovy propojení Dolní Poustevna – Sebnitz
byl výkres situace někdejší stanice z roku 1904, který lze nalézt v Národním archivu ČR

Na německém úseku nového propojení jsou částečně
použity ocelové pražce s pružným upevněním kolejnic.
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Dálnice D3: úsek 0310/II Hodějovice–Třebonín
Petr Hradil

Dálnice D3 (společně s celou dálnicí D8 a částí Pražského okruhu) je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu s označením E55, který vede ze Skandinávie přes naše území až do Řecka. Je navržena v severojižním směru v trase Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Dolní Dvořiště. Její hlavní funkcí je jednak
propojení hlavního města Prahy s oblastí Jižních Čech a jednak napojení Táborska a Českobudějovicka na republikovou dálniční síť. Dálnice tak nahradí stávající dvoupruhovou silnici I/3, která již nevyhovuje jak kapacitně, tak z hlediska vlivu na životní prostředí. Stávající silnice totiž prochází stále buď přímo obcemi (včetně
krajského města České Budějovice) nebo v jejich bezprostřední blízkosti a na trase se nachází větší množství
úrovňových křižovatek. V místě přechodu česko-rakouské hranice se potom předpokládá napojení dálnice D3
na budoucí rakouskou vysokokapacitní silnici S10.
V roce 2013 byly současně zpracovány dokumentace pro stavební povolení na dva na sebe
navazující stavební úseky u Českých Budějovic
označené jako „0310/I Úsilné–Hodějovice“
a „0310/II Hodějovice–Třebonín“. Objednatelem
obou dokumentací je Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Správa České Budějovice. Stavbu 0310/I
vyprojektoval Pragoprojekt a.s. (atelier České
Budějovice), stavbu 0310/II SUDOP PRAHA a.s.
Stavba 0310/II v úseku Hodějovice–Třebonín
společně se stavbou 0310/I v úseku Úsilné–Hodějovice vytvoří východní dálniční obchvat Českých Budějovic, který odkloní intenzivní tranzitní
dopravu mířící do Rakouska a procházející
v současnosti intravilánem města. Vzhledem ke

skutečnosti, že se na rozhraní staveb 0310/I
a 0310/II u Starých Hodějovic nenachází žádná
kapacitní komunikace, na kterou by bylo možno
svést provoz z jedné či druhé samostatně vybudované stavby, předpokládá se realizace i zprovoznění obou staveb zároveň jako jednoho
funkčního úseku dálnice D3.
Stavba 0310/II Hodějovice–Třebonín zahrnuje
úsek dálnice D3 délky přibližně 12,5 km, tři dálniční mimoúrovňové křižovatky, 21 dálničních
a silničních mostů, několik přeložek silnic I., II.
a III. třídy a přeložku železniční trati (České Velenice – Plzeň) se třemi železničními mosty. Dálnice je v celém úseku stavby navržena
v šířkové kategorii D 27,5/120, tedy jako čtyř-

pruhová, směrově rozdělená komunikace.
Trasa prochází poměrně členitým terénem,
a přestože překonává na daném úseku výškový
rozdíl cca 150 m, není nutno provést zvětšení
počtu jízdních pruhů ve stoupání. Největší podélný sklon je 3,8 %.
Stavba se nachází na celkem jedenácti katastrálních územích.
Úsek v katastrálních územích Staré Hodějovice a Doubravice u Nedabyle
Začátek stavby je západně od obce Staré
Hodějovice, kde navazuje na zmíněnou stavbu
D3 0310/I Úsilné–Hodějovice. V blízkosti rozhraní obou staveb kříží navrženou dálnici jednokolejná železniční trať České Velenice –
Plzeň, která bude v rámci stavby přeložena do
nové trasy, a to v úseku délky více než 1 km.
Přeložka trati přechází přes dálnici železničním
mostem. Bezprostředně za ním dálnice překlenuje mostem upravené koryto Starohodějovického potoka. Trasa je dále vedena ve
vyšším násypu, přesypaným klenutým mostem
přechází přes další vodoteč a polní cestu
a mírně klesá do údolní nivy řeky Malše v prostoru mezi obcemi Roudné a Vidov.
Úsek v katastrálních územích Vidov a Roudné
Přemostění údolní nivy Malše je navrženo
v souladu s požadavky Povodí Vltavy s.p. a na
základě studie ovlivnění odtokových poměrů
Malše vlivem stavby dálnice. Most je navržen
jako estakáda celkové délky téměř 800 m
s ohledem na inundační území řeky Malše, migrační průchod a začlenění do krajiny. Výška
mostu nad terénem činí do 10 m. Za estakádou
pokračuje dálnice ve vyšším násypu, kde rámovým přesypaným mostem kříží vodoteč. Západně od obce Vidov je navržena
mimoúrovňová křižovatka s přeložkou silnice
III/15529 a také s budoucí tzv. Jižní tangentou –
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přivaděčem od stávající silnice I/3 (MÚK
Roudné). Křižovatka je navržena jako kosodélná a křížení je řešeno dálničním mostem. Za
křižovatkou pokračuje trasa do rozsáhlého lesního komplexu (Rožnovský les), kde je v místě
křížení s lokálním biokoridorem navržen ekodukt – přesypaný objekt přes dálnici, který
bude plnit rovněž funkci nadjezdu lesní cesty.
Úsek v katastrálních územích Včelná a Plav
Dálnice prochází východním okrajem lesních
komplexů Rožnovský les a Bochle. Z důvodu
kolize s úsekem souběžné silnice III/15529
(mezi obcemi Roudné a Plav) je navržena její
přeložka. Realizace dálnice si v tomto úseku
vyžádá větší objemy zemních prací a také vybudování tří mostních objektů, vesměs přes
lesní cesty a vodoteče.
Úsek v katastrálním území Kamenný Újezd
Za lesním úsekem mezi obcemi Plav a Plavnice překlenuje dálnice estakádou šikmo údolí
Plavnického potoka, poté mírně stoupá a dalšími mostními objekty kříží místní komunikace
(Ovčín, Borek a Otmanka).
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Úsek v katastrálních územích Otmanka a Krasejovka
Dálnice dále mírně stoupá a prochází lesními
pozemky, kde dvěma mostními objekty kříží
místní vodoteče. Severně od obce Krasejovka
dochází ke křížení dálnice se silnicí I/3. V místě
je navržena osmičkovitá mimoúrovňová křižovatka s nadjezdem silnice I/3 přes dálnici (MÚK
Krasejovka). Silnice I/3 (která v budoucnu
přejde do sítě krajských silnic jako II/603) bude
ponechána ve stávající trase, dojde pouze k výškově úpravě. V daném místě je dále vyřešeno
jednak napojení silnice III/00354a, která představuje jediné silniční připojení obce Milíkovice,
a jednak napojení stávající místní komunikace
(Bartochov). Křížení dálnice se stávající vodotečí západně od Krasejovky je řešeno rámovým
přesypaným mostem.
Úsek v katastrálních územích Dolní Svince
a Prostřední Svince
Trasa dálnice zde vstupuje na území bývalého okresu Český Krumlov a míří do prostoru
mezi obcemi Dolní Svince a Prostřední Svince.

Nejdelším mostem stavby je estakáda přes
údolní nivu řeky Malše v délce 800 m
Vedena ve vysokém násypu překlenuje mostními objekty postupně Krasejovský potok, železniční trať Horní Dvořiště – České Budějovice
a přeložku silnice III/15534. V prostoru mezi obcemi Horní Třebonín a Prostřední Svince kříží
trasa dálnice stávající silnici II/155. Je navržena
osmičkovitá mimoúrovňová křižovatka (MÚK
Dolní Třebonín) dálnice s přeložkou silnice
II/155 = budoucí silnicí I/39, která bude představovat silniční přivaděč z oblasti Českokrumlovska na dálnici D3. Těsně za křižovatkou již
stavba 0310/II končí a navazuje stavba 0311
úseku Třebonín – Kaplice nádraží.

Na zpracování rozhodujícího objemu
zakázky se kromě SUDOPu podíleli projektanti dalších dceřiných firem společnosti SUDOP GROUP a.s. Jedná se
o VPÚ DECO PRAHA a.s., Dopravoprojekt Brno a.s. a bratislavský DOPRAVOPROJEKT a.s. Z hlediska vedení
projektu, provádění projektových prací,
vzájemné koordinace a předávání pokladů se jednalo o první a tedy pilotní
projekt, který úspěšně prověřil možnosti
systému ProjectWise (používaného
dosud jen v rámci SUDOPu) pro spolupráci většího množství projektových
firem na velké zakázce.
Základní údaje o stavbě:
Investor: ŘSD ČR, Správa České Budějovice
Zhotovitel DSP: SUDOP PRAHA a.s.,
HIP Ing. Petr Hradil
Délka stavby: 12,536 km
Kategorie dálnice: D 27,5/120
Počet mimoúrovňových křižovatek: 3
Počet mostů: 24
Přeložka železniční trati: 1,350 km
Předpoklad získání stavebního povolení:2015
Předpokládané zahájení výstavby: 2016
Předpokládané zprovoznění stavby: 2019
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Stavba „ETCS – I. koridor úsek Kolín–Břeclav st. hr. Rakousko/Slovensko” v polovině
Stalo se dobrou tradicí, že na stránkách SUDOP Revue představujeme významné stavby ještě
během výstavby a dokumentujeme postup jejich realizace. Nevzpomínám si, že bychom někdy prezentovali technologickou stavbu a navíc dodávanou postupem vyprojektuj a postav. Ale tato ojedinělá stavba „ETCS – I. koridor úsek Kolín–Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko” si takou
prezentaci zaslouží.

Instalace balízy Siemens S21 v žst. Poříčany a současná montáž informačních bodů MIB-6 systému AVV.
Stavba byla slavnostně zahájena dne 27. 9.
2012 odborným seminářem „Koridor E: traťové
zařízení ERTMS v České republice“, konaným
v žst. Kolín. Investorem stavby je SŽDC a spolufinancována je Evropskou unií prostřednictvím fondu TEN-T. Zhotovitelem je sdružení
Česká technologie pro ETCS, vedené společností AŽD Praha a tvořené dále firmami SUDOP
PRAHA, Starmon a SIGNALBAU.
Úlohou naší společnosti bylo zajistit projekt
pro stavební povolení ve všech profesích. Jednalo se o zabezpečovací, sdělovací a napájecí
zařízení a souhrnné části projektu stavby.
Rovněž jsme zajistili potřebné doklady pro vydání stavebního povolení.
Vedoucí sdružení, společnost AŽD Praha
mimo realizačních projektů zajišťuje i vývoj potřebných nových technologií.
Protože se jedná o projekt řešící úpravy a instalace nové infrastruktury, jsou předmětem
dodávky úpravy stávajících SZZ a TZZ , vývoj
a dodávka osmi RBC, dodávka a montáž balíz.
Radiový systém GSM-R byl vytvořen v samostatné stavbě, která předcházela „Pilotnímu
projektu ETCS“, v rámci kterého byly ověřeny
požadavky a způsoby implementace systému
ETCS do českého národního prostředí. Mobilní
část ETCS na vozidlech není předmětem této
stavby a bude řešena samostatně jednotlivými
dopravci.

Stav připravenosti konvenční infrastruktury
Pro potřeby realizace systému ETCS je nezbytné nejdříve všechny SZZ v celém úseku řízeném ETCS upravit tak, aby byly schopny
získat informace o příslušných traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení a následně
byly schopné přenést je do systému ETCS. V případě elektronických TZZ (ABE-1 a FELB) s centralizovanou výstrojí jsou všechny informace po
nezbytných úpravách načítány a přímo dostupné
ve stanicích. U reléového soustředěného autobloku (AB3-88) je v některých případech nutno
provést takové úpravy, aby všechny potřebné informace byly ve stanicích dostupné. U elektronických (ESA) a hybridních (ETB) stavědel SZZ
dochází v současné době k dílčím úpravám
hardware (HW). Tyto úpravy zajistí sjednocení zařízení aktivovaných v různých obdobích a doplnění obvodů rozhraní, které umožní načítání
stavů navazujících traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení. Po těchto úpravách a po
získání potřebných povolení budou stavědla připravena k výměně softwarového vybavení (systémový i adresný SW) tak, aby byla schopna
poskytnout informace pro RBC formou datové
komunikace jak za vlastní SZZ, tak i zprostředkované informace od TZZ a PZZ.
Aktuálně jsou z větší části dokončeny úpravy
SZZ těch stanic, které nejsou ovlivněny jinými
stavbami, jako je například rekonstrukce žst. Ústí

nad Orlicí nebo modernizace uzlu Břeclav, a čekají už jen na výměny SW. Provedení výměn SW
je podmíněno dokončením provozního ověřování
SW upraveného pro účely ETCS, které probíhá
na zkušebním úseku Kolín mimo – Pardubice
mimo ve stanicích Řečany (ESA 11) a Přelouč
(ETB). Tento úsek byl vybrán záměrně, protože
se zde nacházejí všechny potřebné technologie
a testování může probíhat při paralelním provozu
stávajícího zabezpečovacího zařízení.
Dále jsou již připravena, instalována a zprovozněna elektronická rozhraní stávajících RZZ
v Pardubicích a Brandýse nad Orlicí. Třetí RZZ,
které se nachází na úseku realizace projektu KP
ETCS, je ve stanici Česká Třebová. Zde bude
elektronický interface doplněn současně s úpravami zařízení, které probíhají v rámci stavby
„EMC (Elektromagnetická kompatibilita) Praha—
Bohumín“. Tato stavba, která rovněž probíhá,
řeší výměnu nevyhovujících kolejových obvodů
ve vztahu k trakčním vozidlům nové generace.
Součástí doplnění konvenční infrastruktury
zabezpečovacích zařízení je také jeho doplnění
o prostředky dálkového přenosu dat, které zajistí přenos informací od jednotlivých SZZ k příslušným RBC, jež jsou všechny (8 RBC)
navrženy k umístění v budově CDP Přerov. Doplnění přenosových prostředků je pro stanice,
jež už prošly úpravami pro ETCS, provedeno.
Stav realizace vlastního ETCS
Dodávky pro ETCS je potřeba rozdělit na oblast balíz, vlastního RBC a rozhraní k GSM-R.
V oblasti balíz je v současné době většina úseků
zaměřena, tj. proběhlo plánování rozmístění
balíz, značkování jejich umístění v kolejišti a zaměření pomocí vlastní technologie AŽD. Pro
zkušební úsek Kolín mimo – Pardubice mimo,
úseky Pardubice mimo – Česká Třebová mimo,
Česká Třebová mimo – Brno mimo jsou již připraveny a nahrány telegramy do jednotlivých
balíz a je provedena jejich instalace. Zpracování
datových telegramů a jejich nahrávání do balíz
probíhá ve spolupráci s firmou Siemens. Z hlediska zpracování podkladů pro balízy nejsou
zatím zaměřeny pouze ty oblasti, kde dochází
k modernizaci stanic (Břeclav, Ústí nad Orlicí,
Česká Třebová), které ještě nemají dokončené
úpravy kolejiště, a nelze tedy zaměření provést.
Vlastní skříně s HW všech RBC jsou instalovány v určených prostorách CDP Přerov včetně
speciálních skříní (Human Machine Interface –
rozhraní člověk stroj), které zajišťují funkce rozhraní k obsluze. Výjimku tvoří zkušební úsek,
kde byly dočasně v žst. Přelouč umístěny dvě
skříně, které slouží pro účely provádění testů.
V rámci CDP Přerov, kam byla z Prahy přemístěna MSC ústředna systému GSM-R, je již připraveno propojení RBC centrál s příslušnými
E1 rozhraními ústředny MSC. Těchto E1 roz-

Měřící vůz MV ETCS společnosti AŽD Praha. Na řídícím pultu jsou vidět displeje ETCS (aktuálně vůz pod řízením ETCS), displej řídicího systému, displej
systému AVV a displej hlasového rádia.
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Skříně HMI RBC a RBC při výrobním testování.
hraní je celkem 32, neboť každé jedno RBC
umožňuje komunikaci až s 60 vlaky, tj. vyžaduje
2 E1 rozhraní a každé E1 rozhraní je ještě zálohováno. Pro každé RBC je na základě adresného software (ASW) všech stanic řízeného
úseku ETCS a na základě dat získaných ze zaměřování připravován speciální adresný SW
každého z RBC.
V současné době je připraven ASW RBC pro
zkušební úsek a ASW pro úsek Česká Třebová –
Brno. ASW pro RBC dalších úseků je připravován,
přičemž do jeho tvorby vstupují, stejně jako u každého jiného nového systému, i změny vyplývající
ze zkušeností z testování na zkušebním úseku.
Samostatnou problematikou je otázka automatického přechodu vlaků pod řízením ETCS
v úseku mezi Břeclaví a rakouským Bernhardsthalem. Zde dochází k proceduře HandOver
(HOV – rozuměj převzetí) mezi českým RBC
ovládajícím úsek Břeclav a tratě ke státním hranicím se Slovenskem a Rakouskem a rakouským RBC, které ovládá trať z Vídně až na
českou hranici. Kromě předání řízení ETCS
musí být v tomto úseku vyřešen i problém roamingu GSM-R. Aktuálně je s firmou Siemens
a rakouskými drahami dokončena specifikace
rozhraní a funkčního chování tohoto speciálního HOV. K vlastní realizaci ale dojde až po
dokončení modernizace uzlu Břeclav a následné modernizaci mezistaničního úseku
Břeclav–Bernhardsthal, v rámci kterého dojde
k výměně mostu přes řeku Dyje a zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h. Tyto práce budou
dokončeny na konci roku 2015 a vlastní zprovoznění automatického HOV bude provedeno
na začátku roku 2016.
Implementace funkčního chování RBC
V této oblasti postupně pokračuje implementace funkčního chování tak, jak se jej podařilo zpracovat ve formě funkčních specifikací,
případů užití a funkčních scénářů ve spolupráci AŽD Praha, SŽDC a VUZ, přičemž
v rámci těchto prací byly zapracovány
všechny národně specifické požadavky na
funkční chování systému ETCS, jako je například výluka ETCS.
Tyto specifikace vznikaly po jednotlivých oblastech, zpracovávány byly postupně a byly na
začátku letošního roku dokončeny. Nyní probíhá jejich závěrečné posouzení na straně
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SŽDC a VUŽ. Paralelně k tomu probíhá po jejich implementaci začlenění do systému.
Nedílnou součástí implementace funkčního
chování je problematika jeho testování. Toto testování probíhá ve třech úrovních, z nichž každá
přináší specifické výsledky. První úrovní je testování celého simulovaného řetězce systému.
Ten zahrnuje vlastní RBC, které je simulováno
jako program, který využívá finální implementace
funkčního chování při běhu na HW běžného PC.
K simulovanému RBC jsou připojeny simulované
stanice a je zřízen simulovaný datový okruh přenosu dat včetně simulace mobilní části ETCS.
V rámci tohoto testování je nejsnáze možné pracovat s úpravami implementace a hledat možné
příčiny neočekávaného chování systému.
Druhou úrovní je laboratorní testování s reálným
HW umístěným ve skříních RBC se simulovanými stanicemi a simulovanou mobilní častí
ETCS. V rámci této úrovně testování se již projevují vlivy finální platformy, neboť RBC pracuje
v plnohodnotné konfiguraci včetně všech redundantních částí a všech kontrolních mechanismů
technické a funkční bezpečnosti. Třetí úrovní je
testování již na reálném HW na zkušebním
úseku (Kolín mimo – Pardubice mimo). Na tomto
úseku vstupuje do testování reálná mobilní část
ETCS, která je instalována na měřicím voze
ETCS firmy AŽD Praha.
Měřící vůz ETCS vznikl kompletní modernizací původního motorového vozu 851.026. Modernizace zahrnovala kompletní remotorizaci,
instalaci nového interiéru a hlavně zástavbu
plnohodnotné mobilní části ETCS Level 2 technologie, která byla provedena ve spolupráci
s firmou Bombardier. V rámci ní kromě obvyklých funkcí ETCS byla doplněna i speciální rozhraní pro možnost sledování chování systému
ETCS na nejnižších vrstvách činnosti s možností sledovat hrubá data tekoucí systémem.
Samostatným tématem, které je aktuálně ve
zpracování a souvisí s instalací ETCS, je testování funkčního chování specifické instalace
RBC a jejího adresného SW. Je naprosto
zřejmé, že vzhledem k rozsahu funkčního chování, velikosti “řízených oblastí” a variabilitě
jednotlivých možných průběhů scénářů řízení
není možné zachovat v současnosti obvyklý
způsob “úplného” přezkoušení ASW zařízení.
Už i v současnosti se u velkých uzlů u testování
ASW SZZ dostáváme na hranici akceptovatelnosti a zkušenosti říkají, že například kompletní
přezkoušení ASW SZZ uzlu Kolín trvá více než
1 rok. Proto bude muset být stanoven nový
přístup k přezkušování adresných SW souvisejících s ETCS. Zcela určitě bude kladen větší
důraz na laboratorní testování, hledání typových situací a scénářů a lze očekávat i řadu
otázek souvisejících s chováním mobilní části
ETCS během testování.
Realizaci projektu ETCS level 2 na síti SŽDC je
nutné chápat v kontextu s přípravou vysokorychlostních tratí na území ČR, pro něž je tento systém
uvažován jako základní.
Je určitě dobře, že české
firmy jsou schopny projektovat a komplexně realizovat takové zařízení.
Ing. Petr Lapáček,
SUDOP PRAHA
Ing. Antonín Diviš,
AŽD Praha
Testovací pracoviště
systému ETCS se simulátory RBC, SZZ, řízené
oblasti a mobilních částí
ETCS.

Schéma ETCS Level 2
Systém ETCS obecně zajišťuje dohled nad
jízdou vlaku vlastními technickými prostředky.
ETCS může být provozováno ve třech úrovních,
přičemž pro použití v České republice byla zvolena úroveň „ETCS Level 2“, která na rozdíl od
úrovně „ETCS Level 1“ zajišťuje trvalý nepřerušovaný dohled nad jízdou vozidla v řízené oblasti. Vlastní pokyny pro řízení kontroly pohybu
vlaků zpracovává radiobloková centrála (RBC),
která je součástí tzv. stacionární části instalace
systému ETCS. RBC získává potřebné informace od staničního a traťového zabezpečovacího zařízení (SZZ a TTZ). Pro zjišťování
volnosti ve stanicích a na trati nadále slouží kolejové obvody, resp. počítače náprav. Pro
přenos informací z RBC na jedoucí vozidlo
slouží datový kanál sítě GSM-R. Mobilní část
systému ETCS, tvořená evropským vitálním počítačem (EVC) s řadou dalších komponent, je
umístěna na vozidle. Pro přesnou lokalizaci polohy vozidla v kolejišti slouží neprogramovatelné balízy, které jsou umístěné mezi
kolejnicovými pásy v kolejišti. Na základě telegramů z RBC, které obsahují tzv. statický rychlostní profil pro dané vydané oprávnění k jízdě
(Movement Authority), znalosti aktuální polohy
a vlastností vlaku generuje mobilní část sytému
ideální brzdnou křivku. Pokud ji strojvedoucí
nerespektuje, tj. rychlost vozidla překročí pro
dané místo stanovenou rychlostní mez, přejde
systém do režimu nouzového brzdění.
Slovníček pojmů:
ERTMS (European Rail Traffic Management
System) je evropský systém řízení železniční
dopravy
ETCS (European Train Control System) je
zkratka pro evropský vlakový zabezpečovačovací systém
GSM-R (Global GSM-Railway) je mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený
pro železniční aplikace
MSC ústředna (Mobile Switching Centre) je
digitální telefonní ústředna určená pro síť mobilního systému GSM-R
SZZ = staniční zabezpečovací zařízení
TZZ = traťové zabezpečovací zařízení
PZZ= přejezdové zabezpečovací zařízení
RZZ = reléové zabezpečovací zařízení
CDP= centrální dispečerské pracoviště
VUŽ = Výzkumný ústav železniční Praha
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SUDOPŠTÍ GEODETI NA DÁLNICI D1
Modernizace v úseku Mirošovice–Kývalka
úsek 9, EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice

Roman Čítek
Předmětem stavby je modernizace konstrukce vozovky dálnice.
Předmětem činnosti geodetů SUDOP PRAHA a.s. je zajištění činností konzultanta – úředně oprávněného zeměměřičského inženýra
objednatele (ÚOZI-O). Konzultant zastupuje objednatele ve všech
věcech týkajících se geodetické činnosti investora ve fázi přípravy
realizace stavby, při její realizaci a závěrečném vyhodnocení stavby.
Jedná se v podstatě o zajištění technického dozoru investora (TDI)
v oblasti zeměměřictví a katastru.
Zeměměřiči na SUDOP PRAHA a.s. se zabývají především
činnostmi, které spadají do oblasti přípravy a projektování
staveb. Geodetické činnosti v rámci TDI určitě nepatří mezi obvyklé a zaběhané činnosti. To však neznamená, že by si sudopští geodeti s nástrahami zakázky neporadili. Samozřejmě,
že neprobíhalo vše ideálně podle představ, ale velice brzy se
geodeti SUDOP PRAHA a.s. stali obávaným kontrolním článkem
realizace stavby.
Mezi hlavní činnosti ÚOZI-O patří:
• kontrola polohové a výškové přesnosti bodů základní vytyčovací sítě (ZVS), případné přeurčení nebo doplnění bodů ZVS
• kontrola činnosti geodeta zhotovitele na stavbě, spolupráce při
předávání podkladů, konzultace
• kontrola geodetických protokolů zhotovitele
• vyhotovení geodetických protokolů ÚOZI-O dle požadavků TDI
a geodeta ŘSD
• vyhotovení měsíční zprávy o činnosti ÚOZI-O
• kontrola, přejímka a připomínkování geodetické dokumentace
zaměření skutečného provedení (GDSP)
• souborné zpracování GDSP a vytvoření digitální základní mapy
dálnice (DZMD)
• kontrolní geodetické měření – na vyzvání a dle požadavku TDI
v předpokládaném rozsahu 20% měřitelných jevů
• geodetické zaměření pláně, konstrukčních a vozovkových
vrstev v kontrolních bodech – porovnání s projektovanými hodnotami a geodetickým zaměřením zhotovitele stavby, kontrola
kubatur výkopů

• zajištění geodetických činností pro:
- 3 silniční nadjezdy a 1 dálniční most – navržení, zaměření a výpočet bodů geodetických mikrosítí pro vytyčení a sledování
mostů, kontrola vytyčení a skutečného provedení mostních objektů, sledování svislých posunů během stavby a po stavbě – porovnání s projektovanými hodnotami a měřením zhotovitele stavby
- objekty kanalizace D1 – zaměření pro výpočet kubatur, kontrola vytyčení a skutečného provedení kanalizačních šachet
a vpustí – porovnání s projektovanými hodnotami a měřením
zhotovitele stavby
- objekty ochrany a přeložky kabelů, Dálniční systém SOS –
geodetické zaměření kabelových spojek a šachet – porovnání
s projektovanými hodnotami a měřením zhotovitele stavby
• účast na dispečincích technického dozoru investora v Hořicích
• účast na kontrolních dnech kvality v Hořicích
• konání koordinačních porad geodetů
Činnost konzultanta ÚOZI na stavbě D1 úsek 9, EXIT 66 Loket –
EXIT 75 Hořice neznamenala (a doposud neznamená) pro sudopské geodety pouze zajištění kvalitního, včasného a hospodárného provedení kontrolních zeměměřických prací 24 hodin denně
a sedm dní v týdnu, ale zcela určitě i řadu nových zkušeností z oblasti realizace silničních staveb.
DATA O STAVBĚ
Délka stavby: 9600 m (km 66,320–75,920)
Dotčená katastrální území: Loket u Dolních Kralovic, Brzotice, Křivsoudov,
Děkanovice, Studený, Dunice, Hořice u Humpolce, Píšť u Humpolce
Počet mostních objektů: 8
Počet přeložek a úprav ostatních komunikací: 3
Počet přeložek a úprav inženýrských sítí: 10
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant PDPS: PRAGOPROJEKT a.s.
Zhotovitel: Sdružení CPI pro D1 – vedoucí účastník sdružení COLAS CZ a.s.
Konzultant: Sdružení VPÚ, SUDOP PRAHA a.s., Dopravoprojekt Brno a.s.,
Manifold Group s.r.o.
Konzultant – ÚOZI-O: Ing. Martin Čižinský
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ZÁPADOČESKÁ
UNIVERZITA
PLZEŇ

Další úspěšně dokončený dozor stavby

Jan Sedláček

V areálu Západočeské univerzity Plzeň vyhrála po třetí výběrové řízení společnost SUDOP Praha a.s. na pozici technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP. Po již realizovaných stavbách RTI
– regionální technologický institut a RIPO – rozšíření informační podpory stál před námi nelehký úkol a to zajistit technický dozor investora a koordinátora BOZP na stavbě NTIS a CTPVV, jejíž rozpočtová
cena byla přes 535 mil. korun. Projekt vypracoval atelier Soukup s.r.o.
z Plzně a zhotovitelem byla firma OHL ŽS a.s.
Objekt je situován na okraji univerzitního areálu Zelený trojúhelník
Plzeň-Bory a budova je rozdělena do dvou částí: část NTIS (nová technologie informační soustavy) a část CTPVV (centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu) se společným zázemím. Objekt je
půdorysně ve tvaru rozevřeného písmene H o rozměrech 95,32 x
75,5m. Obě křídla jsou v parteru propojena společným zázemím, které
je zakončeno konferenčními sály.
V severní části budovy je situován veřejný prostor o ploše
3486m2. Východní křídlo objektu je určené pro část CTPVV a západní křídlo je určené pro část NTIS. Objekt má 6 nadzemních podlaží, 1 podzemní podlaží, kde je společné parkování pro 155
parkovacích stání. V objektu jsou umístěny kanceláře, zasedací místnosti, lehké
a těžké laboratoře. Společné zázemí obsahuje halu a 2 konferenční sály. Pro obsluhu areálu byla vybudována
komunikace napojená na infrastrukturu
města včetně cyklostezky.
Stavba byla zahájena 3. 8. 2012
a úspěšně dokončena po 22 měsících
30. 5. 2014. Kolaudační souhlas s užíváním
stavby byl vydán 4. 6. 2014 bez vad a nedodělků (to byl zázrak).
Závěr: tato stavba je pro další nabídky z pozice technického dozoru spolu s BOZP pro SUDOP PRAHA a.s. výbornou referencí
a lze si jen přát do budoucna, aby se další stavby obdobného charakteru pro nás vyvíjely stejně tak dobře jako NTIS v západočeské metropoli.

Wien Hauptbahnhof
Vladimířr Fišar (foto autor)
Již jen několik měsíců zbývá do otevření nového nádražního komplexu Wien Hauptbahnhof v prosinci 2014. Završí se
tak mnohaleté úsilí, které směřuje k jednomu centrálnímu dopravnímu uzlu rakouské metropole, podobně jak tomu bylo
po sjednocení Německa v Berlíně (SUDOP Revue 2/2014). Stejně jako v metropoli Německa, tak i Vídeň měla hned několik hlavových nádraží po obvodu centra, ale žádné centrální nádraží. Na konci minulého století byl dokončen koncept
a rozpracovány konkrétní návrhy, které měly soustředit železniční tratě z jednotlivých směrů do jednoho uzlu.
Jako nejvýhodnější poloha pro hlavní nádraží byla vybrána oblast v prostoru původní železniční stanice Südtiroler Platz nedaleko západního konce stanice Südbahnhof. Vlastní hlavní nádraží je ale jen jeden z objektů rozsáhlého komplexu staveb. Na ploše 109 hektarů vyroste kromě nového železničního napojení hlavního nádraží a odstavného kolejiště i nová městská čtvrť s 5000 novými byty pro
13000 obyvatel. Součástí stavby jsou také nové administrativní objekty, hotely, centra obchodu a služeb nebo třeba i mateřská škola.
Jak je již u tak rozsáhlých staveb ve vyspělém světě zvykem, je i zde součástí projektu infocentrum s množstvím informací
o stavbě a výhledem na staveniště. Návštěvníci se v tzv. Bahnoramě (jak je zde toto infocentrum nazýváno) s kavárnou, místností
plnou informačních panelů o stavbě, modelů a videoukázek, dozvědí vše potřebné. Jak stavba pokračuje v reálném čase je pak možné shlédnout z vyhlídkové věže s proskleným výtahem.

I samotná věž je zajímavým prvkem stavby. Její
konstrukce je tvořena dřevěnými hranoly spojenými
kovovými prvky. Na straně
situované k nádraží je prosklený výtah, na boku únikové schodiště, v horní
části pak vyhlídková plošina. Vstupenku na věž
v hodnotě 2,50 euro lze zakoupit v přízemí v automatu.
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Pohled na již provozovanou jižní část
hlavního nádraží, který naznačuje, jak
bude nádraží vypadat po celkovém zprovoznění (nahoře vpravo).
Termín otevření hlavního nádraží se nezadržitelně přibližuje a práce na dokončení
vestibulu pod kolejištěm a vstupní haly
jsou v plném proudu. Již v prosinci letošního roku zde bude čilý dopravní ruch,
zatím se zde dokončují veřejné prostory
a plochy přednádraží ve směru od města.

Mezinárodní vlaky, včetně ČD RailJetu,
nádražím pouze projíždějí, jak naznačuje
obrázek vpravo. Na snímku je patrné i kolejiště ve směru nádraží Wien Meidling.
V tomto úseku se nacházejí nejen odstavné koleje se zázemím pro údržbu souprav, ale i mimoúrovňový jednokolejný
přesmyk přes kolejiště.
Cesta vlakem do Vídně je příjemná,
stejně tak cestování veřejnou dopravou,
která jezdí naprosto přesně a často. Nový
dopravní uzel navíc cestování do Vídně
ještě víc zefektivní (vizualizace dole).
Více na www.vladanfoto.cz
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IV. TŽK: Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

TITUL ČDS&T 2013
VYPISOVATELÉ:

ODBORNÍ GARANTI:

2 0 13
KATEGORIE:
STAVBA:

PŘIHLAŠOVATEL:
ZHOTOVITEL:
PROJEKTANT:
INVESTOR:
VÝROK POROTY:

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ
A | DOPRAVNÍ STAVBY

MODERNIZACE TRATI VOTICE
– BENEŠOV U PRAHY
EUROVIA CS, a. s.
Sdružení Vo–Ben, EUROVIA CS, a. s.,
Subterra, a. s. a Viamont DSP, a. s.
SUDOP Praha, a. s.
Správa železniční dopravní cesty
Zdvojkolejněním a rozsáhlými směrovými úpravami trati a výstavbou pěti nových tunelů došlo k podstatnému zvýšení kapacity a traťové rychlosti až na 160 km/hod. Tím byla významně zvýšena konkurenceschopnost
železnice vůči silniční dopravě.
16. června 2014

Ing. MILOSLAVA VESELÁ, organizátor

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng.,
předseda poroty

Takhle měla v minulém čísle SUDOP Revue vypadat ztvárněná informace o tom, že stavba Votice-Benešov získala titul

Česká dopravní stavba a technologie 2013
Protože výsledky soutěže se vyhlašovaly těsně před naší uzávěrkou, měl jsem na stránce připraveny materiály ke všem našim
stavbám, nominovaným na ocenění, tedy i ke stavbě Optimalizace trati Zbiroh-Rokycany. A přestože nás učitel národů
Jan Amos Komenský po staletí nabádá, že

„všeliké kvaltování a vody pití toliko pro hovada dobré jest“,
nedbáme a nedbáme... Ani já jsem nedbal a ve spěchu jsem nebohým Voticím podstrčil obrázek Holoubkova z konkurenční stavby.
A protože chybu nepostřehl ani nikdo z redakční rady - měli to na chvilku - došlo k nemilému přehmatu, za který se omlouvám.
Především kolegovi Kramešovi, HIPovi, kterému jsem to nadělil k narozeninám.
Ivan Krejčí
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Aktuálně z východočeských staveb
Přestavba železniční stanice Ústí nad Orlicí
Vlaky v Ústí nad Orlicí již definitivně opustily původní stopu tratě a přesunuly se na novou přeložku, ač zatím jen jednokolejně. Převedením provozu na estakádu se tak otevřela cesta k dobudování dalších stavebních objektů. Ve směru od České Třebové se mezi zastávkou Ústí nad Orlicí město a žst. Ústí nad Orlicí dokončují práce na železničním spodku tak, aby mohla být dokončena pokládka
koleje č. 2 a návazných
výhybek kolejových
spojek, které po zprovoznění znatelně zkrátí
momentálně jednokolejný úsek do Dlouhé
Třebové (stav ke dni
22. 8. 2014).
Patrný je směrový
a výškový posun koleje,
narovnání oblouku
(nově poloměr oblouku
R = 752 m, převýšení
D = 136 mm) umožní
soupravám s naklápěním rychlost
až 160 km/h.

Text a foto
Vladimír Fišar

Zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem
Další železniční stavba ve východních Čechách, která byla letos zahájena, je zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem.
Po jejím dokončení bude ve zmíněném úseku traťová rychlost V=160 km/h se všemi parametry, tak jak je známe z koridorových staveb.
Nová kolej bude situována vpravo od stávající koleje ve směru staničení tratě (směr Hradec Králové). Na snímku z žst. Stéblová je
úprava pláně pro druhou kolej ve směru na Opatovice nad Labem.
Zásah do stávajících
pozemních objektů
bude minimální a zahrnuje demolici zděného domku v žst.
Stéblová, demolici rodinného domku č.p. 45
na zastávce Čeperka
a ubourání části
výklenků služební místnosti na zastávce.
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Už léta bezmocně sledujeme jak kolem nás mizí litinové kanalizační poklopy ze silnic, měděné dešťové svody z fasád domů, kovové
urny z hrobů, pamětní desky a další a další předměty, které naši nenechaví spoluobčané soustavně kradou. To vše za okázalého
nezájmu našich zákonodárců, kteří by jejich činnost mohli jednoduše stopnout, ale neučiní tak, neboť – jak můžeme denně sledovat
v televizi – mají jiné starosti. A tak majitelé zmizelého bezmocně skřípou zubama a nahrazují tyto nezbytné předměty stejnými
z plastových materiálů. Možná ale jen do doby, než nějaká čiperná Sběrna surovin vyhlásí zajímavou výkupní cenu plastů.

Stejný osud potkal i pamětní desku

K dobudování tisícího kilometru místních drah garantovaných Královstvím českým
Pamětní deska připomínající, že právě v tomto místě byl vybudován tisící kilometr lokálních tratí v tehdejším Království českém
byla umístěna na trati č. 023 z Doudleb nad Orlicí do Rokytnice
v Orlických horách na portál pěčínského tunelu při zahájení provozu 14. října 1906. Deska, kterou vytvořil akademický sochař
Ludvík Herzl, byla prohlášena kulturní památkou s odhadovanou
historickou cenou 650 tisíc korun. V roce 2010 ale neušla pozornosti bezcitných zlodějů. Jak píše na webu starosta Rokytnice
v Orlických horách Petr Hudousek:
„Pamětní deska přečkala obě světové války, přežila také období
„železné horečky“ 50. let. Nepřežila neúctu a primitivnost několika zlodějů, kteří neuznávají žádnou tradici, neznají kořeny tohoto národa... Rukou těchto vyvrhelů byla deska odcizena
a zničena pro několik tisíc korun, které zaplatil stejně ničemný výkupčí kovů.“

Naštěstí stále existuje dostatek jiných spoluobčanů, kteří na věc nahlížejí jinak, a tak výtěžek veřejné sbírky a významná pomoc SŽDC
způsobily, že v pátek 25. 7. 2014 byla slavnostně odhalena replika desky z probarvené pryskyřice, jejímž autorem je Petr Kolářský. Druhý kus je
v železničním muzeu v Rokytnici v O. h. Třetí deska bude odlita z bronzu a bude zdobit reprezentační prostory budovy Správy železniční dopravní cesty v Praze. Nás může těšit, že na sbírku přispěl i SUDOP PRAHA.

Pracovní setkání k obsahu Hlavního plánu (MASTER PLAN) společného evropského podniku Shift2Rail
Ve čtvrtek 14. srpna 2014 proběhlo v salonku hotelu Olšanka pracovní
setkání zástupců technologické platformy „Interoperabilita železniční infrastruktury“ k obsahu Hlavního plánu (MASTER PLAN) společného podniku
Shift2Rail. Tento evropský projekt byl zřízen na základě „Nařízení Rady (EU)
č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení Společného podniku
Shift2Rail“. Jeho hlavním cílem je zajistit společnými zdroji financování
v oblasti vědy a výzkumu v železničním sektoru s jasným cílem převést
podstatnou část dopravy do roku 2020 na železnici. Setkání se uskutečnilo
pod záštitou generálního ředitele SUDOP PRAHA a.s. Ing. Tomáše Slavíčka.
Jednání zahájil v zastoupení obchodní ředitel SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Petr Lapáček. Přivítal přítomné a potom předal slovo výkonnému řediteli technologické platformy panu Ing. Bohuslavu Dohnalovi. Ten
na úvod seznámil přítomné s účelem setkání a programem jednání.
První příspěvek přednesl Ing. Ivo Malina, CSc. na téma „Význam, místo
a úloha společného podniku Shift2Rail v evropském Programu HORIZON
2020“. V dalším příspěvku Ing. Václav Fencl, CSc. (delegát ČR v Programovém výboru pro dopravu v EK) seznámil přítomné s úlohou Evropské
komise v podniku Shift2Rail. Za SŽDC vystoupil Ing. Mgr. Radek Čech,
Ph.D. s příspěvkem na téma „Spolupráce skupiny zástupců členských států
se členy výboru pro Jednotný evropský železniční prostor (SERAC) a se

členy Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost v železniční dopravě
(RISC)“. S významem, strukturami a prioritami jednotlivých Inovačních programů MASTER PLANu a jejich význam pro společnost AŽD Praha seznámil
přítomné Ing. Vladimír Kampík z AŽD Praha. Pohled projekční firmy na
možné závěry a výstupy z IP 2 – Advanced Traffic Management and Control
Systems a možné závěry a výstupy z IP3 – Cost Efficient and Reliable High
Capacity Infrastructure ukázal Ing. Petr Lapáček z firmy SUDOP PRAHA.
Následovala bohatá diskuse zástupců podniků VÚŽ, ŽPSV – Uherský
Ostroh, DT – výhybkárna a strojírna, Subterra, Elektrizace železnic Praha
a Starmon.
Z jejich vystoupení vyplynul zejména požadavek na věcnou identifikaci
témat a budoucích projektů uvedených v dokumentu MASTER PLAN.
V závěru setkání uvedl místopředseda Správní rady a náměstek GŘ SŽDC
Ing. Nejezchleb, že se jedná o významnou aktivitu EU v oblasti výzkumu
a vývoje železniční dopravy, kterou je potřebné sledovat, získané informace
vyhodnocovat a předávat je členům TP. A to nejenom průmyslovým společnostem, ale především vysokým školám, výzkumným a projektovým organizacím, které mohou v projektu Shift2Rail nacházet uplatnění svých
výzkumných kapacit. Poděkoval účastníkům a organizátorům „Pracovního
setkání“ za jeho přípravu a uskutečnění.
Petr Lapáček
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SPOLEK SENIORŮ SUDOP
Kdyby láska jenom žila,
jdouc krajem s písní ve zraku,
ubohá země, kde bys byla,
co by bylo zázraků!

34. sezóna činnosti
Smíšeného pěveckého sboru SUDOP Praha 2013–14
Motto, kterým uvedl sbormistr Tomáš Čechal jeden z loňských koncertů Jsem píseň tvá, si dovoluji použít též
jako heslo této zprávy o působení Smíšeného pěveckého sboru SUDOP Praha ve 34. sezoně, tedy od podzimu
2013 do léta 2014. Toto údobí započalo intenzivním nácvikem několika nových skladeb v zasedací místnosti, kterou
SUDOP poskytuje sboru ke čtvrtečním zkouškám.
První koncert sezóny se konal již 22. října 2013 v sále N. F. Čapka Unitaria jako koncert benefiční pod názvem
Podzimní zamyšlení; jeho výtěžek bude použit na splácení varhan. Šlo o podzimní zastavení s duchovní hudbou
a s varhanami, ve kterém účinkovali Naděžda Chrobáková – soprán, Zuzana Procházková – varhany, trio IUVENTA,
sbor SUDOP, Musica NOTTURNA, sbormistr Tomáš Čechal a asistent sbormistra Libor Dřevíkovský. Na bohatém
programu zaznělo hned trojí zhudebnění vzácného textu „Ave verum corpus“ – jednak od Edvara Elgara (1857–
1934), od Charlese Gounoda (1818–93) a též od Wolfganga Amadea Mozarta (1756–91), od něhož byly uvedeny
další čtyři skladby. Program dále zahrnoval skladby od Edwarda Griega (Ave maris stella), Johannesa Brahmse (3
duchovní skladby), Antonína Dvořáka (Hymnus k oslavě svaté Trojice), Antona Brucknera (Locus iste), Dariuse
Milhauda (Musette), Giuseppe Verdiho (Ave Maria) a Gordona Younga (Alleluja).
7. 12. 2013 při adventním koncertu na hradě Křivoklátě zazněla Česká mše vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana
Ryby se sólisty Z. Procházkovou – varhany, R. Polákovou – soprán, I. Šatylovovou – alt, P. Štěpničkou – tenor a J.
Vernerem – bas. Sbor a malý orchestr řídil poprvé v rytířském sálu hradu sbormistr Libor Dřevíkovský.
Vánoční koncert se konal dne 14. prosince 2013 v nádherném a akusticky dokonalém Velkém kulturním sále
secesní budovy Hlavního – Wilsonova – nádraží v Praze. Vedle tradiční České vánoční mše J. J. Ryby byly na programu písně Rorate coeli a Ofertorium pastoralis (F. X. Brixi) a Vánoční hospoda, Rosu dejte ó nebesa shůry a Vánoční roztomilost (Adam Michna z Otradovic). Se Smíšeným pěveckým sborem SUDOP účinkoval malý orchestr
a sólisté Naďa Chrobáková – soprán, Ilona Šatylovová – alt, Petr Štěpnička – tenor a Ivo Michl – bas, řídil sbormistr
Libor Dřevíkovský. Plně obsazený sál odměnil perfektní vystoupení dlouhým potleskem.
15. 12. 2013 v kostele v Radotíně zazněly opět Brixiho roráty a Rybova vánoční mše „Hej, mistře“. Smíšený
sbor, orchestr Lidové školy umění, varhanistku Zuzanu Procházkovou a sólisty R. Polákovou, I. Šatylovovou,
P. Štěpničku a I. Michla řídil ve zcela zaplněném kostele Libor Dřevíkovský. Poté se účinkující a příznivci sešli k vánočnímu posezení v „Petrklíči“.
V prosinci se uskutečnilo též několik návštěv sboristů a sboristek u Dáši Kohoutové v domově seniorů na Letné,
z toho 17. 12. ve společenské místnosti domova se zpěvem.
30.12. 2013 v kostele sv. Gottharda ve Slaném byl uveden obdobný program, ale s jinými sólisty. Na varhany
hrála Jana Pavelková, soprán zazpívala I. Krůšková, alt P. Štěpničková, tenor P. Štěpnička a bas J. Sejpal. V plně
obsazeném kostele připomenul zdejší farář působení bývalé sbormistryně Dagmar Kohoutové.
5. ledna 2014 v Nuslích ve zcela zaplněném Husově sboru v Táborské ulici se tradičně představil v „Rybovce“
Smíšený pěvecký sbor SUDOP s malým orchestrem a sólisty Z. Procházkovou (varhany), N. Chrobákovou (soprán),
I. Šatylovovou (alt), P. Štěpničkou (tenor) a M. Matouškem (bas) pod vedením L. Dřevíkovského.
V sobotu 15. března se konalo celodenní soustředění s nácvikem nového repertoáru.
13. dubna 2014 v Loretě, v kostelu Narození Páně na Hradčanech, přednesl sbor SUDOP a sólisté při mši
Květné neděle Laudate Dominum od W. A. Mozarta, Panis angelicus od Césara Francka a Caliga verunt oculi mei
od J. D. Zelenky. Po mši pak zazněla skladba Stabat mater od Jakuba Jana Ryby. Zpívali Naďa Chrobáková – soprán, Petr Štěpnička – tenor a Petr Sejpal – bas. Na varhany doprovázela Zuzana Procházková, dirigoval Libor
Dřevíkovský.
19. 4. 2014 na Křivoklátě v hradní kapli uvedl na Bílou sobotu Smíšený pěvecký sbor SUDOP Praha s malým
orchestrem velikonoční koncert s programem:
Jan Amos Komenský: Soudce všeho světa, Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum, César Franck: Panis
Angelicus, Adam Michna z Otradovic: Plačte andělové, Jan Dismas Zelenka: Caliga verunt oculi mei, Jakub Jan
Ryba: Stabat Mater. Pěvecká sóla interpretovali: Naďa Chrobáková – soprán, Petr Štěpnička – tenor, Petr Sejpal –
bas. Dirigoval Libor Dřevíkovský.
Jarní koncert 31. května 2014 věnovaný roku české hudby se konal v sále Hlaholu na Masarykově nábřeží a měl
na pořadu tyto skladby:
Bedřich Smetana: Heslo, Proč bychom se netěšili – sbor z Prodané nevěsty; Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy
– Zajatá, Věneček, Hoře, Holub na javoře; Bedřich Smetana: Večerní písně – Kdo v zlaté struny zahrát zná, Nekamenujte proroky. Po přestávce všechny potěšila kouzelná Jarní romance od Zdeňka Fibicha v interpretaci Smíšeného
pěveckého sboru SUDOP, malého orchestru, zpěváků Nadi Chrobákové, Ilony Šatylovové a Martina Matouška a klavíristky Zuzany Procházkové pod vedením Libora Dřevíkovského.
3. června opět v Hlaholu zazpíval sbor SUDOP společně s Emauzským sborem a za doprovodu Emauzského
orchestru náročnou Českou píseň a sbor Proč bychom se netěšili z Prodané nevěsty od Bedřicha Smetany. Řídil
sbormistr a dirigent Tomáš Čechal.
19. června jsme se rozloučili s bohatou a úspěšnou sezonou posezením, občerstvením, povídáním a zpíváním
v zasedačce SUDOPu.

Dubnový zájezd do Nového Města na Moravě byl
aprílový. Zažili jsme mlhy, dešťové i sněhové přeháňky, aby nás na zpáteční cestě doprovázely sluneční
paprsky. Prohlédli jsme si historické jádro města,
které je památkovou rezervací. Uprostřed náměstí
jsme obdivovali kostel
sv. Kunhuty, jehož fasádu pokrývá sgrafito.
V bývalé radnici, dnes
Horáckém muzeu, jsme
si prohlédli výstavu výroby lyží, lyžování a expozici lidové kultury,
sklářství a železářství na Novoměstsku. Navštívili
jsme na náměstí v zámku galerii se síní věnovanou
rodáku sochaři Janu Štursovi. V reálu jsme pak viděli
mnoho jeho děl. Nové Město některým seniorů připomnělo rekreace, školení a sportovní hry v chatičkách někdejšího sudopského závodu Brno.

V neprůhledném lijáku jsme se vydali busem od
Smíchovského nádraží do Loučně, která již byla
bez deště. Sám kastelán, převlečený za nadlesního,
nás dvě hodiny provázel zámkem a kostelem. Prohlídku anglického parku s evropskou raritou pěti
bludišť a šesti labyrintů si každý vč. oběda organizoval sám. Odpoledne jsme navštívili barokní
zámek Dětenice se sbírkou zbraní Maltézských rytířů a loveckých trofejí. Někteří senioři pak odpočívali ve středověké krčmě, nebo cukrárně.
Zbývající se vydali na vrch Veliš 429 m n. m. se
zříceninou gotického hradu a se zděným observačním pilířem výšky 10,5 m a s krásným výhledem na Kozákovský hřbet a Krkonoše.

Po Pražském okruhu jsme v červnu vyjeli na Moravu do Jasenice s kapličkou sv. Magdaleny a kostelem sv. Klimenta asi z poloviny 13. století.
V Jinošově, s gotickým kostelem sv. Petra a Pavla
z 14. stol., jsme viděli náhrobky od Bílka. Zahrada
byla pro rekonstrukci nepřístupná. Odpoledne jsme
dorazili do Kralic nad Oslavou. Název města je odvozen od obyvatel „králíků“, tj. králových lidí. Zde
jsme navštívili památník tiskárny Bible kralické,
kostel a v sousedství pak zbytky tvrze.
František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
91 let
80 let
75 let
70 let

Z podkladů uvedených ve sborové kronice a z vlastních zážitků sestavil Antonín Janovský.

Jiří Soukup d.t., 4. 8.
ved. projektant stř. sděl. a řídící techniky
Karel Suchý, 22. 8.
vedoucí stř. el. trakce a elektrotechniky
Marta Křížová, 22. 9.
sam. konstruktér stř. zabezpeč. zařízení
Barbora Machová, 20. 8.
vedoucí střediska 203
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Sudopské stopy šedesáti let – Československo (2)
Historie projektování vysokorychlostních tratí v České republice
Ing. Antonín Janovský (hlavní inženýr projektů v SUDOPU pracoval v letech 1953–90)
Trasování vysokorychlostních tratí v ČR se věnovali železniční projektanti již od počátku vzniku tohoto fenoménu jak u bývalého Státního
ústavu dopravního projektování, tak u Asociace vysokorychlostní železniční dopravy, i zcela soukromě. Zaujaly mě proto referáty Úloha SŽDC
v přípravě Rychlých spojení a Aktuální průběh přípravy Rychlých spojení u SŽDC z konference Czech Raildays 2014. „Rychlá spojení“ (RS)
považuji totiž za nešťastný hybrid, ustupující od původní myšlenky ucelené celostátní vysokorychlostní sítě pro smíšený provoz, na níž by navazovaly modernizované tratě. Já i moji kolegové jsme na základě
směrnic UIC sledovali při trasování VRT jejich využitelnost i pro
rychlou nákladní dopravu a jejich ekonomickou efektivnost. Byly proto
navrženy s oblouky v rovnovážném převýšení (zmenšujícím namáhání
koleje) v podélných sklonech do 12 ‰ a v co nejkratších stavebních
a provozních délkách.
Nalezli jsme například nejvýhodnější přechod Českomoravské vrchoviny sedlem u Zhoře v nadmořské výšce pouhých 570 m. Nyní publikovaná delší trasa „rychlého spojení“ RS1 vede naopak morfologicky

nevhodným terénem ve výškách přes 600 m a nemůže vhodně obsloužit
Havlíčkův Brod a Žďársko. Také obloukovitá trať Plzeň–Domažlice se
zdlouhavou mnohakilometrovou zajížďkou do Schwandorfu nesplňuje požadavky na rychlou dostupnost západní Evropy (Francie, Beneluxu atd.)
ani Mnichova, a to na rozdíl od původní trasy VRT Praha–západ, která by
v Norimberku navázala na budovanou německou vysokorychlostní síť.
Rovněž 1. etapa VRT Praha–Dresden by měla zaústit do Lovosic na modernizovanou trať a ne do Litoměřic na nákladní trať s malou traťovou rychlostí, po níž by se až do dokončení celé stavby mezinárodní expresy
nedostaly do Ústí nad Labem hl. n. ani do Děčína hl. n. Také na moravskoslezské půdě je třeba vybudovat celou homogenní síť VRT podle dosavadního návrhu, zejména když se jedná o stavebně příhodné území.
Tyto mé namátkou vybrané námitky proti koncepci RS ale nejsou
hlavním cílem a obsahem tohoto článku. Chci v něm zejména prokázat,
že projektování VRT u nás nezačalo rokem 1995, jak jsem se dočetl
v jedné internetové diskusi, ale o 15 let dříve. Pokusím se proto o velmi
stručnou historii trasování VRT.

Evropské železniční magistrály
Ve druhé polovině 20. století postupně vznikala potřeba přebudovat zastaralou evropskou železniční síť v moderní infrastrukturu, odpovídající
svou kvalitou síti rychlostních silnic, letišť a plavebních zařízení. Cílem evropských železničních správ se stalo vybudovat promyšlený systém evropských železničních magistrál, navazující vhodně na ostatní dopravní
systémy a činící železniční dopravu schopnou konkurence s rostoucí dopravou leteckou, silniční a vodní. Předpokladem toho je zejména zvýšení
cestovní a přepravní rychlosti, neboť z hlediska bezpečnosti a ekologie
(emisí a spotřeby primární energie) patří železnici prokazatelně první místo.
V důsledku zvýšeného zájmu cestujících a přepravců o rychlejší dopravu po
vysokorychlostních tratích pak dojde též ke zvýšení ekonomické efektivnosti železnice. Důležité kroky v tomto směru učinily zejména dráhy francouzské, italské, německé, španělské a švédské. Tam se výhodnost
vysokorychlostní dopravy již prokázala vydatným přelivem osobní i nákladní přepravy ze silniční, letecké a vodní dopravy na moderní železnici.

Mezinárodní železniční společnost UIC proto za spolupráce a souhlasu všech členských správ včetně ČSD vydala v roce 1973 Řídicí plán
evropských železnic budoucnosti PDCEA a v letech 1976 a 1981 upřesňující dodatky PI, C1 a PDEI. V roce 1985 pak připravila Evropská hospodářská komise Dohodu EHK o mezinárodních železničních
magistrálách AGC. Z celkové délky zhruba 250 tisíc km evropské železniční sítě byly vybrány magistrály E 01 až E 85 o délce asi 40 tisíc km,
z nichž do roku 2010 měly nové vysokorychlostní tratě dosáhnout délky
12 tisíc km a modernizované tratě délky 15 tisíc km. Vedle stanovených
parametrů prostorové průchodnosti, přechodnosti vozidel, podélných
sklonů, užitečných délek kolejí a mnohých dalších ukazatelů měly VRT
umožňovat v nových trasách jízdu rychlostí 300 km/h, modernizované
tratě pak rychlostí 160 až 200 km/h! (Ne „až do 160 km/h“.)

Vysokorychlostní tratě v České republice (VRT)
Podle Evropské dohody AGC, schválené vládním usnesením
č.78/1990, procházejí územím ČR tyto mezinárodní železniční magistrály:
E 40 Le Havre – Nürnberg – Praha – Ostrava – Lvov
E 55 Stockholm – Dresden – Praha – Linz – Bologna
E 61 Seddin – Dresden – Havlíčkův Brod – Bratislava – Budapest
E 65 Gdynia – Ostrava – Břeclav – Wien – Rijeka
Ty jsou zároveň spolu s tratěmi C 59 a C 65 podle dohody AGTC trasami kombinované dopravy umožňujícími jízdu nákladních vlaků rychlostí nejméně 120 km/h. Tím bylo rozhodnuto o smíšeném provozu na
VRT, který znamená zejména náročnější požadavky na směrové a výškové vedení trasy, vyhovující oběma odlišným druhům vozidel zejména
z hledisek převýšení koleje a podélných sklonů tratí.
Na základě směrnic UIC, které jsem po jejich překladu získal od
FMD, započal jsem a další zainteresovaní železniční projektanti se studiem tras v dostupných mapách a s tvorbou geometrického uspořádání
a dalších parametrů VRT. Díky tomu mohl SUDOP Praha přijmout zakázku od Výzkumného ústavu železničního a v prosinci 1983 odevzdat
první oficiální návrhy. Obsahovaly různé varianty tras v celém Československu, řešené zatím skromně pro traťové rychlosti 220 až 250 km/h,
ale sledující podrobně na přání odběratele zejména problematiku železničního uzlu Praha. Zároveň navrhovaly umístění nezbytného samostatného depa vysokorychlostních vozidel v sousedství dodnes
postrádaného Odstavného nádraží Praha sever v Běchovicích (výhodnou
plošnou rezervaci v územním plánu města dráha později neuhájila).
Mezi alternativními trasami vedenými ve směrech evropských magistrál

VRT v trasách evropských železničních magistrál 1996

byly i varianty přes Karlovy Vary, Svitavy, Písek a jiné. Já měl mezi
svými variantami VRT vždy také takovou, která vedla pod letištěm
Praha Ruzyně a podél letiště Brno Tuřany, neboť vazba VRT na dálkovou leteckou dopravu se v západní Evropě osvědčila. V letech 1987–
8 byla pak jako podklad pro celostátní plánování podniku Terplán
vypracována podrobná studie tras VVR (velmi vysokých rychlostí) pro
V = 270 km/h, která upřesňovala vedení tratí v tehdejší republice i s vazbami na zahraničí.
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Návrh VRT 1980–84

Návrh VRT v Praze, nádraží VRT Běchovice 1983

Podle Směrnic pro koncepční dokumentaci Vysokorychlostní tratě A1,
schválených 31. 1. 1990, vypracoval SUDOP v letech 1989 až 1991
Koncepční dokumentaci VRT v ČSFR, obsahující též trasovací podmínky pro rychlost do 270 (300) km/h a další potřebné parametry a navrhující variantní řešení VRT. Tato dokumentace obsahovala nejen
základní parametry VRT, ale zejména variantní kolejové řešení sítě,
umělé stavby, trakční a energetická zařízení, zabezpečovací a sdělovací
techniku, zásady technologie osobní a nákladní dopravy, ekonomické
a ekologické aspekty a vazby na železniční síť ČSD i okolních států. Na
základě této dokumentace začal odbor mezinárodních vztahů Ministerstva dopravy ČR (Ing. Vítek) v roce 1992 projednávat vedení tras se zahraničními železničními správami a s krajskými úřady. Se zahraničím
byla dohodnuta tato místa přechodů: směr Norimberk v prostoru Rozvadova, směr Drážďany tunelem u Petrovic, směr Varšava v prostoru Bohumína a směr Vídeň v prostoru Břeclavi.

Návrh tras VRT 1995

Návrh tras VRT v Československu 1990
Ke stabilizaci tras pro Českou republiku došlo po projednání a vyhodnocení obchodní soutěže z roku 1994 Koridory vysokorychlostních tratí,
na jejímž základě byly postupně upraveny územní plány vyšších územních celků i dotčených obcí. Zároveň byly provedeny dílčí úpravy tras
VRT a stanoveno, že územní rezervace zajistí ochranu koridorů VRT
i pro varianty: v úseku Praha–Lovosice přes Velvary nebo Odolenou
Vodu, v úseku Praha–Plzeň přes Loděnici nebo Zadní Třebáň, v trati
Praha–Brno kolem Havlíčkova Brodu nebo Chotěboře a dalšími. Na
nové tratě postavené „na zelené louce“ měla být převedena dálková
a rychlá osobní i nákladní doprava, takže modernizace mohly probíhat
hospodárněji a pro provoz méně bolestivě.
Následně však byla vypracována srovnávací ekonomická studie a rozhodnuto, že v trasách evropských magistrál a tras TEN (T) na území
České republiky se místo VRT uskuteční modernizace nebo optimalizace stávajících tratí pro rychlosti pouze do 160 km/h (místy také jen
80 km/h) za plného provozu! Její nákladná realizace, doprovázená obtížemi v dopravě, provozními ztrátami a odlivem zákazníků byla velmi
pomalá, zatím co příprava výstavby VRT byla dočasně zastavena. Investice do modernizací navíc ještě neskončily, takže zahájení výstavby
VRT, ke které musí stejně dojít, se stále oddaluje. Snad se nyní ledy prolomí a kéž pro naše potomky vhodným způsobem.

AVŽD – Asociace vysokorychlostní železniční dopravy
Tuto asociaci založil roku 1992 Ing. Dr. František Palík, CSc., náš vynikající a světoznámý vynálezce
a konstruktér kolejových vozidel. Ten mimo jiné vyprojektoval v letech 1991–92 vysokorychlostní vlak Škoda pro
rychlost 300 km/h a po roce 1994 i vozidlo s naklápěcí skříní (Pendolino ČKD) – oba projekty zapadly spolu
s debaklem výrobců. AVŽD soustředila skupinu odborníků všech železničních profesí a pořádala přednášky, exkurze,
zájezdy a konference o vysokorychlostní železnici s mezinárodní účastí. V hodnotném časopisu Revue Super Expres
propagovala prvořadou výstavbu vysokorychlostních tratí „na zelené louce“, přinášejících nové železniční kapacity,
na jejichž projektování se také podílela včetně vytváření návrhových geometrických parametrů. Pro naprostý
nezájem většiny politiků a částečně též stavebních a výrobních firem činnost zprvu nadšených členů Asociace
postupně ochabla. Nezbývá než si přát, aby byl zájem o výstavbu VRT znovu oživen a aby se dnešní generace (na
rozdíl od mé) dožila realizace nových moderních kapacitních tratí.
Psáno pro www.vysokorychlostni-zeleznice.cz
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To byly dovolené!

SILNICE A CESTY
SVĚTA
ANEB BUĎME RÁDI ZA TO,
PO ČEM TADY JEZDÍME
Hana Staňková (foto autorka a Daniel Karfík)
Když vyrazím někam do světa, tak je to hlavně kvůli poznání a ne
zjišťovat, po jakých silnicích se ve světě jezdí. Ale samozřejmě se
nedá vyhnout profesionální deformaci, tak sleduji a porovnávám.
A právě o to bych se s vámi chtěla podělit.
Vzhledem k tomu, že jezdím převážně po méně rozvinutých zemích,
tak tomu odpovídá i zkušenost se silnicemi. Samozřejmě jsem jela
i po mnoha velmi kvalitních komunikacích ve vyspělých zemích,
lepších než máme u nás, ale ty se pro tento článek nehodí. I tak si
myslím, že z porovnání nevycházíme tak špatně. Všichni, kdo si stěžují na zácpy např. na D1, by po návštěvě těchto, pro místní stejně
důležitých spojnic, změnili názor a byli rádi za to, co máme.
Ruta de la Muerte - Bolívie

Začneme jednou z nejhorších silnic:
Po několika katastrofálních nehodách byla v roce 1995 vyhlášena nejnebezpečnější
cestou světa silnice z hor nad bolívijským La Paz do Coroica (Ruta de la Muerte).
Jedná se o sjezd z nadmořské výšky 4 700 m n. m. do 1 400 m na vzdálenost asi
60 km. Do roku 2006 se zde jezdilo obousměrně a bylo evidováno v průměru 26
nehod za rok se ztrátou asi 100 lidských životů každý rok (někde udávají i 200 mrtvých
za rok). Není se ani čemu divit, cesta je kamenitá, místy široká maximálně 3 m. Srázy
jsou i kolmé a to do hloubky takřka 300 m. Samozřejmě svodidla žádná. U nás svodidla předepisuje norma při výšce svahu už od 3 m. Dnes už je provoz jen jednosměrný – směrem dolů a silnice slouží hlavně turistům. Dá se zde vypůjčit kolo
i s průvodcem, který hlídá rychlost a disciplínu turistů, a sjet dolů těch 3 300 výškových metrů. Jedete z horského sedla s častým popraškem sněhu přes tropickou džungli až do vyprahlých nížin, kde kromě políček s kokou nic moc neroste. Já jsem silnici
sjela v mikrobuse a i to bylo spojeno s hrůznými pohledy do propastí (viz i foto na poslední straně).

Mnoho podobných silnic ve světě ale stále zůstává
v plném veřejném provozu. Například jediná spojnice
největších měst severoindického státu Jammu
a Kashmir nebo jediné silniční spojení města Léh (oblast Ladak) se světem – po silnici z Manali (severoindický stát Himachal Pradesh). Silnice vede přes
himalájská sedla, z nichž druhé nejvýše položené,
autem sjízdné sedlo světa je Tanglang La 5 360 m
n. m. (omlouvám se, ale co mapa, to trochu jiný název
a trochu jiná výška). Doprava na těchto důležitých dopravních spojnicích vypadá takto:
Jediné silniční spojení z Manali do Léhu a jediné silniční spojení Léh (Ladakh) – Srinagar (Kašmír)
Také jízda po hlavní a jediné spojnici mezi hlavními
městy Nepálu a Tibetu vyžaduje pevné nervy. Když
se po deštích část silnice sesune, tak se jezdí po
provizorně upravené cestě a tak to vydrží zase do
dalšího sesuvu. Potom je lepší nechat úsek projet
zkušeného místního řidiče samotného a projít to
pěšky, případně mu ještě trochu pomoci. Stejně tak
to vypadá na silnici z Kathmandu (Nepál) do národního parku Langtang.
Silnice mezi Kathmandu (Nepál) a n. p. Langtang
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I stavební práce na těchto silnicích probíhají úplně jinak než u nás – větší kameny na
štěrk se tady rozbíjejí kladivem, podél silnic je u této práce často vidět i ženy a děti
(severní Indie).

Stejně tak materiál na opravu silnic a stavbu mostů tady nevozí technika, ale do
ošatky na hlavu se dá nasypat cokoliv. Při této těžké práci jsme v Indii viděli
hlavně ženy. Jejich krásně barevná sárí při tom zůstávají relativně čistá.
Silný zážitek je i jízda po méně důležitých cestách, nicméně i tudy vede cesta za poznáním - jak dokazuje průjezd parkem Khaudum v Namibii.
Průjezd národním parkem v zapůjčeném autě se může proměnit ve vodní rallye.
Horší je, když auto, i když je terénní, zapadne do bláta a celý den tudy nikdo neprojede, aby pomohl vytáhnout. Tak chodíte pro suché větve do okolních křoví a sledujete, zda tam nebude lev nebo gepard, nebo ještě něco jiného.

Naopak jízda po solné pláni se mi zdála kupodivu bezpečná. Krusta soli je hrbolatá,
ale pevná, i když pod silnou vrstvou soli jsou podzemní řeky. Silnice tady není potřeba nijak navrhovat, ani udržovat.

To jízda v písku může být větší problém, ale
místní řidiči to mají v malíčku.

Salar de Uyuni – Solná poušť v Bolívijském Altiplánu

Cesta Bolívií na hraniční přechod do Chile.

Nebezpečí na silnici v některých méně vyvinutých zemích není jen z hlediska kvality povrchu, ale i díky možnosti střetu se zvířaty. Ty jsou na rozdíl od lidí v těchto oblastech
doma, a tomu je potřeba přizpůsobit jízdu. Před většinou zvířat se člověk cítí v autě bezpečně, to ale neplatí u rozzuřeného slona, který je schopen auto otočit na střechu nebo
si na něj sednout. To naštěstí znám jen z cizích fotek. Jeden takový naštvaný slon za
námi utíkal v národním parku Mahango v Namibii, protože jsme ho vyrušili z klidu.
Dobře to dopadlo, byli jsme rychlejší, tak to vzdal.
Dole: národní parky Serengeti a Ngorongoro v Tanzánii a Chobe v Botswaně

Dokončení na poslední straně

TO
BYLY
DOVOLENÉ!
Hana Staňková
Salar de Uyuni – Solná poušť v Bolívijském Altiplánu

Ruta de la Muerte v Bolívii

Dokončení z předchozí strany.
Ale i cestování po železnici ve světě není stejné jako u nás. Asi největší kvalitativní a hygienický propad oproti naší železniční dopravě jsem poznala v Indii. O čistotě a přeplněnosti vagónů nemá cenu mluvit, spíše mě upoutaly žebrající krávy na nástupišti. Kráva v kolejišti dokázala kupodivu rychle zmizet před přijíždějícím vlakem, jinak jsme
se dočkali čerstvého tatarského bifteku. Pro ukázku jen pár fotek, ale tento druh dopravy už nechám zasvěcenějším.

