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Dva mosty přes Berounku v Plzni:
rekonstrukce a novostavba

Foto Ondřej Kafka
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KRONIKA 2014

na webu nedostupné

ŽIVOTNÍ JUBILEA:

gratulujeme kolegyním a kolegům!

na webu nedostupné

Třináctka v měsíci listopadu se tentokrát ukázala jako šťastná – v ten den totiž certifikační společnost
TÜV SÜD Czech naší firmě (a 15 dalším) slavnostně předala Certifikát výjimečnosti. Podmínkou pro jeho
získání je úspěšné absolvování vícenásobného prověřování služeb, procesů nebo výrobků. Oceněná
firma tedy musí být držitelem více certifikačních dokumentů, které garantují, že usiluje o neustálé zlepšování své výroby či přístupu k zákazníkům, zaměstnancům nebo životnímu prostředí.

SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
V období čtvrtého 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.
Od začátku září do začátku listopadu bylo připraveno
a podáno celkem 196 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 byly podány 2 nabídky.
V oblasti železničního dopravního stavitelství se soutěžilo převážně o veřejné zakázky vypsané jednotlivými
správami SŽDC. Z významných akcí jsme získali především tyto projekty: zpracování přípravné dokumentace
včetně povinných příloh záměru projektu „Rekonstrukce
nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu v žst. Poříčany”, zpracování projektu stavby a výkon autorského dozoru „Modernizace spádoviště v žst. Praha Libeň vč.
protihlukových opatření”, dopracování PSŘ včetně AD

stavby: „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař –
Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař (mimo) – Praha hl.
n.“, zpracování přípravné dokumentace a záměru projektu a ekonomického hodnocení „Optimalizace trati Cheb
(mimo) – státní hranice SRN, 2. stavba” a aktualizace přípravné dokumentace stavby „ETCS – I. koridor, úsek
státní hranice Německo – Dolní Žleb – Praha Libeň –
Kolín, pro úsek Kolín – Kralupy nad Vltavou”; všechny pro
Správu železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa
západ. Dále „Odstranění propadu rychlosti na trati Žatec–
Chomutov“ a projekt stavby a výkon autorského dozoru
akce „Trať č. 504A Ústí n. L. – Chomutov, úsek Most–
Chomutov“ pro Správu železniční dopravní cesty, s.o.,
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem.
Na trhu silničních dopravních staveb jsme získali zakázky vypsané složkami ŘSD, případně jednotlivými kraji.
Jedná se o následující zakázky: stavba „D1 ÚSEK 1“
(SP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD) a D1 ÚSEK 2: MÚK
Mirošovice – MÚK Hvězdonice“, (PDPS v rozsahu

RDS/AD), stavba „D1 ÚSEK 23: MÚK Devět Křížů – MÚK
Ostrovačice“ (DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD)
a stavba „R6 Krupá, přeložka“ (aktualizace DSP a inženýrská činnost).
U ostatních investorů jsme získali tyto zajímavé zakázky: projekt stavby „Hlávkův most, Praha 1 a Praha 7“,
v rozsahu DSP, PDPS a zajištění stavebního povolení pro
Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, dále provedení podrobného inženýrskogeologického průzkumu
a stavebnětechnického průzkumu stavby „Modernizace
plavebního stupně Srnojedy“ pro Ředitelství vodních cest
ČR, zajištění TDI a koordinátora BOZP na stavbě ČVUT
„Rekonstrukce LOP Monoblok Dejvice 3. a 4. etapa“ pro
společnost IBH, spol. s r.o. a „Komplexní podpora projektů
EU pro závěrečnou výzvu ROP Střední Čechy“ pro investora Středočeský kraj.
Pokračovala obchodní činnost i v zahraničí. Podali jsme
jednu nabídku v Polsku na studii proveditelnosti „Prace na
linii kolejowej nr. 6 na odcinku Białystok – Sokółka - Kuźnica Białostocka (granica państwa)“, zadavatel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a jednu v Bulharsku na projekt
staby „Modernization of Vidin–Sofia railway line, section
Vidin–Metkovets. lot 2“, zadavatel NKŽI.
Petr Lapáček
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Financování dopravní infrastruktury v roce
2015 a v budoucím období
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., Státní fond dopravní infrastruktury
Priority Ministerstva dopravy aneb česká
železnice ve světle příštího období
Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy ČR
Strategie železničního plánování a česká
projekční realita – východiska z pohledu
implementace nové politiky TEN-T
Ing. Luděk Sosna, Ph.D., Ing. Josef Buriánek; Ministerstvo
dopravy ČR
Koncepce modernizace železniční sítě v ČR
Bc. Marek Binko, Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Subterra a.s. letos slaví 50 let od svého
založení
Ing. Jiří Tesař, Štěpán Sedláček, Subterra a.s.
Vývoj provizorních železničních mostních
konstrukcí
Ing. Pavel Švagr, CSc., Státní správa hmotných rezerv ČR
Příprava projektů pro čerpání finančních
prostředků v rozpočtovém období 2014–20
Ing. Petr Hofhanzl, Správa železniční dopravní cesty, s.o.
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Dvakrát Kongresové centrum Olšanka

ŽELEZNICE 2014
Devatenácté setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců železničních staveb
proběhlo za rekordního zájmu účastníků (340 přihlášených) ve čtvrtek 27. listopadu
v pražském hotelu Olšanka. Hostiteli byli GŘ SUDOPU PRAHA Tomáš Slavíček
a náměstek GŘ SŽDC Mojmír Nejezchleb, prominentními přednášejícími z ministerstva
dopravy pak náměstek ministra Kamil Rudolecký a dva ředitelé odborů: Jindřich Kušnír
a Luděk Sosna. O tom, co všechny asi zajímalo nejvíc – o financování infrastruktury
v roce 2015 a v dalším období – obsáhle referoval ředitel Státního fondu dopravní
infrastruktury Tomáš Čoček. Následovala řada odborných referátů, z nichž většina
je ve sborníku. Konference vyvrcholila večerním rautem.
Foto Vladimír Fišar

Příprava systémů Rychlých spojení v České
republice (zapojení nových tratí do
železničního uzlu Praha)
Ing. Martin Vachtl, SUDOP PRAHA a.s.
Investice do železničních kolejových vozidel
Českých drah
Ing. Jiří Ješeta, České dráhy, a.s.
Příprava liniové stavby a platná legislativa
Ing. Jiří Pelc, SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Soulad strukturálních subsystémů moderní
železnice v České republice
Ing. Jiří Pohl, Siemens s.r.o.
První použití technologie TBM na ražbách
tunelu SŽDC
Ing. Štefan Ivor, Ing. Petr Hybský, Metrostav a.s.
Nové směry rádiového standardu GSM-R
Ing. Petr Vítek, Kapsch CarrierCom s.r.o.
Inovativní působení firmy INFRAM a.s.
v oblasti železničních staveb
Ing. Václav Kovařík, Ing. František Bouda, INFRAM a.s.
Trakční vedení a příprava vysokorychlostních
tratí
Ing. Jiří Pelc, SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Mezinárodní podpora investic na železnici
v rámci Evropského regionu Dunaj – Vltava
Ing. Ivan Študlar, Krajský úřad Jihočeského kraje
Bezemisní železnice
Petr Tejkl, Dopravní projektování, spol. s r.o., Ostrava
Jaroslav Novák, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta
Jana Pernera; Jiří Pohl, Siemens, s.r.o.

ŽELEZNICE PRO BUDOUCNOST
První interaktivní konferenci pro studenty středních a vysokých škol uspořádala Správa
železniční dopravní cesty ve středu 5. listopadu. Jejím cílem bylo představení novinek
z oblasti železnice nejen u nás, ale i v zahraničí a současné seznámení studentů s možnostmi profesního uplatnění v řadách SŽDC i dalších partnerských firem. Studentům
přednášeli a na jejich dotazy odpovídali přední odborníci z oblasti železniční dopravy:
profesor Petr Moos z Dopravní fakulty ČVUT, zástupce ředitele UIC Jerzy Wisniewski,
generální ředitel SŽDC Pavel Surý a jeho náměstci, generální ředitel SUDOPU PRAHA
Tomáš Slavíček (na snímku), generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle a další.
Foto Josef Voleman
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Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká,
Marek Stádník
1. etapa
Silnice I/20 je součástí komunikačního systému, jehož cílem je odvést část dopravy mimo centrální oblast města Plzně. Komunikace
II/231 bude na průtah napojena místní komunikací a bude do doby
vybudování další části průtahu silnice I/20 tento nahrazovat.
Projektová příprava stavby Plaská – Na Roudné – Chrástecká se řadí
mezi „sudopské evergreeny“. Trojice hlavních projektantů Ing. M.
Stádník (HIP), Ing. V. Koníček (silničář), Ing. M. Vlasák (mostař) neúnavně zpracovávala jednotlivé stupně a jejich varianty již od roku 2003.
S ohledem na rostoucí naléhavost vybudování nového silničního
mostního objektu přes řeku Berounku, byla stavba rozdělena na dvě
samostatné etapy. Stavba Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na
Roudné – Chrástecká, 1. etapa zahrnuje nejen výstavbu tolik potřebného nového
silničního mostu přes řeku Berounku, ale rovněž úsek silnice II/231 v nové trase,
rekonstrukci navazující části stávající Jateční ulice a v neposlední řadě rekonstrukci stávajícího historického Masarykova mostu.

Silnice II/231 je navržena jako směrově nerozdělená v kategorii MS2
14,3/8/50, základní šířka jízdního pruhu je 3,0 m. Začátek trasy II/231
v 1. etapě (km 0,488) se nachází v místech napojení na stávající silnici
II/231 Jateční ulice v prostoru před stávajícím mostem vlečky Ferona.
Dále trasa silnice II/231 pokračuje směrem k novému silničnímu mostu
přes řeku Berounku, který je situován rovnoběžně se stávajícím silničním
mostem. Za mostem trasa silnice II/231 pokračuje ve směrové přímé.
V tomto úseku je pro vedení komunikace využit areál „staré“ ČOV, který
je v současné době již mimo provoz. Následně se napojuje levostranným
obloukem do ulice Jateční a stavba tak pokračuje ve stopě stávající silnice II/231. V oblasti konce úseku je navržena křižovatka se samostatným levým odbočovacím pruhem ve směru od křižovatky
Jateční–Chrástecká. Křižovatka zajistí dopravní napojení jak uvažovaného areálu ČSPHM vpravo ve směru staničení, tak areálu soukromých
firem na straně protilehlé. Konec stavebních úprav úseku silnice II/231
je ve staničení cca 1,565 km, kde se navrhované vedení napojuje na již
rekonstruovanou křižovatku ulic Jateční a Chrástecká.
Celková délka úpravy komunikace II/231 v 1. etapě je 1,077 km.
Autobusové zastávky MHD jsou umístěny po obou stranách vstřícně
ve staničení silnice II/231 1,43 km. Vystřídaně jsou pak zastávky umístěny vlevo v 1,07 km a vpravo ve směru staničení v km 1,11.
Po obou stranách silnice II/231 je vedena smíšená obousměrná
stezka pro pěší a cyklisty. Na levé straně je začátek této smíšené
stezky v rámci 1. etapy umístěn v oblasti napojení stávající místní komunikace k nové ČOV. Zde mohou pěší využít této stávající místní komunikace k nové ČOV a s využitím stávajícího průchodu násypem vlečky
je možno se dostat do ulice Na Roudné. V oblasti přechodu přes řeku
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storu připravené základové spáry budoucího násypového tělesa
vznikl „venkovní bazén“ v délce 250 m.
Most přes řeku Berounku byl uveden do provozu v červnu letošního roku. Celá stavba 1. etapy pak byla dokončena v říjnu téhož
roku.
Na vypracování realizační dokumentace stavby se podíleli převážně kolegové ze SUDOPU PRAHA. Pouze pro přeložky některých inženýrských sítí byli do zpracovatelského týmu zapojeni
i externí subdodavatelé. Všem kolegům za spolupráci na této akci
patří poděkování.

V letošním roce byla úspěšně uvedena do provozu
1. etapa. V současné době se na SUDOPU připravuje
2. etapa ve stupni dokumentace pro stavební povolení
(DSP). Předpokládané uvedení do provozu 2. etapy je
možné uvažovat okolo roku 2024, což dostatečně dokumentuje složitost přípravy stavby v intravilánu krajského města.
Berounku je vedena smíšená stezka na levé straně po novém silničním mostě. Pro vedení smíšené stezky pro pěší a cyklisty na
pravé straně je využit rekonstruovaný historický Masarykův most.
Místní obslužné komunikace pro obsluhu území přilehlého k řece
Berounce jsou navrženy na obou březích řeky Berounky v kategorii
MO2K 7,5/30. Pásy pro zatravnění a ozelenění jsou navrženy dle
prostorových možností. Silniční těleso bude opatřeno vegetačními
úpravami.
Stavba zasahuje do ochranného pásma železniční trati SŽDC
č. 160 a ochranného pásma železniční vlečky Ferona. Stavba kříží
nadregionální biokoridor územního systému ekologické stability,
který je veden podél Berounky. V místě křížení nové komunikace
je navržen SO 204 Most na silnici II/231 přes Berounku. V zájmovém území je vymezeno zvláště chráněné území dle zákona
č.114/1992 Sb. Jedná se o Významný krajinný prvek - VKP č. 8411
– „Řeka Berounka a její údolní niva“.
Realizace stavby 1. etapy byla zahájena na jaře roku 2013. Potřebu nového silničního mostu přes řeku Berounku dokresluje fakt,
že historický Masarykův most byl pro nevyhovující technický stav
již několik let uzavřen. Pro silniční dopravu sloužilo mostní provizorium postavené mezi stávajícím silničním a železničním mostem.
Zhotovitelem stavby je sdružení firem Eurovia a Swietelsky. Od
počátku se zhotovitelé museli vypořádat s poměrně složitým
územím, ve kterém je stavba situována. Jako obvykle v intravilánu
bylo třeba vyřešit značné množství přeložek inženýrských sítí. Nepříliš běžné je vedení trasy komunikace v prostoru opuštěné ČOV.
To s sebou přineslo značné množství demoličních prací v areálu
bývalé čističky odpadních vod a rovněž nutnost zvýšené pozornosti při zakládání tělesa násypu komunikace v tomto úseku.
Svoji pověst nevyzpytatelné a neregulované řeky potvrdila Berounka i v době realizace stavby, a to v červnu roku 2013. V tomto
období překročila hladina řeky Berounky na několik dní 3. povodňový stupeň. Zatopeny byly základy opěr nového mostu. V pro-

Představy Projektantů...

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. a Statutární
město Plzeň za podpory Regionálního operačního programu
Severozápad
Zhotovitel stavby: Sdružení Plaská - Na Roudné - Chrástecká Plzeň:
Eurovia CS, a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o.
Projektant stavby: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Marek Stádník
Náklady 1. etapy: 287 mil. Kč
Rekonstrukce Masarykova mostu:
Projekt: SUDOP PRAHA a.s., odp. projektant Ing. Ján Kováč
Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r.o.
Nový most přes Berounku:
Projekt: SUDOP PRAHA a.s., odp. projektant Ing. Martin Vlasák,
spolupráce: Ing. Petr Zíka, Ing. Petr Šetřil
Zhotovitel: Porr, a.s. - (založení vč. základů, mostní vybavení)
a SMP a.s. (spodní stavba a nosná konstrukce / výroba OK - Vítkovice
Power Engineering, a.s.)

(architektonický návrh Ing. arch. Jiří Pešata)

...a skutečnost 2014

Stávající silniční most přes Berounku se nachází na Jateční třídě v Plzni a propojuje městské čtvrtě Doubravka
a Bílá Hora přes řeku Berounku a část údolní nivy. Účelem rekonstrukce bylo vrátit stávajícímu mostnímu objektu
původní historickou podobu a přebudovat ho na lávku pro smíšený pohyb pěších a cyklistů.

Historie mostu
Projekt mostu byl zpracován v roce 1915 firmou Müller
a Kapsa v Plzni pod názvem „Most přes řeku Berounku u Společného pivovaru v Plzni“. Stavba začala už v roce 1915, ale
především z důvodu války se protáhla až do roku 1918 a most
byl kolaudován a dán do užívání až v roce 1922.
Ve své době to byl největší betonový most u nás, a také proto
byl pojmenován po prezidentu Masarykovi. Spodní stavba
a nosná konstrukce byla až na nepatrné stavební zásahy
a drobné sanace vzniklých poškození zachována do dnešních
dnů. Vyznačuje se kvalitním architektonickým řešením; za pozornost stojí především původní ozdobné železobetonové dórské pilíře, které sloužily také jako osvětlení mostu. Na jednom z pilířů
se zachovalo původní kovové svítidlo. V roce 1997 byl most prohlášen za nemovitou kulturní památku.

Významnější úpravy byly na mostě provedeny během rekonstrukce v roce 1986. Původně oboustranné chodníky a vozovka
ze žulové dlažby byly odstraněny a byl proveden nový mostní
svršek s novým šířkovým uspořádáním zahrnujícím vlevo zvýšený obrubník, asfaltovou vozovku a vpravo chodník. Důkladné
rekonstrukci bylo podrobeno také celé odvodňovací potrubí
a osvětlení mostu. Na mostě byla dále vybudována cizí zařízení
(chráničky pro inženýrské sítě v chodníku, elektrické rozvodové
skříně, sloupy veřejného osvětlení).
Od poslední rekonstrukce do současnosti
probíhala pouze běžná stavební údržba, další významné zásahy do mostu
již prováděny nebyly.
Vzhledem ke zhoršujícímu se stavebnímu stavu
byl most od roku 2006
dlouhodobě sledován. Proveden byl podrobný diagnostický průzkum,
statická i dynamická zatěžovací zkouška. Na základě výsledků tohoto
sledování byl v září 2008
provoz na mostě ukončen
a most sloužil pouze pro
pěší a cyklisty. Pro automobilovou dopravu byl vybudován souběžně
s mostem nový provizorní
ocelový most.

Plzeň: rekonstrukce Masarykova mostu
Ján Kováč

Stávající konstrukce mostu
Mostní objekt byl vybudován jako obloukový, monolitický, železobetonový
most s horní mostovkou, o dvou mostních
otvorech shodné kolmé světlosti 55,0 m,
při délce přemostění 115,0 m a délce
mostu 133,4 m. Šířka mostu je 7,12 m,
volná šířka mezi zábradlím 6,40 m, šířka
mezi obrubami 5,0 m.
Spodní stavba je tvořena dvěma masivními krajními opěrami s rovnoběžnými
křídly, mezilehlým pilířem a základovými
konstrukcemi z prostého betonu. Středový pilíř je opatřen kamenným kvádrovým obkladem.
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Nosná konstrukce mostu sestává z obloukové hlavní nosné
konstrukce složené ze čtyř železobetonových monolitických
trámů a z horní vzepřené prvkové mostovky, která je podporovaná vzpěrami vetknutými do obloukových trámů. Na horním
konci přecházejí vzpěry s náběhy do podélníků a příčníků mostovky. Mostovka slouží jako podklad pro mostní svršek. Součástí mostovky jsou římsy, které tvoří s deskou mostovky
monolitickou vanu. Na římsy navazují sloupky železobetonového
zábradlí s ocelovou výplní.

Rekonstrukce mostu
Základní koncepce rekonstrukce mostu byla jasně stanovená
od začátku: zrekonstruovat most do původní historické podoby
aby dále sloužil pouze pro provoz pěších a cyklistů.

Návrhu rekonstrukce předcházelo několik diagnostických průzkumů a zkoušek. Průzkumem povrchových úprav bylo zjištěno,
že povrch architektonických detailů mostu (zábradlí, říms, dórských sloupů osvětlení) je proveden z terazza jemné struktury.
Ostatní partie byly provedeny z jemnozrnné cementové omítky.
Rekonstrukce mostu zahrnovala zejména tyto činnosti: sanaci
betonových a terazzových ploch mostu, kompletní výměnu mostního svršku a výměnu stávajícího betonového zábradlí s ocelovou výplní. Výměnou mostního svršku se obnovil hydroizolační
systém, odvodnění, mostní závěry, vozovka a ostatní příslušenství mostu. Rekonstrukcí se také uvedlo šířkové uspořádání na
mostě do původní podoby. Šířka vozovky mezi obrubníky byla
zmenšena na 4,9 m a navrženy byly oboustranné chodníky šířky
0,75 m. Horní povrch chodníků byl proveden ze žulové mozaiky.
Na římsy mostu navazuje betonové zábradlí s ocelovou výplní,
které bylo z důvodu silné degradace kompletně vyměněno. Ocelová výplň zábradlí s architektonicky ztvárněným středovým obrazcem z vodorovných a diagonálních prvků nevyhovovala
dnešním požadavkům platných norem. Z toho důvodu byla po
konzultaci s památkáři rozteč svislých prvků upravena a doplněna o dva kusy svislic. Další z dominantních a architektonicky
zajímavých prvků – dórské sloupy osvětlení umístěné na začátku,
uprostřed nad pilířem a na konci mostu – byly po sanaci terazzového povrchu doplněny o repliky osvětlovacích košů vyhotovených podle původního tvaru dochovaného koše, včetně zasklení.
V nich je osazeno svítidlo kulovitého tvaru evokující historické
osvětlení mostu.
Foto stavby autor, foto nového stavu Ondřej Kafka

Plzeň: nový silniční most přes Berounku
Martin Vlasák

Nový most byl navržen zejména s ohledem na výhledové přemostění komunikace tratí, výšku při nejvyšším
pozorovaném průtoku v roce 2002 a požadavek na umístění spodní stavby shodně s okolními dvoupolovými
mosty. Zároveň tvar mostu nesměl narušovat působení stávajícího historického železobetonového
obloukového mostu přes řeku Berounku.
Na základě vyhodnocení těchto požadavků byla zvolena trámová ocelobetonová spřažená nosná konstrukce,
která představuje nový elegantní prvek v údolí řeky Berounky v sousedství historického silničního Masarykova
mostu a železničního ocelového nýtovaného příhradového mostu.

Koncepce návrhu mostu

Založení a spodní stavba

Dispozice nosné konstrukce sleduje polohu přemosťovaných překážek v návaznosti na stávající mostní objekty situované proti proudu řeky. Tvarem koryta řeky Berounky
a nově vybudovaného odlehčovacího průlevu byla přesně
vymezena poloha pilíře P2. Levobřežní opěra OP1 je situována na břehu tak, aby při zvýšených průtocích nevytvářela další překážku a tím i vzdutí hladiny (celá oblast Na
Roudné byla řešena v rámci protipovodňových opatření na
toku Berounky). Pravobřežní opěra OP3 je umístěna do nekolizní polohy s ohledem na stávající a nově budované kanalizační objekty. Pro přemostění byla zvolena spojitá
plnostěnná trámová ocelobetonová spřažená nosná konstrukce o dvou polích s délkou přemostění 123,9 m.

Založení objektu je navrženo jako hlubinné, na vrtaných velkoprůměrových pilotách 1,18 m. Opěry jsou založeny na pilotách délky 10,0 m
a střední pilíř na pilotách délky 8,0 m. Piloty jsou vetknuté do vrstev
mírně zvětralých pískovců třídy R4 (R3).
Opěry a středový pilíř jsou navrženy jako masivní železobetonové s obkladem žulovým kvádrovým zdivem. Křídla opěr jsou rovnoběžná se svahovými kužely. V základu a dříku opěr jsou připraveny niky pro budoucí
umístění teplovodního potrubí. Niky byly zaplněny prostým betonem.
Z důvodu minimalizace odporu při zvýšených průtocích řeky Berounky
a zachytávání splavenin je tvar pilíře na návodní a povodní straně navržen s kapkovitým tvarem. Lícové strany povrchů spodní stavby jsou
opatřeny žulovým kamenným obkladem. Hrany středního pilíře jsou opatřeny nerezovým lemem hrany.

MV

Nosná konstrukce
Nosná konstrukce je spojitá plnostěnná trámová ocelobetonová spřažená o dvou polích. Rozpětí nosné konstrukce je
62,5 m + 65,0 m = 127,5 m a celková délka ocelové části nosné konstrukce je 128,6 m. Nosná konstrukce má trojici svařovaných ocelových hlavních nosníků tvaru nesymetrického I profilu s kruhovými náběhy k pilíři a lineárně se snižující výškou směrem k opěrám
danou podélným vedením nivelety komunikace. Konstrukční výška je u opěr OP1 2,475 m a OP3 2,457 m (h = 1/26 L) a nad pilířem
4,615 m (h = 1/14 L). Stavební výška nad pilířem je 4,735 m. Pro tento typ statického schématu spojitého dvoupolového nosníku se
jedná o stlačenou výšku. Nosníky v osové vzdálenosti 3,65 m jsou spřaženy s deskou mostovky tloušťky 0,28–0,42 m. Před opěrou
OP1 je konstrukce plynule rozšiřována z důvodu situování křižovatkového klínu. Vzdálenost nosníků je měněna lineárně od 3,65 m do 4,315 m. Krajní nosníky jsou půdorysně
zalomeny. V místě lomu je navrženo příčné příhradové ztužidlo pro eliminaci vlivu tohoto
zalomení (odklon cca 2,5%).
Hlavní nosníky jsou spřaženy deskou mostovky a v nadpilířové oblasti s dolní deskou.
Deska mostovky je navržena v podélném i příčném směru ze železobetonu. Směrem
k hlavním nosníkům je deska mostovky s náběhy. Tloušťka desky je proměnná 0,288 m
v poli až 0,421 m nad nosníkem. V přechodu na opěru je okraj desky vyztužen koncovým příčníkem výšky 0,635 m a šířky 0,91 m až 1,31 m. Do koncového příčníku
je kotvena konstrukce
mostního závěru.
Mostní závěry na obou
opěrách jsou prstové,
typ Freyssinet CIPEC Wd
110 od firmy Freyssinet,
umožňující dilatační pohyb
do 110 mm.
Nosná konstrukce je uložena na devíti hrncových
ložiscích od firmy FREYSSINET CS, a.s. Únosnost
ložisek na středním pilíři je
cca 14 MN a u opěr cca
3,50 MN.

Foto autor (MV)
a Ondřej Kafka

MV

Myčka kolejových vozidel pro varšavské metro
Ondřej Kafka, foto Wit Branny

Počátkem roku 2011 jsme se ve sdružení s firmou SUDOP Polska zúčastnili výběrového řízení na projekt myčky kolejových vozidel pro varšavské metro. Jednalo se hned
o několik projekčních stupňů, včetně autorského dozoru. Konkrétně šlo o studii (Koncepcja), projekt pro stavební povolení (Projekt Budowlany), realizační projekt (Projekt
Wykonawczy) a již zmíněný autorský dozor v průběhu stavby. V soutěži jsme byli
úspěšní a tak jsme se záhy pustili do práce.
První část varšavského metra, včetně kolejového depa STP Kabaty, byla uvedena do
provozu v roce 1995. Součástí depa měla být i samostatná budova s myčkou vlakových
souprav. Budova tehdy postavena byla, ale nikdy nebyla vybavena technologií pro mytí.
Soupravy metra byly tedy čištěny v sousední opravárenské hale. Část haly byla oddělena a provizorně upravena pro mytí. Toto provizorium však trvalo téměř 20 let.

V tuto chvíli by se mohlo zdát, že stačilo do stávající haly navrhnout novou
technologii a bylo by hotovo. Tak jednoduché to ale opravdu nebylo. Součástí
záměru totiž nebyla jen myčka, nýbrž
ještě hala pro automatické čištění podvozků technologií tlakového vzduchu, pro
údržbu střech, ošetření podvozků atd.
Dále samostatný provoz pro lakovnu, moderní čističku odpadních vod a v neposlední řadě i administrativní část včetně
šaten a všeho, co s takovým provozem
souvisí. Abychom mohli všechny tyto
technologie do budovy umístit, museli
jsme ji půdorysně zvětšit na celkový
rozměr 134 x 29 metrů, což činí téměř
dvojnásobek původní velikosti. Dvacet let
staré rozvody instalací byly z pochopitelných důvodů z dnešního pohledu již zastaralé a bylo tedy nutné je kompletně
vyměnit. Ani obvodové pláště nebyly
v současnosti akceptovatelné. Nedostatečné byly únosnosti podlah, pod podlahy jsme navíc potřebovali umístit nádrže
na splaškovou vodu, které jsou navzájem
propojené a napojené na čističku pro
celou budovu. Výkopy pro nádrže
s sebou přinesly nutnost podchycování
a zesilování stávajících základů. V budově
byla navržena nová výměníková stanice
včetně kompletně nového vytápění, kompresorovna, přezbrojena byla trafostanice. Budova byla nově napojena
kolejově, úprav doznalo i zabezpečovací
zařízení části depa. Při rekonstrukci tedy
zůstaly původní jen základní nosné konstrukce. Vše ostatní je nové…

12–13

SUDOP REVUE 4/14

Pojďme se ale podívat na jednotlivé
provozy podrobněji.
Myčka kolejových vozidel je umístěna
ve střední lodi uprostřed budovy. Z kapacitních důvodů byly do této haly navrženy dva
mycí portály. Doba potřebná na umytí jedné
soupravy se tak včetně dvojitého oplachu
a následného sušení zkrátí oproti jednoportálovému provedení na polovinu – na necelých 30 minut. Portály myjí soupravu od
jejích konců, směrem ke středu. Nejdříve se
nanese šampon, poté jednotlivé vozy očistí
rotační kartáče, souprava se opláchne dvojitým oplachem a následně se osuší horkým
vzduchem. Odpadní voda gravitačně steče
do záchytných jímek, odkud putuje do kalových jímek, přes olejové separátory, pískové filtry, filtry s aktivním uhlím (a různé
jiné filtry), až do jímky na přečištěnou vodu.
Následně odtéká do areálové splaškové
kanalizace. Přečištěná voda je pak čirá
a bez zápachu. Agresivitě mycích prostředků je uzpůsoben celý mycí prostor.
Jsou zde speciální povrchy podlah, stěn
i samotných jímek na odpadní vodu. Dokonce i rozvody vytápění jsou z nerezové
oceli.
Čištění podvozků bylo umístěno do
krajní lodi, na celou délku haly. Stejně jako
u myčky, i zde tedy může být najednou
ošetřena celá souprava. Vzhledem ke členitosti podvozků jednotlivých vozů nemohou být umyty, obdobně jako karoserie
a střechy, vodou a saponátem. Čistí se
tedy tlakovým vzduchem. V této hale byla
navíc navržena po celé její délce servisní
jáma. Kolejnice jsou podpírány dvěma řadami sloupků a pod celou soupravou se
tak dá pohodlně podejít. Pro údržbu a servis střech jednotek jsou po stranách
ve výšce 4,0 metry navrženy průběžné servisní lávky.
Lakovna slouží k lakování opravených dílů. Vzhledem k její velikosti je zde
možné nalakovat klidně i celou karoserii jednoho vozu. Provoz lakovny je rozdělen na tři samostatné části. Tryskání, kde se jednotlivé díly zbaví nečistot
a původního nátěru. Dále lakování a nakonec sušení. Vedle lakovny je v samostatné místnosti i sklad barev. Provoz lakovny a technologie lakování byl
pro místní hasiče a následně i pro nás opravdovou lahůdkou. Jedná se o výbušné prostředí, a tak například i takové nucené větrání skladu barev, který je
umístěn pod kancelářským provozem, není úplně jednoduchá disciplína.
Projekt byl v podstatě rozdělen na tři části. Rekonstrukce budovy včetně
vnitřních instalací jako je vytápění, voda, kanalizace atd., byla záležitostí SUDOPu PRAHA, konkrétně střediska architektury a pozemních staveb. Projektanti SUDOPu Polska se postarali o veškeré „venky“. Jednalo se o návrh
kolejového napojení, úpravy zabezpečovacího zařízení, horkovodní přípojku,
komunikace a v neposlední řadě o kompletní projednání se správci sítí a s orgány státní správy. Technologický projekt a následně i dodávku většiny technologií měla na starosti plzeňská společnost Cejar. Komunikace v češtině tak
přinesla v průběhu projektu i stavby samotné nesporné výhody. Rekonstrukce budovy byla tedy koordinována v Praze a objekty mimo budovu ve
Varšavě. Navzájem jsme si vyměňovali „jen“ styčné body.
Dodávku stavby vyhrála společnost Budimex, která v průběhu patnácti měsíců stavbu dovedla do finále. Lví podíl na úspěšném průběhu autorského
dozoru měl bezesporu kolega Branny z našeho varšavského střediska, neboť
z naší (české) strany dozor probíhal v podstatě na dálku…

Dva velké snímky ukazují mytí souprav rotačními kartáči.
Na malém snímku vlevo je hala pro čištění podvozků a střech, zatím bez technologie tlakového vzduchu. Nad ním technologie ČOV. V modrých lahvích vlevo jsou pískové filtry
a filtry s aktivním uhlím. Bílé plastové boxy jsou olejové separátory.

Pečky

Trakční napájecí stanice
Miroslav Nezkusil

V průběhu tohoto roku byly uvedeny
do provozu a slavnostně ukončeny dvě
technologické stavby z oblasti projektování trakčních napájecích stanic resp.
energetických zařízení. Jednalo se
o stavby „Rekonstrukce R110 kV a T110
kV trakční měnírny Pečky“ (05/2014)
a „Rekonstrukce R110 kV TNS Nedakonice – 2. etapa“ (08/2014).
Kromě technických řešení byly obě
stavby zajímavé také tím, že byly realizovány se souběžnými investicemi
energetických společností ČEZ Distribuce a.s. a E.ON Distribuce a.s. Tedy

stavby velmi náročné na koordinaci
a harmonogram výstavby, které se vždy
pečlivě projednávaly na společných
kontrolních dnech s energetickými společnostmi. V případě ČEZ Distribuce
a.s. se jednalo o koordinaci přímo
v místě stavby trakční měnírny Pečky,
kde energetická distribuční společnost
realizovala svoji vlastní transformační
stanici 110/22 kV a rekonstruovala také
čtyři navazující linky 110 kV spojující
rozvodnu Pečky s rozvodnou 110 kV
Čechy Střed, Kolín Západ a Český
Brod. Na Moravě pak byla trakční

TM Pečky: kontejnerová měnírna 2x 5,3 MVA a stanoviště transformátorů provizorního napáječe. Nahoře provizorní napáječ 110/23 kV
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napájecí stanice Nedakonice, resp. její rekonstrukce, po polovinách koordinována s investičními akcemi E.ON Distribuce a.s. v rámci napájecích linek
110 kV Pánov–Kunovice.
Pro technické řešení rekonstrukce trakční měnírny Pečky byla poprvé využita nově vyvinutá mobilní kontejnerová trakční měnírna o výkonu 5,3 MVA
v kombinaci s repasovanou stávající mobilní měnírnou téhož výkonu z výrobního portfolia firmy EŽ Praha a.s. Dalším inovativním počinem v rámci potřebného zajištění náhradního napájení po dobu výstavby bylo použití
prefabrikovaného stanoviště transformátoru 110/23 kV ze železobetonových
dílců (van) pro tzv. „provizorní napaječ“ 110/23 kV, jenž zajišťoval právě požadované náhradní napájení po dobu výstavby. Prefabrikované stanoviště transformátoru provizorního napaječe pak bylo demontováno a využito pro
definitivní stav.
Rekonstrukci rozvodny 110 kV TNS Nedakonice bylo nutné technicky řešit
tak, aby probíhala vždy po polovinách, opět z důvodu zachování napájení přilehlých tratí. TNS Nedakonice je však kombinovanou trakční napájecí stanicí,
tj. zajištuje napájení jak systému 3 kV DC, tak i 25 kV 50 Hz. V tomto případě
však nebylo uvažováno o použití jiného provizorního napájení již ve fázi pří-

pravné dokumentace. Existuje sice mobilní měnírna
pro systém 3kV DC (viz popis výše), nikoliv však mobilní napájecí stanice pro systém 25 kV 50 Hz (v geografickém měřítku ČR). Také z prostorových důvodů
by nebylo možné použít jiné provizorní řešení, proto
byla volena varianta rekonstrukce po polovinách.
V průběhu provádění staveb musel projektant reagovat také na skutečně nepředvídatelné okolnosti.
Závažnou situací v rámci stavby TM Pečky bylo řešení
náhlého zvýšení ohrožení bludnými proudy (korozní
vlivy) blízkého vysokotlakého plynovodu. Zástupci
RWE při konfrontaci v prvním okamžiku vyžadovali
předložení projednané a schválené dokladové části
projektové dokumentace ve vztahu k provozované síti
RWE, až následně se zjišťovaly možné důvody zvýšeného ohrožení. Opakovaným měřením odbornou
složkou SŽDC TÚDC se však prokázalo, že řešená
stavba SŽDC toto ohrožení nezpůsobila.
Úspěšné dokončení obou staveb pak bylo výsledkem dobré společné spolupráce zástupce investora, zhotovitele a generálního projektanta, včetně
vypořádání se s administrativou, kterou realizace
staveb spolufinancované z fondů EU skýtají.

Stavba:
Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice
– 2. etapa
Investor:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:
SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Miroslav Nezkusil
Zhotovitel:
Sdružení firem SIGNALBAU a.s. a OHL ŽS, a.s.
Realizace:
01/2013–08/2014
Náklady:
84 233 000 Kč
Foto autor, EŽ Praha a Signalbau
TNS Nedakonice:
stanoviště transformátorů
110/23 kV a 110/25 kV
(nahoře)
a
rozvodna 110 kV se stanovišti
transformátorů (vpravo)

Stavba:
Rekonstrukce R 110 kV
a T 110 kV trakční měnírny
Pečky
Investor:
Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace
Projektant:
SUDOP PRAHA a.s.,
HIP Ing. Miroslav Nezkusil
Zhotovitel: Elektrizace
železnic Praha a.s.
Realizace:
01/2012–05/2014
Náklady:
253 856 000 Kč
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8 stránek

První monotématická příloha

První seznam zaměstnanců
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Konečně: celé číslo na křídě - i když stále černobíle
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NOVÉ SILNIČÁŘSKÉ STŘEDISKO BILANCE ROKU
ZAHLOUBENÍ ŽELEZNIČNÍ TRATI V MLADÉ BO
SPORTOVNÍ HRY STOLETÍ ELEKTRICKÝCH DRAH

Kalendář k 50. výročí SUDOPU

Pod názvem „Pět sudopských desetiletek“ vyšlo postupně pět příloh k 50. výročí SUDOPU. V šesté se objevily doplňky a zajímavo
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MOSTNÍ DÍLO ROKU 2005
INŽENÝRING PŘELOŽKA
TRATI BŘEZNO U CHOMUTOVA-CHOMUTOV BŘEZENSKÝ TUNEL
SILNICE R6 V PROJEKTECH SUDOPU
VÝJEZDNÍ GREMIÁLKA SETKÁNÍ MOSTAŘŮ
BOWLING TAJEMSTVÍ MYSU
WARDENCLYFF JUBILEA ZBROJNOŠI
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DVA NOVÉ CERTIFIKÁTY KONFERENCE ŽELEZNICE 2006 10 LET PRVNÍCH KORIDOROVÝCH STAVEB
OPTIMALIZACE TRATI ZÁBŘEH-KRASÍKOV AUTORSKÉ DOZORY: PLZEŇ-STŘÍBRO, ÚSTÍ NAD LABEM NOVÉ SPOJENÍ
BEROUN-PRAHA 20 LET KLUBU DŮCHODCŮ SPONZORING BOWLING VÝSTAVA BLATENSKÝ PŘÍKOP
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SUDOP V ROCE 2006 DOZZ PŘEROV – BŘECLAV NOVÁ TRAŤ ÚSTÍ N. O. - CHOCEŇ DOPRAVOPROJEKT, A.S.
BRATISLAVA 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KONFERENCE ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY
2007 SUDOP PARTY 2006 ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY SOUBOJ S PRÉRIÍ - PACIFICKÁ DRÁHA

Slavnostní křest Velké cesty a Velké obnovy na rautu k 15. výročí
založení akciové společnosti. SUDOP PRAHA na stranách 10 a 11.

Změna podoby titulního listu
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Foto: Vladimír Fišar

20 stránek

Nová hlavička titulního listu od Milana Rožníka
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1/2011

2/2011

Optimalizace trati
Planá u Mariánských Lázní - Cheb

Novinky na modernizované trati Votice-Benešov:
přeložky a nové tunely

Foto: Ivan Krejčí

Foto přeložky u Tomic: Ivan Krejčí

3/2011

4/2011

Praha – Mnichov
za 3 hodiny?

2x na straně 3

Potřeba modernizace trati
Plzeň - Domažlice - státní hranice
Foto: Vladimír Fišar

Rychlostní silnice R6 Sokolov – Tisová
Foto: Ivan Krejčí

Kresby Jan Novotný

ránek

První obálka na křídě

První barevná příloha
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U 2003 KONFERENCE MOSTY A TUNELY 2004
LESLAVI KOMERČNÍ ZÓNA ŽIŽKOV ZIMNÍ
SOUTĚŽE JUBILEA DEN ČESKÝCH MISTRŮ
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PRAHA LIBEŇ A NOVÉ NÁSTUPIŠTĚ AUTORSKÉ DOZORY PROJEKTY PRO SLOVENSKO:
TUNEL TURECKÝ VRCH NOVÉ SPOJENÍ IPO NA WEBU SOUTĚŽE KNIHA ČESKÁ NÁDRAŽÍ
JUBILEA VÝJEZDNÍ GREMIÁLKA BOWLINGOVÝ TURNAJ PŘÍLOHA: 50 LET SUDOPU

sti. Celkem měly 136 stran.
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ŽELEZNIČNÍ UZEL DĚČÍN V 21. STOLETÍ ZAHÁJENÍ STAVBY „NOVÉ SPOJENÍ“ SUDOPSKÝ
SENÁTOR? DOPRAVNÍ STAVBY ROKU 2004 SOUTĚŽE JAK VZNIKALY WEBOVÉ STRÁNKY
LETNÍ SPORTOVNI HRY ZROZENÍ ŽELEZNIC – RECENZE ATLAS DRAH ČR JUBILEA
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SUDOP V ROCE 2004 SILNIČNÍ OKRUH: LAHOVICE-SLIVENEC SILNICE V PLZNI NOVÉ ZABEZPEČENÍ
V PODĚBRADECH INTEROPERABILITA KONFERENCE MOSTY 2005 ING. STŘÍBRNÝ 80 SUDOP PARTY
SPORTOVNÍ HRY ČERNÉ ČTVRTLETÍ PUTOVÁNÍ S KONĚSPŘEŽKOU PŘÍLOHA O FOTOGRAFOVÁNÍ

První výpravní budovu nádraží v Chocni navrhl vrchní inženýr Antonín Jüngling. Byla otevřena v létě roku 1845, kdy přivítala právě
postavenou trať Olomouc - Praha. V návaznosti na zaústění Meziměstské trati do stanice Choceň byla roku 1875 postavena nová výpravní
budova, jejímiž autory byli Karl Engler a Franz Helblig a která slouží dodnes. V rámci rekonstrukce celé železniční stanice prošla ozdravnou
kúrou i výpravní budova. O historii i současnosti pozoruhodné stavby pojednává materiál na stranách 6 až 9.
KONEC VÁLKY V ŽELEZNIČNÍ PRAZE STAVBA NOVÉHO SPOJENÍ ELEKTRIZACE RYBNÍK – LIPNO
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V CHOCNI LOUČENÍ S „ITALSKOU 45“ KYRGYZSTAN POTŘETÍ
VÝJEZDNÍ GREMIÁLKA SBOR SUDOP V ROCE 2004 PUTOVÁNÍ S KONĚSPŘEŽKOU JUBILEA

První celobarevné číslo - 16 stran
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Znovuzrozená výpravní budova železniční stanice CHOCEŇ
" !
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SUDOP REVUE DESETILETÁ SUDOPSKÉ MOSTY 2004 REKONSTRUKCE SEIFERTOVY ULICE
MODERNIZACE TRATI ZÁBOŘÍ-PŘELOUČ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ MLADÝCH I STARŠÍCH
SPONZORING 2004 O ŽELEZNICI A BETONÁŘSKÉ KULTUŘE ZBROJNOŠI REJSTŘÍK HUMOR
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SKU
Foto: Vladimír Fišar

Foto: Ivan Krejčí

Foto Vladimír Fišar

30 stran: 22 o Novém spojení
32 stránek

1/2012

čtvrtletník zaměstnanců, obchodních partnerů a akcionářů
společnosti SUDOP PRAHA a.s.

2/2012

čtvrtletník zaměstnanců, obchodních partnerů a akcionářů
společnosti SUDOP PRAHA a.s.

3/2012

čtvrtletník zaměstnanců, obchodních partnerů a akcionářů
společnosti SUDOP PRAHA a.s.

28 stránek

4/2012

1/2013
60 let
tradice a budoucnost

2/2013

60 let
tradice a budoucnost

na třetí straně

POLSKO:
Železniční trať na LOTNISKO CHOPINA ve Varšavě
Foto Emil Špaček

POLSKO:
Nová železniční stanice LOTNISKO MODLIN

Rekonstrukce železniční stanice STARÁ PAKA

Vizualizace: Radek Horyna

Foto: Vladimír Fišar

Stéblová–Opatovice nad Labem, 2. kolej
Foto Vladimír Fišar

IV. TŽK:
Modernizace trati Votice-Benešov u Prahy
Foto Zahradnického tunelu Vladimír Fišar

První barevná obálka

Poslední tisk na Romayoru

ZÁŘÍ

PROSINEC

BŘEZEN

3/05

Nový život železniční stanice CHOCEŇ
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MODERNIZACE ŽST CHOCEŇ SOUTĚŽE NOVÉ SPOJENÍ POKRAČUJE ZÁBŘEH-KRASÍKOV V POLOČASE
A EXKURZE NA STAVBU 10 LET ŽELEZNIČNÍCH KONFERENCÍ 160 LET TRATI OLOMOUC-PRAHA LETNÍ
SPORTOVNÍ HRY 2005 PUTOVÁNÍ S KONĚSPREŽKOU JUBILEA ZBROJNOŠI KLUB DŮCHODCŮ

ZÁŘÍ

2 + 2 barevné strany

ČERVEN
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SUDOPSKÉ MOSTY 2005
V pondělí 11. července minulého roku byl slavnostně zprovozněn silniční obchvat západočeského města Ostrova. Celá stavba pak byla
dokončena v září 2005. O projektování a stavbě díla v ceně 2 miliardy Kč pojednávají materiály na stranách 6 až 9.

SUDOPSKÉ MOSTY 2005 ESTAKÁDA KREJCÁREK PRVNÍ STAVBA IV. KORIDORU KONFERENCE
ŽELEZNICE 2005 SOUTĚŽE V TURECKU A POLSKU SETKÁNÍ SLABOUPROUDAŘŮ VZDĚLÁVÁNÍ
A SPONZORING 2005 KLUB DŮCHODCŮ PUTOVÁNÍ S KONĚSPŘEŽKOU STRAŠNÉ POVĚSTI ČESKÉ

SUDOP V ROCE 2005 SILNIČNÍ OBCHVAT OSTROVA ČTVRTÝ CERTIFIKÁT JAKOSTI KONFERENCE
MOSTY A TUNELY SUDOP V ZAHRANIČÍ ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY SUDOP PARTY 2005 NOVÉ KNIHY
ČTVRT STOLETÍ ZPĚVU BAŤŮV KANÁL VÝSTAVA V SUDOPU SOUTĚŽE JUBILEA

BŘEZEN

PROSINEC

2/06

3/06

NOVÉ SPOJENÍ: DVA NOVÉ TUNELY POD VÍTKOVEM

Tramvajový most v Praze na Krejcárku se dočkal silničního souseda z dílny sudopských projektantů (vpravo). Mostu, který začal sloužit
1. 12. 2005 (viz strana 3), se bude věnovat některé z příštích čísel SR. O dalších mostech pojednávají strany 6 - 10.
Foto Ivan Krejčí
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NOVÉ SPOJENÍ: TUNELY POD VÍTKOVEM ARCHITEKT DANDA 100 LET MOST ROKU 2004 NOVINKY
NA KOLEJÍCH GHANA: MODERNIZACE ŽELEZNIC NEBEZPEČNÉ POČÍTAČE VÝJEZDNÍ GREMIÁLKA
AUTOMOBILY A NOVÝ ZÁKON KLUB DŮCHODCŮ ZBROJNOŠI OPATOVICKÝ KANÁL JUBILEA

ČERVEN
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NOVÉ SPOJENÍ: PRORÁŽKA SEVERNÍHO TUNELU DOPRAVNÍ STAVBY 2006 DALŠÍ DVA CERTIFIKÁTY
ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ - KARLOVY VARY RACIONALIZACE TRATI PLZEŇ-ŽATEC PROJEKT
V SÝRII LETNÍ SPORTOVNÍ HRY DLOUHÁ STOKA ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI SOUTĚŽE

ZÁŘÍ

2/10

3/10

Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice

Rychlostní silnice R6 Tisová - Kamenný Dvůr

Foto žst. Čerčany: Jan Brož - Aerodata

Foto Eurovia CS

1/10

Stavba
roku 2009:

DOPRAVNÍ
STAVBA
ROKU
2008

NOVÉ SPOJENÍ V PRAZE
Foto Jan Brož - AEROSDATA

!
Foto: STRABAG Sp.

Foto Jan Brož - Aerodata

Norma čísla: 24 stran
32 stránek

32 stránek

3/2013

32 stránek

4/2013

Železnice v betonu

III. TŽK: Optimalizace trati Zbiroh-Rokycany
Foto Ivan Krejčí

32 stránek

1/2014

První ze šesti „plzeňských“ staveb v provozu

Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK

Foto Ivan Krejčí
Foto Jakub Šebek

32 stránek
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20 let

Před dvaceti léty, v prosinci 1994,
spatřilo světlo světa první číslo
sudopského čtvrtletníku.
Mladým to připadá jako otřepané klišé starců, ale staří vědí o rychlosti
ubývajícího času své: dvacet let uteklo jako voda. Tehdy v létě 1994
otec-zakladatel Jan Hromádka vymyslel sudopský čtvrtletník a jeho
tvorbu svěřil do rukou tehdejších dvou dam v personálním odboru. Po
několika bezradných měsících došla řediteli trpělivost - přece jenom to
nebyl jejich šálek čaje, jak říká klasik - a přemluvil mě, za což mu jsem
dodnes vděčný.
Převzal jsem pár příspěvků a nasmlouvaného grafika, něco jsem stvořil
sám, vše předal grafikovi, který nakreslil hlavičku a pracoval na maketě
šestistránkového čísla. A pracoval... a pracoval... až mi došla trpělivost
a rozloučil jsem se s ním. V průběhu let jsem získal výborný software
InDesign, ve kterém se dá číslo sestavit a hned na začátku Tomáše
Medka, který finálně připravuje časopis pro tisk, a se kterým to táhneme
celou tu dobu. A taky korektorku češtiny Evu Hromádkovou, která až
letos předala žezlo dceři Tereze.
Ovšem základem všeho je, aby bylo
o čem psát, a to se zaplaťpánbůh
daří. Práce je dost a díky profesnímu
složení firmy je natolik různorodá, že
náš časopis dokáže být pestrý. Ne
každý má takové štěstí.
A štěstí je, že kolegové projektanti
pochopili důležitost dát vědět o své
práci ostatním. Sice si při každé mé
návštěvě rvou vlasy, že pro nával
práce nevědí, kam skočit dřív, ale já
se jich vždycky zeptám: „Až přijdu
jednou a vy budete mít nohy na
stole... o čem vlastně budete psát?“
Ivan Krejčí

1 vydavatel
4 funkce
v jednom:
šéfredaktor,
redaktor, grafik
a fotograf
6 členů redakční rady
8 počítačových příloh: 38 stran
37 tematických příloh: 560 stran
81 vydaných čísel
1394 tiskových stran čísla
nespočet autorů, fotografů a kreslířů

SUDOP REVUE 4/14

20

Dvacáté narozeniny
Když
bylo
SUDOPU
dvacet
let...
...pochlubil se svým
jubileem světu pod širým
nebem…
(1. máj 1973,
foto František Bartoš)

…i v prostorách tehdejšího Federálního ministerstva dopravy (nyní Komerční banka Na Příkopě) velikou výstavou o činnosti ústavu. Výstava či její části následně putovaly po vlasti a dostaly se až do Berlína a do Paříže (v rámci jednání
UIC). Spokojený byl ředitel Antonín Lindner (v první řadě uprostřed vlevo) i duchovní otec veškeré sudopské propagace
Emanuel Matys (na spodní fotografii je mu potřásáno pravicí). Fotografoval Zdeněk Ströminger.

SUDOP Revue slaví své dvacetiny tak, jak jí je vlastní: na svých stránkách. Přejme jí
do dalších let, aby měla stále dostatek autorů, kteří by měli pořád o čem informovat.
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Přesně před rokem končil Karel Nezval své vzpomínání na to, jak byl „zneuctěn“ komunistický subotnik, takto: Nebyla to ani první ani
poslední milostná historka na pracovištích ústavu od Šumavy k Tatrám. V těch uplynulých šedesáti letech prošlo Sudopem tisíce lidí,
byly navázány stovky milostných vztahů, narodily se desítky dětí. Kniha sudopských milostných příběhů by byla pořádně tlustá.
Listoval jsem starými čísly Revue, a tak jsem narazil na půvabné vyprávění Honzy Hromádky o jeho začátcích na Sudopu, které předchozí
citaci podivuhodně doplňuje. Vyšlo v silvestrovské příloze čísla 4/1998. Z obdobné přílohy o dva roky dříve jsou neméně zábavné citáty. IK

Léta sedmdesátá: Jak mě zaučovali – cestovatel a profesor lidských vztahů
Po ukončení vysoké školy jsem nastoupil na
doporučení svého profesora na betonové konstrukce do SUDOPu. Tento krok jsem spojoval s nervózním očekáváním využití svých
čerstvě nabytých odborných znalostí v praxi,
naplněn sebevědomým pocitem vlastních
schopností. To, jak jsem se vypořádal se svým
profesionálním postavením, je ale problematika pro jiné vyprávění.
Na co jsem ale nebyl připraven, byl docela
obyčejný život. Ten mě svými chapadly obklopil
i v té malé místnosti, která mě byla spolu
s mými dvěma kolegy určena po 8,5 hodiny
denně. Oba mí spolupracovníci se tudíž v tomto
oboru stali také mými prvními vyučujícími.
Starší pan kolega, říkejme mu Adam, byl už
v důchodovém věku. Byl to zkušený profesionál. Zabýval se zpracováváním tzv. THP (technicko-hospodářských ukazatelů), které zjišťoval
studiem projektů našich kolegů. Vypracoval si
zaběhlou rutinu pracovního dne. Po obědě si
pravidelně na hodinku zdřímnul. Jeho nacvičená
pozice, která i ve spánku musela nutně u náhodného neočekávaného návštěvníka naší kanceláře
vytvořit dojem soustředěného pracovního úsilí,
byla nepřekonatelnou kreací pantomimických
dovedností.
Tento starý pán nicméně stejně požíval mé
úcty. Získal si ji vyprávěním svých cestovatelských zážitků, které v době absolutního cestovatelského útlaku, tzv. normalizace, byly rajskou
hudbou pro mé nenaplněné cestovatelské choutky.
Jeho cesty vlakem do Pekingu a do Japonska byly
po celém SUDOPu pověstné. Ještě více na mě
působily jeho historky z cestování za první republiky typu: „Rozhodl jsem se, že se podívám do
Švýcarska, vzal jsem si baťoh a vyšel...“ Pro mé
mladší kolegy přidávám poznámku, že vrcholem
našich cestovatelských možností byl v té době
Balaton nebo Rujana. Od něj jsem také převzal
názor, který jsem si až po mnoha letech mohl sám
ověřit, že nejkrásnějším městem světa je Lisabon.
Foto Lisabonu Ivan Krejčí

Druhý z mých kolegů byl o nic méně zajímavý. Byl profesorem lidských vztahů a dával mi bezplatné lekce. Než jsem pochopil některé z propletenců jeho života, trvalo mi to několik let. Teď už
bych se některým jeho problémům nedivil, ale tenkrát, pro čerstvého absolventa, plného ideálů,
byly skutečně nepochopitelné. Abych mohl jednu z jeho eskapád popsat, musím začít jeho
jménem. Říkejme mu Bedřich. Šťastně ženatý, jedno děcko, až do doby, než si něco začal s naší
kolegyní Cecilkou ze střediska, z kanceláře přímo naproti naší. Jak už se to někdy stává, některé
lásky nebývají bez následků. Cecilka povila dítě a svého zákonitého manžela upozornila na to, že
není otcem, asi až po dvou letech. Uražený manžel tuto skutečnost těžce nesl, a řešení se pokusil
nalézt s pomocí závodního výboru odborové organizace naší firmy. Že se mu to nepovedlo, by dokázal odhadnout každý. Co ale bylo skutečným následkem této aféry, byl rozvod mého kolegy Bedřicha v době, kdy už Cecilka dávno nebyla jeho favoritkou. To, že ztratil svoji původní rodinu
a nezískal náhradní, rychle vyřešil tím, že se spřátelil s jinou naší kolegyní, z kanceláře o dvoje
dveře vlevo, Dášou. Dáša byla už v té době rozvedená a měla jedno dítě. Musela sice skončit
poměr s jiným z mých ženatých kolegů, Emilem z prvního patra, ale Bedřich si z toho nic nedělal.
Mezitím se Cecilka nevymanila z následků své neprozřetelné upřímnosti a rozvedla se. Ale dlouho
jí smutno nebylo. Našla zalíbení v jiném ze specialistů našeho střediska, Gustavovi, který obýval
kancelář naproti té, kde pracovala Dáša. I ten se kvůli Cecilce rozvedl a ponechal péči o výchovu
svých dětí své původní manželce. Pro vedoucího střediska tenkrát nebylo jednoduché vyřešit rozmístění pracovníků tak, aby vyhovovalo jak odbornému zaměření, tak jejich specifickým
vztahům.
Tento spletitý svazek manželských i nemanželských vztahů ale jasně spojoval finanční tok alimentů, které v té době měly jednotnou unifikovanou velikost: Dáša pobírala alimenty od svého
původního manžela. Ty putovaly přes dvě kanceláře k jejímu novému manželovi, mému kolegovi
Bedřichovi, který je poslal naproti přes chodbu Cecilce. Pak putovaly o další dvě kanceláře vlevo,
přímo proti kanceláři Dáši, k Cecilčinu novému manželovi Gustavovi, který je pak neprodleně
odeslal své původní družce.
Několikrát mě napadlo, co administrativy by se ušetřilo, kdyby manžel Dáši posílal alimenty
rovnou manželce Gustava. I když, kdo ví, jak to všechno pokračovalo za stěnami budovy, kterou
užívalo naše středisko…
Jan Hromádka

Slavné citáty projektanta J. P.
Málem jsem se stal korunním svědkem nehody. Byl jsem tam, ale nic jsem neviděl a vlastně se nic
nestalo. Ale mohlo se stát a mohl jsem to vidět.
Moje averze k ČSAD se změnila v divokou nenávist.
Sváťa je typický feminista. Dělá všechno pro ženu, za ženu a místo ženy.
Mám rád vůni tiskařské černi, nejraději čichám vůni čerstvých bankovek.
Tak jsem zase zastavil rychlík, ale po zkušenostech z minula jsem zmizel. Výpravčí na mě z dálky
100 m kulil oči. A ještě jako perličku vám řeknu, že jsem na něj zahrozil, jako bych chtěl říct: „Ty,
ty, dráho, jak to jezdíš?“
Já bych si koupil automatickou pračku, kdyby tam nebyla žádná automatika a ovládal bych to ručně.
Když mně dopravní podnik ublíží, tak jedu zadarmo jako za odplatu.
Vy mi nikdy nedáte za pravdu a pak se divíte, že se s váma hádám.
To, že by oba měli jízdní výhody, by měl být pádný důvod k sňatku.
Ty jsi mi dala za pravdu tak okatě, že vlastně nemám pravdu.
Prve jsem odešel potichu, teď asi bouchnu dveřma.
Ty jseš typicky blbá ženská.
Lepší je bydlet v centru než na sídlišti. Nemám rád na sídlišti ty velké
plochy, mám rád ulice, kde se mohu plížit podél zdi, když prší.
Kdybych byl jako ty, tak bych teď vstal a bouchnul dveřma.
Podívej se, Hildo, ač jsem nikdy nerodil, tak si troufám tvrdit, že o porodu
vím víc než ty.
Já nemohu pochopit, proč by ta mrtvola uprostřed té široké ulice měla způsobit, že by můj autobus měl mít nějaké potíže.
Tak jsem přemýšlel, kdy dítě překročí chápání dobře vycvičeného psa.
Já tedy nevím, o co jde, ale tuším, že bych byl opačného názoru.
Zapsala Hilda Fuchsová
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Pokoušel jsem se vyfotit Nuselský most v
Praze, protože jsme na něm projektovali nějaké opravy, když kolem mě přešla dvojice.
Hoch a dívka byli ve věku, kdy se dětství
láme do mládí, mohlo jim být jedenáct, dvanáct... Drželi se za ruce, mluvili a usmívali se
na sebe a sálalo z nich takové štěstí, že je
člověk nemohl přehlédnout. A byli nepřehlédnutelní i později, když jsem se vracel
domů. Našli si své soukromí na zídce lávky
pro pěší. Pod nimi chodili lidé, ale oni se
vznášeli v nebesích.
Ivan Krejčí

Symbolem exkurze sudopáků na stavbu optimalizace trati Zábřeh-Krasíkov
na Moravě roku 2008 se
stal autobus Karosa 731/2
„Dodo“ a jeho šofér.
Cestu na místo zakončil uražením dodatečně
přidaného kohoutu před výpustní zátku oleje
z převodovky, čímž bylo nutné shánět nový kohout, olej a hasiče, kteří zlikvidovali ropnou havárii. Na zpáteční cestě nejprve v Moravské
Třebové praskla hadice od chladiče, poté
ucházel olej, a tak autobus odjel do opravny
ČSAD a zbylí cestující (někteří dali přednost kolegům s auty, jiní cestou prchli na vlak) odešli
do hospody. Aby tomu všemu nebyl konec, na
dálnici praskla pneumatika. Naštěstí vnitřní, jak
konstatoval řidič nevzrušeně, a tak přece jen
dojel až k Sudopu.
Petr Kaizar
To jsem fotil u Chocně, čekal jsem na vlak,
ten nikde a najednou slyším nízko letadlo,
tak namířím foťákem a cvaknu... a až dodatečně jsem si všiml, že nahoře letělo další.
Kdybych si všiml dřív, asi bych víc přiblížil
nebo udělal víc sekvencí, ale třeba bych to
překombinoval a nebylo by nic. Byla to
prostě náhoda, člověk se soustředí na
jeden objekt a nevšimne si, že se přibližuje
z druhé strany jiný, když byl tak vysoko. Nadělil jsem si tu fotku k narozeninám, které
jsem ten den měl.
Vladimír Fišar

23

SUDOP REVUE 4/14

Tak zrovna tahle svačinová idylka se servírovacím
stolkem žádný zvláštní příběh nemá. Snad jen pohotovost fotografa – cvaknul jsem ji totiž z tramvaje na estakádě. Bylo to v září 2004 a v zahrádkářské kolonii na
Krejcárku probíhaly zemní práce v rámci vaší stavby –
Nového spojení.

Stavby, hlavně liniové dopravní, fotím amatérsky již více jak deset let. Ze začátku to
bylo náhodné focení většinou z veřejně dostupných míst. Později jsem si přímo na
stavbě domlouval možnost vstupu. Pak už to byla komunikace přímo s vedením
stavby. A nyní už jsem několikrát dostal přímo pozvánku k návštěvě a nafocení
stavby, kterou samozřejmě rád využiji. Fotky dávám na internet, kde pak řešíme
s dalšími zvědavci co a kde se děje.
Občas narazíme na záhadu, kterou ani „náš člověk” na stavbě neumí vysvětlit a je
třeba pátrat dál a výš. Například na pravém břehu Vltavy nad Trojským mostem vyrostla na
břehu betonová krabice uprostřed cyklostezky (horní foto vpravo). S mostem prý nemá nic
společného... Nakonec se z ní vyklubala násypka sypkých materiálů pro betonárnu (spodní
foto), do které vede pod zemí pásový dopravník...
Karel Smejkal – kasme.cz
Usmyslel jsem si vyfotit nádraží ve
Staré Pace z výšky – konečně nových
osvětlovacích věží tam mají dost.
Jenže ouha! Zatímco dříve měla každá
rozumná věž kolem žebříku ochranný
koš, který člověku dodával nejen pocit
bezpečí, ale i možnost se cestou opřít
a odpočívat, moderní kaskadér se
musí navléct do systému popruhů
a karabin, zaháknout se na lano
a šplhat vzhůru k plošině nacházející
se 25 metrů nad zemí.
Už jen samotná příprava stojí člověka spoustu sil: odemknout dva zámky, vybalancovat těžký plechový kryt, rozmotat soustavu popruhů, upnout do nich tělo, vyháknout
jistící mechanismus z karabiny, zvláštním grifem ho připevnit k lanu, dostat ho znovu do karabiny...
Dofuněl jsem do třetiny věže a pokusil se udělat fotku,
což představovalo: levou rukou se držet, pravou připravit
foťák, přehmátnout, vyklonit se vlevo, neboť tubus stožáru stál přesně ve výhledu, a levou rukou, která držela
přístroj, i zmáčknout spoušť.
Po tomhle cvičení, které bylo nutné provést víckrát, mě
chuť k dalšímu lezení přešla. Představa, že mě před cílem
opustí zbytek sil a zůstanu viset na laně jako hruška (bezpochyby k potěšení místních fotografů), mi připadla
úděsná.
Ivan Krejčí
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Vánoce v SUDOPU...

2000
2000
K prvním předvánočním SUDOP PARTY neodmyslitelně patřil
stromeček, sekt, lahůdky a ředitelé (zleva Krejčí, Fidler, Hromádka)

...zatímco současní páni ředitelé ještě netušili, že se jimi stanou
(zleva zpěváci Slavíček, Mečl, Špaček, Pomykáček, Majerik)

Foto Zdeněk Pacholík
Ředitel Hromádka
neúnavně vymýšlel
a moderoval soutěže
ze židle...
...a když to nestačilo,
i ze zábradlí.

1997
K SUDOP PARTY patřila i SUDOP
Revue, ve které se nalézal
seznam zaměstnanců podle
odpracovaných let. Někteří z nich
tehdy netušili, že se jednou
stanou manželi (Syrový ml.,
Nováková).

1995

1998
Tehdy ani vedoucí střediska Lapáček netušil, že povýší do ředitelského stavu
a slečna Martina proti němu, že spojí svůj osud s jiným budoucím ředitelem...

2000

1996
Soutěž o nejlepší účes vyhrál
Kulík s kadeřnicí Šrůtkovou...

1995
...o nejelegantnější pár Kout a Sojková...

1997

...která však o dva roky později zavěsila své srdce jinému (Straka)

Tak jsme se v SUDOPU loučili s posledními roky dvacátého století...
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…a Vánoce na Labi
Brzy bude Štědrý den a vzpomínky mi táhnou hlavou na vánoční dny, které už dávno zapadly za oponu času. Bylo to v době, kdy zadokolesový remorkér Beskydy byl ještě zánovní, ba dalo by se říci skoro nový, nedávno spuštěný ze štaplu. Beskydům tehdy velel starý
pan kapitán Hanáček, který už se těšil do důchodu a nad pěti sty a padesáti koňskými silami ve strojovně bděl postarší strojník, mistr
Rozkovec. Jinak samá omladina, dva lodníci, dva plavčíci, strojní asistent. Jo a ještě nesmím zapomenout na kormidelníka, jeho ženu,
lodní kuchařku a jejich pětiletou dcerku, kterou všichni členové posádky trošku hýčkali, až rozmazlovali. Hlavně však na ni všichni dávali
pozor, aby nechodila ke kraji a nespadla do Labe. Já vím, o takhle početné posádce s lodní kuchařkou se dnešnímu kapitánovi Beskyd
může jenom zdát, ale na mou věru, před padesáti a pár lety, bylo tomu tak.
Desátého prosince jsme vypluli z Děčína po proudu se dvěma závěsy do Magdeburku. Bylo krásně, nemrzlo, voda ani malá ani velká,
„jestli se nepřihodí něco nepředvídaného, krásně to stihneme na vánoce domů,“ říkali jsme si. A tak se nakoupilo jen tak přiměřeně jako
na každou normální plavbu. Ani jedličku na příď jsme neumístili, a v poklidu dopluli do Magdeburku. Na Heerenkrug jsme odvěsili čluny,
vrátili se na nábřeží ke kanceláři a zakotvili. Kapitán přinesl zálohy a poslal nás na nákupy s tím, že ráno vyrážíme proti proudu s třemi
závěsy. Kuchařka dokoupila trošku zásob do kuchyně, ale jinak jsme své marky už utráceli za dárky domů pod stromečky. Ponejvíce nějakou tu lahvinku pro tatínky a sem tam nějaký ten ubrus pro maminky. Hlavně ty igelitové, krásně malované, velký hit z východního Německa. Všichni jsme se vrátili z města spokojení a už se těšili na zpáteční plavbu. Libovali jsme si, jak to pěkně vyšlo, vánoce jsou
v kabele, bez nějaké velké honičky, i když kdyby to bylo potřeba, jistě bychom rádi i nějakou tu noc obětovali. Jenže chyba lávky, ráno
bylo všechno jinak.
Že se stala chyba, poznali jsme hned,
když si inspektor Vocilka zavolal kapitána
do kanceláře. Taky že jo. Místo nahoru do
Děčína, pomažeme s dvěma čluny, kterým
hoří termín, do Hamburku. Samotíží už by
termín nestihly a jiné koně v Magdeburku
nejsou. Kapitán byl kabrňák, hned
vzal další zálohu, odložil poproudní odjezd o dvě hodinky a běželo se znovu nakupovat, ale tentokrát už jen do lodní
kuchyně. Hlavně řízky, rybu, tři kachničky,
něco kuřat a tak dále. Po desáté jsme zapřáhli a sbohem Magdeburku, sbohem vánoce v kruhu rodiny. Když za tři dny bylo
padla kolem Bleckede, vyrazili lodníci lodičkou ke břehu, ukořistit někde nějaký
smrček. Povedlo se, přitáhli dva. Jeden
ozdobil příď a druhý čekal na ozdobení ve
společenské místnosti.
Termín jsme stihli, inspektor Kubera kapitána pochválil, a taky mu hned sdělil, že
na protiproudní zápřah budeme dva, tři
dny čekat. Dostali jsme něco tvrdých
marek a měli dost času na brouzdání po
krámech a vybírání, za co vzácnou valutu
utratíme. Kuchařka s kormidelníkem obětovali i nějakou tu marku na nákup vánočních balících papírů. Den před Štědrým večerem vyrazily Beskydy, se třemi čluny v závěsu,
proti proudu. Kuchařka kromě normálního vaření, připravila dva lavory bramborového salátu, aby se do druhého dne pěkně rozležel;
bylo v něm pomalu víc pochoutkových přísad, než brambor. Na štědrý den měla kuchařka z celé posádky nejvíc práce. Kapitán ji výjimečně přidělil k ruce oba plavčíky. Cukroví už bylo napečené cestou po proudu, ale pekla se vánočka, po ní jedna z kachen, obalovaly
se řízky z vepříka i z ryby a po ošizeném obědě se smažily. Vařily se dva druhy polévky, aby bylo na vybrání podle chuti. Lodníci vyrobili
stojan a v jídelně zdobili vánoční stromeček. Kormidelník hned ráno poprosil všechny členy posádky, aby si svoje nákupy pěkně zabalili, opatřili jmenovkami a nanosili pod stromeček. Všichni kvůli té malé holce souhlasili. Ta zatím seděla v kormidelně jako pěna a táta
kormidelník při kormidlování ze sebe sypal pohádky, jednu za druhou, některé co kdysi četl, některé si vymýšlel. Kapitán seděl na faulenci, pokuřoval doutník a poslouchal také.
Na štědrý den, jak bývalo zvykem, už ve dvě hodiny odhoukal padla. Na člunech i na zadokoláku se všichni šlechtili a hodili se do
gala na slavnostní večeři. Se soumrakem i kuchařka v kuchyni byla hotová a zasedli jsme ke slavnostní večeři. Bylo z čeho vybírat. Na
slano i na sladko. Každému podle chuti, každému co hrdlo ráčilo. Jen holčička moc nejedla, stále pokukovala na stromeček a na tu
velkou hromadu dárků pod ním. Konečně byli všichni po večeři.
Jde se na dárky, zavelel kapitán. „Dášenko, ty je budeš roznášet, aby nevznikla mela.“ Dášenka se na to vrhla. Vždycky drapla dárek,
utíkala s ním k mamince, ta jí něco pošeptala do ouška a malá roznašečka volala „To je pro Čendu, to je pro Jardu, to je pro mě, to si
schovám u maminky, to je pro pana kapitána,“ a tak pořád dál. No, trvalo to pěkně dlouho, než byly všechny dárky roznošené, a nejvíc
jich měla malá roznašečka. Kromě maminky a tatínka, každý člen posádky pro ni Ježíškovi něco přihodil. Vypadalo to, že snad ani neusne. Ale nakonec i tenhle Štědrý večer skončil, tak jako v životě končí všechno. Ráno na první svátek vánoční vypluly Beskydy
s vlekem dál po trati tak jako každý den, ať je svátek nebo pátek. Tak, jak to na plavbě chodilo a chodí.
Dnes už je naší malé roznašečce padesát pět let, ale pořád vzpomíná na své nejkrásnější vánoce na lodi, právě tak jako její maminka,
kdysi kuchařka a její tatínek už dávno ne kormidelník.
Kapitán Jan Malý
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Naši mladíci vzkříslili turistické pochodování...

První TURISTICKÉ SUDOPKY: Bořetice

Historicky první porevoluční turistické Sudopky se uskutečnily v termínu
1.–2. 11. 2014. Tato akce vznikla pro ukojení velkého množství hlasů po takové
akci žíznících. Když však došlo na lámání chleba a přihlášky se stávaly závaznými, zůstalo nás deset.
V sobotních ranních hodinách jsme vyrazili z pražského hlavního nádraží směr
Morava. Ve vlaku jsme strávili 3,5 hodiny, ale cesta nám díky velmi dobrému kolektivu utíkala rychle. V Podivíně nás již při výstupu z vlaku přivítaly sluneční paprsky.
Špičky bot jsme obrátili směrem na Velké Bílovice, kam jsme došli přes frekventovanou dálnici D2. Z Velkých Bílovic, kde jsme si dali oběd v místní luxusní restauraci,
jsme procházeli malebnými vinicemi až do Vrbic. Ve vinicích jsme šli po Vinařské
naučné stezce, odkud jsme se vyškrábali ke kapličce svatého Cyrila, Metoděje,
Václava a Urbana. Z té byl skvostný výhled na vinice, které se táhly od „nevidím do
nevidím“. Z Vrbic už jsme jen seběhli z kopce do Bořetic, kde jsme měli zařízené
ubytování ve velkém hotelu. Šli jsme se ubytovat a trochu oddechnout, protože jsme
měli v nohách 16 km. Povečeřeli jsme v nedalekém vinném sklípku v Kravihorské
Republice. Majitelé sklípku se o nás velmi dobře postarali. Jídlo i pití bylo vynikající.

Moravský kraj i jeho obyvatelé jsou opravdu pohostinní a velmi srdeční. Vyslechli
jsme si také odborný výklad o okolní krajině a samozřejmě i o víně. Každý z nás si
odnesl ze sklípku lahvinku vína, které mu zachutnalo nejvíc.
V neděli ráno jsme posnídali a vyrazili přes Velké Pavlovice do Zaječí na vlak do
Prahy. Po cestě jsme si udělali zastávku na Slunečné rozhledně. Ale rozhledna,
bohužel, nedostála svému jménu a výhled rozhodně slunečný nebyl. Naopak –
protože byla mlha, nebylo vidět téměř nic. Ve Velkých Pavlovicích, městě „vína
a meruněk“, jsme si dali svačinku a prohlédli krásy malého města na jihu Moravy.
Nedělní cesta na vlak byla dlouhá 9 km, takže úplně blízko to nebylo. V Zaječí jsme
naskočili na vlak, ve kterém jsme všichni většinu cesty prospali.
Po tomhle víkendu jsme měli všichni v nohách 25 km a v paměti pohledy na
vinohrady. Byl to příjemný víkend s dobrou partou lidí. Uvidíme, co bude příští rok
s turistikou, jestli zájem poroste a vznikne staronová tradice. Všem, kteří slibovali,
že pojedou a nejeli, vzkazuji: vaše chyba, bylo to super. Nicméně příště vás rádi
vezmeme s sebou.
Stanislav Pohl (foto autor a z vinice Tomáš Babica)

Archiv SUDOP Revue je bohatý, a tak jako připomínku, že se v SUDOPU chodilo odjakživa, uveřejňujeme úryvek z Pamětí starých
zbrojnošů Petra Lapáčka. Celé vyprávění vyšlo v SR 3/97. A jako živoucí důkaz slouží sudopští senioři (viz stranu 29).
Podzim, zvláště pokud se vydařil, je v mých vzpomínkách spojen s jednou
hezkou sportovní akcí. Tou byla Sudopská padesátka, která měla u bývalého
Státního ústavu dopravního projektování dlouholetou tradici. O její organizaci
se vždy staral závod Brno a nutno říci, že znamenitě. Akce se konala u Nového
Města na Moravě v malebné krajině Českomoravské vysočiny. Turistika byla
vždy mým koníčkem, a tak jsem se účastnil téměř deseti ročníků této akce.
Nikdy jsem nechápal dálkové pochody jako závody a jako k takovým jsem
k nim přistupoval. Měl jsem bohaté zkušenosti s pochody na výdrž, z nichž
byla nejdelší žilinská „stovka“, která se chodila na samém konci podzimu 17.
listopadu za sněhu a deště a svým průběhem se blížila pochodu přežití. Jen
jednou jsem se nechal na sudopské padesátce strhnout kolegy
z pracoviště Ústí nad Labem a několik kilometrů jsem opravdu běžel.

Ovšem to nikdo ze soupeřů při mé první účasti na padesátce
v roce 1977 nevěděl. Jako vždy, každého z nich zaujala především moje poněkud nesportovní postava. Hned při prezentaci,
které se iniciativně chopil kolega sdělovák z Prahy, se mě zeptal:
„Kolik půjdeš – 25 nebo 50 km?“. Na jeho otázku jsem odpověděl samozřejmě padesát. Tuto mou odpověď hned okomentoval slovy: „Ty se nějak cejtíš!“ Mlčky jsem odešel za kolegou
zabezpečovákem ze střediska a zdvořile jsem ho požádal, jestli
bych nemohl jít s ním, že to tu ještě neznám. Suše mi odpověděl,
že bude běžet a že se nechce zdržovat. Toho kolegu jsem potom
spatřil až v cíli; v době, kdy jsem se již občerstvoval po skončeném závodě…
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…zatímco cykloturistika je jejich originální dítko

Čtvrté CYKLOSUDOPKY: Jetřichovice
Podzimní cyklistický výlet byl již dlouho dopředu naplánován na dny
10.–12. 10. 2014. Je to období, kdy se sázka na počasí může nevyplatit, ale my
jsme byli nakonec spokojení. Přihlásilo se pět cyklistek a deset cyklistů, ale
kvůli náhle nemoci jednoho z nás se zúčastnilo „pouze“ čtrnáct odhodlaných
a natěšených sportovců.
V pátek ráno vyrazili čtyři odvážní z Ústí nad Labem na kolech. Po Labské
stezce jeli podél řeky až do Děčína. Trasa je snem každého cyklisty – rovinka,
na které najeté kilometry naskakují snad rychleji, než člověk šlape do pedálů.
V Děčíně se rovinka naklonila do hor, takže bylo potřeba použít i přehazovačku.
V obci Růžová si pak dali zasloužený a výtečný oběd. Pokračovali přes zříceninu Dolského mlýna a do společného cíle nás všech – do Jetřichovic – dorazili
jako první. Spokojenost jim nepokazil ani mírný déšť. Čekání na nás ostatní si
zpestřili krátkou procházkou. Během podvečera dorazili i ostatní cyklisté.
Sobotní vyjížďka vedla skrz soutěsky Národního parku České Švýcarsko
podél potoka Křinice až do Německa. Při ní jsme míjeli malebné jezírko a Jetyho jeskyni. Po výjezdu z lesa jsme objevili na silnici jednokolejnou tramvajovou úzkokolejnou trať, která vedla až do Bad Schandau, kam jsme také mířili.
Zde jsme si prohlédli klidné, upravené lázeňské město a podél Labe se vrátili
do rodné země. V Hřensku, hned za hranicemi, jsme s velkou chutí poobědvali. S plnými žaludky a úsměvem na rtech jsme zjistili, že nemáme klíč k jednomu zámku, kterým byla zamčena naše kola. Asi vteřinu před kolektivním
rozhodnutím použít štípačky se nám podařilo zámek odemknout. Pak už nás
čekala jen příjemná cesta kolem Pravčické brány
zpět do Jetřichovic. Ani šest problémů, které nás po
cestě potkaly, nám nepokazilo dobrou náladu. Ve
zkratce to byly dvě píchlé duše, jeden přetrhnutý
řetěz, plandající stojánek, uvolněné kufry u SPD a již
zmiňované zamčené kolo.
Po nedělní snídani jsme vjeli do ranní mlhy
směrem na Českou Kamenici. Během jízdy se mlha
roztrhala a byl krásný, slunný den. Z České Kamenice jsme pokračovali do Děčína na vlak. Cestou
jsme si zkusili i malý adrenalinový zážitek a zajezdili
si na závodním okruhu. Mírné klesání, které jsme zakončili na rozhledně Sokolí vrch, bylo našim, přece
jen unaveným nohám, více než příjemné. Odtud do
Děčína už jsme opravdu jeli jen z kopce. V Děčíně
jsme nasedli na vlak a vyrazili směr Praha.
Během celého víkendu jsme ujeli od 100 do
160 km. Každý podle svých možností, chuti, odvahy,
odhodlání a v neposlední řadě i fyzičky.
Troufám si říct, že jsme si všichni užili pohodový
víkend ve společnosti prima lidí a přál bych si, aby se
na jaře opět řady nadšených cyklistů rozrostly.
Stanislav Pohl (foto autor)
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Ing. Stanislav Jaroš – 50 let (10. 10.)
Po
absolvování
ČVUT, fakulty stavební, elitního oboru
KD, nastoupil v roce
1988 do Krajského
projektového ústavu
v Ústí nad Labem, kde
začal s projektováním
silničních staveb. Zde
pracoval do roku 1990
a od ledna 1991 nastoupil na Dopravní rozvojové středisko ČR
(DRS ČR), pobočku v Ústí nad Labem, kde se
poprvé profesně setkal s budoucími kolegy.
Pracoval na koncepčních úkolech pro modernizaci železnice i na technických studiích řešících přestavbu či modernizaci železničních
uzlů.
Koncepční projektová práce se mu zdála
příliš vzdálená od reality, a proto v roce 1993
přešel k firmě Viamont (s.r.o., následně a.s.),
kde své znalosti uplatnil při realizaci železničních staveb. Specializoval se na práce na železničním svršku, včetně geodetického
zajištění zakázky. Od roku 1995 se stal zástupcem (jednatelem) vyčleněné organizační
složky Viamont Projekt s.r.o., kde se opět věnoval projektování a zajištění projektů pro realizaci staveb svých kolegů. Logický krok
v roce 2000 následoval přechodem ke specializované projektové firmě – SUDOP PRAHA
a.s., která zřídila své středisko v Ústí nad
Labem. Středisko SUDOPU PRAHA tvořili
převážně pracovníci DRS ČR, tedy bývalí kolegové.
Jeho příchodem se i na pracovišti v Ústí
nad Labem mohla v plném rozsahu rozjet plná
šíře projektové činnosti střediska, neboť jako
autorizovaná osoba mohl potvrdit a razítkovat
projektovou dokumentaci ve všech stupních.
Přímo tedy ovlivnil vývoj střediska z počáteční
koncepční, technicko- ekonomické a předprojektové práce (roky 1995–2000) k plnému
projektování a zajištění IČ.
Díky svým znalostem, klidné povaze a
vstřícnému přístupu ke kolegům, směřoval od
počátku své pracovní činnosti na SUDOPU k
vedení projektů – „hipování“. Během posledních deseti let zajišťoval vedení zakázek v rozsahu od záměru projektu či dokumentace pro
územní rozhodnutí až po výkon autorského
dozoru. Byly to projety nejen železniční povahy, ale i projekty pro ŘSD a ŘVC. Jako zkušený pracovník dostal příležitost projektovat i
v zahraničí.
Ačkoli některé zakázky vyžadují nemálo úsilí
a mnoho trpělivosti při projednání a prosazení
požadovaného technického řešení, tuto činnost příkladně zvládá a přitom si uchovává
svěží vzhled. Mimo to je nápomocen při konzultacích a pomoci mladším kolegům, kteří
vedle něj čerpají potřebné zkušenosti.
Klid a pohodu jistě čerpá ze zázemí své rodiny, pro kterou vystavěl rodinný domek. Vychoval dva syny, kteří jsou již dospělí a domů
se rádi vracejí. O domek i o zahradu pečují
společně se ženou a nadále ho zvelebují. Jako
odpočinek si pak užijí výjezd na motorkách po
krásách České země, což se jim stalo koníčkem.
Stando, přejeme ti pevné zdraví a nadále
hodně klidu a pohody, o kterou se s námi
dělíš.
Mirek Váňa

Nejen dlouhá chodba mezi kancelářemi společnosti SUDOP GROUP hostí čas od času malíře
různého druhu, ve výstavní síň se pravidelně jednou do roka mění i velká zasedačka SUDOPU
PRAHA v přízemí budovy v Olšanské ulici. Pravidelně zde vystavuje své práce náš kolega
Lojza Štyndl, který občas přizve k prezentaci i své kamarády – letos Danu Chrastilovou.
Dougga (Tunisko) a Povydří IV

Člověk by maně přisoudil malířský
štětec křehké ženě a motorovou pilu
statnému chasníkovi, ale ne, je to
přesně naopak.
Oba svými díly potěšili oči návštěvníků
v úterý 7. října.
Šneček a Kočičí město

http://galerie.alois.wonderfulart.eu/
http://www.socharka.cz/
„Svět lokomotiv“ autorů Josefa Schröttera a Bohuslava Fultnera je celobarevná publikace, která
by neměla chybět v knihovničce žádného zájemce o lokomotivy a železniční dopravu. Poutavou formou popisuje vše, co souvisí s provozem
a zabezpečením železnice. Je určena zejména
pro mladší čtenáře, kteří svět lokomotiv teprve
začínají objevovat. Kniha je doplněna barevným
atlasem parních, elektrických a motorových lokomotiv, včetně vlaků nové generace.
Oblasti, o kterých publikace pojednává:
počátky kolejové dopravy * rozdělení lokomotiv
a systém jejich značení * lokomotivní depo
a zbrojení lokomotiv * parní lokomotivy a lokomotivní řady * úzkorozchodné a průmyslové lokomotivy * elektrické lokomotivy a jednotky * motorové
lokomotivy a stroje * vysokorychlostní vlaky
a vlaky nové generace * zabezpečení provozu na
železnici * zajímavosti ze světa lokomotiv * rychlostní rekordy * délka evropských železničních
tratí * přezdívky českých a slovenských lokomotiv
* slavné osobnosti spojené se železnicí * počty
vyrobených lokomotiv * výkladový slovník nejdůležitějších pojmů a zkratek
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Sponzoring 2014
V příznivém roce se podařilo finanční
příspěvky neziskovým organizacím trochu
navýšit. Z žadatelů, kterým věnujeme péči
dlouhodobě, příspěvek na činnost obdržely: Modrý klíč – sdružení pro pomoc
mentálně postiženým v Praze 4, Spolek
TREND vozíčkářů Olomouc (podpora asistenční služby), Raná péče EDA, Praha 2
(podpora rodiny a vývoje dítěte se zrakovým postižením) a Rozum a Cit, nadační
fond pro opuštěné děti (podpora pěstounských rodin). Fokus Mladá Boleslav dostal
příspěvek na provoz chráněných dílen duševně nemocných chráněnců (na obrázku
dílna v Nymburku).
Nadace Františka Faltuse, Praha 6 dostala příspěvek na podporu studentů zaměřených na ocelové konstrukce a 1. pražský sportovní klub neslyšících příspěvek v Praze 4 na dárky Mikulášské
nadílky svým členům. Přispěli jsme i na provoz Hospice Anežky České v Červeném Kostelci, Sdružení SOS dětských vesniček, Praha a Fondu ohrožených dětí, Praha. Příspěvky na činnost dostala
organizace Lékaři bez hranic, občanské sdružení Jasněnka Uničov na provoz stacionáře pro děti
postižené mentální retardací, Křesťanské sdružení zrakově postižených AVE na výrobu zvukových
knih, Diakonie Českobratrské církve evangelické, středisko Betlém, Klobouky u Brna, pro domov
zdravotně postižených, občanské sdružení Borůvka Borovany na podporu rodin s postiženými
dětmi a Římskokatolická farnost sv. Václava, Praha 4, na péči o staré osamělé lidi. Prostřednictvím
České televize a jejich čtyř adventních koncertů jsme pomohli dalším neziskovým organizacím.
Po několika letech jsme přispěli na náš třetí sociální automobil, tentokrát pro nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.
Každoroční příspěvky získaly též 78. skupina SKALKA Praha 10 na zvelebení táborové základny
v Kamenici u Humpolce (pečují i o děti našich zaměstnanců) a Pěvecký sbor SUDOP (příspěvek na
vybavení).
-kre-

Pracovní jubilea 2014
40 let: Jindřich Mašín
35 let: Ing. Vladislav Bartoň
30 let: Ing. Jitka Doubková, Ing. Hannelore Kerekesová, Ing. Pavel Langer,
Eva Pollnerová, Ing. Jaromír Tvrdík
25 let: Ing. Pavel Horáček, Vratislav Hůla, Ing. Pavel Kubát, Ing. Ivan Pomykáček,
Ing. Tomáš Slavíček
20 let: Jiří Boček, Ing. Martin Čižinský, Zbyněk Ferenc, Ing. Daniel Filip,
Ing. Ivan Grisa, Petr Haupt, Ing. Jiří Jarolím, Vojtěch Roule, Ing. Miroslav Váňa,
Ing. Jiří Zákravský

Sudopští senioři mají své TURISTICKÉ SUDOPKY průběžně

SPOLEK SENIORŮ SUDOP
V červenci jsme navštívili Průmyslové muzeum
a polní dráhu v Mladějově na Moravě. Úzkokolejka
v délce cca 11 km s provozem převážně parními lokomotivami byla vybudována na sklonku první světové války pro dopravu lupku, šamotu a uhlí z
místních zdrojů. Sloužila až do zrušení dolů a šamotky v roce 1991. Muzeum má expozice železniční, silniční, zemědělské a stavební techniky v
areálu bývalého šamotového závodu, kde je také
nádraží úzkokolejky pro nostalgické jízdy. Vyvrcholením akcí muzea a úzkokolejky je ukázka boje (tzv.
Bitva Mladějov-Blosdorf) na východní frontě v dobových uniformách a s dobovou technikou ruské a
rakouské armády, která se odehrává každým rokem
v srpnu. Před odjezdem jsme prošli městečkem.

Další měsíc se náš spolek vydal na prohlídku
skanzenu Solvayových lomů u Bubovic v Národní
přírodní reservaci Českého krasu. Lomy vznikly za
Rakouska-Uherska v roce 1915 a přetrvaly i za Československa. Prošli jsme expozicí Historie těžby
a dopravy vápence a prohlédli jsme si úzkokolejnou lomovou dráhu, na které jsme se také svezli.
Po prohlídce se jedna skupina vydala do Sv. Jana
pod Skalou, druhá část seniorů do Bubovic na pivo.

V září jsme vyjeli ze zamlžené Prahy do sluncem
ozářeného Frýdlantu. Nejdřív jsme zastavili u středověkého hradu spojeného s renesančním zámkem.
Při prohlídce, která trvala přes dvě hodiny, jsme
prošli 57 místností a 305 schodů. V hradu jsme si
prohlédli galerii Clam-Gallasů, zbrojnici, kancelář,
uniformy sloužících, koňské postroje, v zámku pak
kapli, hostinské pokoje, pokoje dam a pánů, knihovny, reprezentační salon a z pohádkových filmů
známou kuchyni. Odpoledne jsme viděli náměstí
s Albrechtem z Valdštejna nad fontánou, novorenesanční radnici, kostel, městské muzeum Radnice
a Špitálek, mechanický betlém a vystoupili na 48 m
vysokou radniční věž s hodinovým strojem, který
každou hodinu spouští zvonkohru.
SUDOPU, sudopákům a všem našim příznivcům přejeme v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a pracovních úspěchů.
František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
90 let Ing. Josef Beneš, 17. 12.
tech. odbor - hl. specialista
85 let Ing. Antonín Janovský, 21. 11.
stř. železničních tratí a uzlů – HIP
80 let Marie Hrabáková, 12. 10.
technický odbor – odb. specialistka
70 let Jarmila Blovská, 17. 10.
stř. zab. zařízení – projektantka
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Sudopské stopy šedesáti let – Československo (3)
Petr Lapáček

Seřaďovací nádraží Brno Maloměřice
Stavba maloměřického seřaďovacího nádraží byla zahájena v roce 1938.
Na počátku se diskutovalo, zda je to vhodná poloha, zda není vhodnější
jižnější varianta, kde je do uzlu Brno zaústěno pět tratí. Nádraží zůstalo
v navržené poloze údajně ze strategických důvodů. V roce 1941 byla
stavba zastavena. Po válce se práce pomalu rozbíhaly a v roce 1951 rozhodlo ministerstvo dopravy seřaďovací nádraží v Maloměřicích dostavět.
Nádraží projektovalo středisko Brno v letech 1952 až 1957 (HIP Ing. Roškot). První část byla uvedena do provozu v roce 1953 spolu s novou tratí
Brno – Havlíčkův Brod, která nahradila původní tišnovskou lokálku.
Podle sudopských projektů vznikl rozsáhlý areál s lokomotivním depem
včetně administrativní budovy, opravnou lokomotiv, vozovým depem, tankovací stanicí, přijímací budovou a řídícím stavědlem, rozsáhlou administrativní budovou pro celou stanici, nocležnami a lékařskou stanicí
a dalšími zařízeními. Vybudovaná zařízení měla následující parametry:
Hlavní lokomotivní depo provádí veškeré opravy E0 - E3 a R0 - R3.
Opravna nákladních vozů: 50 vozů za den
Desinfekční stanice: pro 50 nákladních vozů za den
Denní obrat vozů: 2 500, ve špičce až 3 500
Hlavní spádoviště: elektropneumatické kolejové brzdy M - 50 – DV

Výstavba seřaďovacího nádraží byla ukončena na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let minulého století.

Stavby automatického bloku a modernizace zabezpečovacího zařízení

Po 2. světové válce vzrostly požadavky i na zabezpečení železničního
provozu. V roce 1951 byly stanice ČSD vybaveny ještě starými typy zabezpečovacího zařízení, jednalo se o elektromechanická zabezpečovací
zařízení s mechanickými přestavníky a návěstidly. Modernizace a elektrizace tratí vyžadovala i zvýšení propustnosti tratí a toho bylo možné
dosáhnout vyprojektováním staveb automatických bloků a moderním reléovým zebezpečovacím zařízením v železničních stanicích.
Prvními stanicemi, kde byla klasická reléová zařízení vyprojektována,
byly žst. Praha Smíchov, žst. Velim a žst. Varín. Následně začalo nasazování trojznakých automatických bloků na hlavních tratích, které byly určeny k elektrizaci. V prvním úseku Praha Běchovice–Kolín byly všechny
nácestné stanice vybaveny reléovými zařízeními. Takové nasazení techniky bylo nad investiční možnosti tehdejších ČSD, proto projektanti SUDOPU byli nuceni navrhnout jednodušší zařízení. Jednalo se o „úvazky“
automatických bloků do stávajících elektromechanických zařízení. Touto
technikou byly vybaveny v podstatě všechny tratě elektrizované stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV ss do poloviny šedesátých let.
Stavby zabezpečovací techniky po počáteční spolupráci se sovětskými
experty projektovali samostatně pracovníci střediska zabezpečovací
techniky. Původní systém RZZ s individuálním stavěním výhybek nevyhovoval pro rozlehlé stanice, proto byla hledána cesta pro vývoj nového
RZZ. Nejdříve byly dovezeny sovětské cestové systémy s klasickými
relé do žst. Kolín a Bratislava.
Původní montovaná relé byla velkých rozměrů a jejich výměna vyžadovala odpojit všechny vodiče. Proto byla hledána cesta jejich náhrady zástrčkovými malorozměrovými relé. V roce 1957 byl zadán typizační úkol na

vývoj reléového zařízení blokového provedení pro ČSD. Tento vývoj byl zajišťován na SUDOPu a opět byly využity zkušenosti sovětských pracovníků.
Důvodem bylo to, že výroba relé a celých bloků byla nejdříve zahájena
v SSSR. Později začala výroba přímo v Tesle Lanškroun a dá se říct, že relé
i bloky vyráběné u nás předčily svůj původních vzor. Výsledkem typizačního úkolu byl projekt reléového zařízení v žst. Kostomlaty u Nymburka.
Zařízení podle tohoto vzoru doznalo velkého rozšíření v síti ČSD.
Jednalo se o stanice Dětmarovice, Karviná, Kutná Hora, Beroun, Oldřichov, Havlíčkův Brod, Praha Vršovice, Žilina a další. Po doplnění kolejovými obvody o frekvenci 275 Hz a novou volící skupinou bylo
zařízení typizováno jako zařízení RZZ AŽD-71.
Na začátku šedesátých let bylo nutné vyřešit dva rozsáhlé úkoly.
V roce 1960 byl vydán nový návěstní předpis ČSD D1, který zavedl
rychlostní návěstní soustavu v obvodu výhybek včetně předvěstí. Bylo
nutné upravit reléové obvody světelných návěstidel pro návěstní a předvěstní znak pro rychlosti 40, 60, 80 a 100 km/h.
Po několika velkých železničních nehodách, které vyvrcholily největší železniční nehodou v historii ČSD v listopadu 1960 u Stéblové, bylo rozhodnuto
doplnit stávající automatické bloky liniovým vlakovým zabezpečovačem
(LVZ), který umožňuje přenos návěstních znaků na vozidlo a při přijímání povážlivého návěstního znaku kontroluje bdělost strojvedoucího. Vlastní projekční práce byly zahájeny již v roce 1957 a zmíněné nehody je pouze
urychlily. Jako první byl doplněn traťový úsek Poříčany–Pečky–Velim.
Začátkem sedmdesátých let byla dokončena typizace zabezpečovacího
zařízení československé výroby. Pro stanice bylo používáno RZZ AŽD
71, pro přejezdy PZS AŽD 71 a na širé trati automatický blok AB 3 – 74.
Pod vlivem velkého železničního neštěstí u Říkonína 11. prosince
1970 a dalších okolností přistoupily bývalé ČSD k rozsáhlému nasazování této techniky. Tehdejší vedení ministerstva dopravy investovalo
pod tlakem mezinárodních dohod a úkolů pětiletých plánů do zabezpečovací techniky na hlavních tazích ČSD. Jednalo se o stavby automatických bloků, které byly projektovány na již elektrizovaných
dvoukolejných tratích, nebo tratích určených k elektrizaci. Společnými
silami zpracovala sudopská pracoviště úvodní projekty pro úseky
Praha–Ústí n. L, Kolín–Brno–Bratislava–Nové Zámky, Plzeň–Zdice
a další kratší úseky. Realizací těchto staveb se výrazně zvýšil podíl moderní zabezpečovací techniky na síti ČSD. Jediným nedostatkem těchto
staveb byly budovy pro umístění technologie. Ty byly projektovány pod
diktátem monopolních dodavatelů, kteří důsledně vyžadovali vyloučit
mokrý proces a výsledkem jsou nehezké typové OMEGY a KORDY
podél železničních tratí.
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Elektrizace železničních tratí
V květnu 1946 bylo vládním usnesením rozhodnuto o elektrizaci 1000 km hlavních tratí ČSD
stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV ss. V září roku 1946 byla jmenována elektrizační komise,
v jejímž čele stáli Dr. Ing. Bílek, profesor Dr. Ing. Jansa, DrSc., Ing. Hanyk a dále zástupci ministerstva dopravy, ministerstva obrany, GŘ energetiky, průmyslu a Státního úřadu plánovacího (SÚP).
Únor 1948 měl přímý dopad na podniky, které připravovaly elektrizační program ČSD. K 1. lednu
1950 došlo k novému upořádání československého průmyslu, a tak vznikl i podnik Elektroinstalační
závody Praha (nedlouho nato přejmenovaný na Elektromontážní závody – dále jen EZ), u něhož byl
zřízen samostatný provoz Trakce. Jeho náplní bylo projektovat, dodávat a montovat trakční vedení
na tratích ČSD, na dolech a v městské dopravě. Sem byla převedena projekční složka UP-30 Elektrotrakce a montážní útvary Škodových závodů a ČKD Praha. Vedoucím provozu byl jmenován
Dr. Ing. F. Jansa. Po založení Vysoké školy železniční v Praze odešel Dr. Jansa na tuto školu a jeho
funkci vedoucího provozu EZ – Trakce převzal Vladimír Hrubý. Konstrukční práce na trolejovém
vedení vedl Ing. Jiří Němec, projekty napájecích stanic vypracovalo ČKD Praha.
Od roku 1958 řešil celou problematiku SUDOP již komplexně: od
vlastního trakčního vedení, jeho rozsahu, typu a způsobu provozu k ideovému návrhu pevných trakčních zařízení – typu a osazení měníren, rozvoden 110 kV, způsobu primárního napojení a začlenění systémem
110 kV do sítě energetiky.
První stavbou byla „Elektrizace úseku Spišská Nová Ves–Žilina“.
Stavba byla zahájena slavnostním výkopem základu pro první stožár
u dopravní kanceláře ve Varíně dne 12. 7. 1949. Po dokončení stavebních prací mezi Žilinou a Sučanami se přesunuly kapacity na „štrbskou
rampu“. Na prvním elektrizovaném úseku Žilina–Vrútky se 29. srpna
1953 uskutečnila slavnostní oficiální zkušební jízda historicky prvního
elektrického vlaku. Vlastní zkušební provoz byl zahájen 15. dubna 1955
v úseku Liptovský Mikuláš–Kráľova Lehota. Dne 25. února 1956 pak
byla celá trať Žilina–Spišská Nová Ves otevřena pro elektrický provoz.
Na českém úseku I. hlavního tahu se začínalo stavbou „Elektrizace
úseku Česká Třebová–Praha“. Stavba elektrizace byla zahájena slavnostním výkopem prvního základu před pražským zhlavím žst. Poříčany
dne 28. 5. 1950. Zkušenosti se sbíraly za pochodu, učili se všichni projektanti, investoři i dodavatelé. Dne 7. listopadu 1957 projel z Prahy do
České Třebové slavnostní vlak. Brzy po slavnostní jízdě toho dne byl ale
zkušební provoz kvůli nedostatkům ve výstavbě přerušen. Do trvalého
provozu byl celý úsek uveden až po dokončení rozhodujících částí a po
odstranění nedostatků ovlivňujících spolehlivost elektrického provozu
v červnu 1961, tedy po třech letech náročného zkušebního provozu.
Na přelomu padesátých a šedesátých let nabraly projekční práce
a vlastní realizace vysoké tempo. Následovaly rychle za sebou další
úseky a v roce 1962 byl elektrizován celý tah Praha – Česká Třebová –
Přerov – Púchov – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou. Kromě toho
i trati Ústí nad Labem – Nymburk – Kolín, Nymburk – Poříčany. V roce
1963 tuto sít doplnila trať Ústí nad Labem – Most a Ústí n/L – Děčín.
Dále následovaly tratě na severní Moravě: Hranice – Polanka – Petrovice, Ostrava – Český Těšín, Polanecká spojka a Žilina – Dětmarovice,
které byly elektrizovány do konce roku 1964. V roce 1965 byly uvedeny
pod napětí trati: Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, Hradec Králové – Pardubice a Kolín – Kutná Hora. V severních Čechách tratě Trmice – Bílina v roce 1967 a Oldřichov – Bílina – Most (1968).
Předměstskou dopravu v Praze doplnily tratě Praha – Benešov v roce
1971 a Praha – Beroun v roce 1972. Všechny tyto tratě byly elektrizovány soustavou 3 kV ss.

V této souvislosti je nutné zmínit problematiku předelektrizačních
úprav trati – zvedání nebo snášení nadjezdů, zvětšování průřezu tunelů,
rozšiřování zářezů, zesilování konstrukcí mostů, pokládka kabelů, výstavba měníren, spínacích stanic a rozvoden, peronizace stanic a rekonstrukce kolejišť…, to vše vyvolávalo potřebu nové projektové
dokumentace.
Roku 1962 byl dán do provozu první úsek trati elektrizovaný soustavou 25 kV, 50 Hz střídavého proudu Plzeň – Blovice, který byl následujícího roku prodloužen přes Nepomuk do Horažďovic předměstí.
Rozhodnutí o zavedení druhé trakční soustavy bylo podpořeno i zájmem
o výrobu střídavých hnacích vozidel v Plzni. Současně nastolilo otázku,
jak dále v elektrizaci na síti ČSD postupovat. V úvahu přicházely dvě
možnosti:
- zastavit další elektrizaci tratí soustavou 3 kV ss a tratě již elektrizované postupně přeměnit na soustavu 25 kV, 50 Hz
- nebo přijmout dlouhodobou koexistenci dvou soustav a jejich styk
řešit výstavbou stykových stanic nebo použitím dvouproudových hnacích vozidel.
Jako optimální technické řešení byla zvolena dlouhodobá koexistence
dvou soustav. Protože dvouproudá hnací vozidla nebyla k dispozici, bylo
nutné vyřešit stykovou stanici.
U ČSD padla volba na vybudování stykové stanice v Kutné Hoře
hlavním nádraží, která byla uvedena do provozu v roce 1965. Projektovou dokumentaci ve všech profesích zpracoval SUDOP. Zde samozřejmě docházelo k poměrně velkým zdržením zapříčiněným přepřahem
vozidel, při kterém musela vždy vypomáhat lokomotiva nezávislé
trakce. Styková stanice musela disponovat dostatečným množstvím kolejí dopravních, objízdných a odstavných na obou soustavách. Kladla nároky na staniční posun a měla specifické uspořádání trakčního vedení.
Vyřešení stykové stanice umožnilo pokračování elektrizace II. hlavního
tahu střídavou soustavou 25 kV, 50 Hz a postupovala následovně:
Kutná Hora – Havlíčkův Brod – Jihlava
1965
Havlíčkův Brod – Brno
1966
Brno – Břeclav
1967
Břeclav – Bratislava
1967
Bratislava – Štúrovo
1968
Štúrovo – Nové Zámky
1968
Další elektrizace touto soustavou pokračovala v obvodu bývalé jihozápadní dráhy:
Horažďovice – Strakonice
1966
Strakonice – České Budějovice
1968
Plzeň – Cheb – Sokolov
1968
Veselí n/L – Jihlava
1970
S postupným vývojem dvousystémových lokomotiv ČSD se od budování dalších stykových stanic upustilo a styk dvou proudových soustav
byl nadále řešen zásadně na širé trati. To umožnilo v osmdesátých letech
elektrizovat spojovací tratě mezi oběma systémy. Jednalo se o stavby
Přerov – Břeclav se stykovým místem u Nedakonic, Benešov – České
Budějovice (stykové místo u Benešova) a Bratislava – Púchov (stykové
místo u Púchova). SUDOP vyprojektoval i elektrizaci železniční trati
Praha – Vraňany – Děčín hl. n. soustavou 3 kV ss. Realizace probíhala
od roku 1979 do roku 1986.
Elektrizace tratí probíhala i po roce 1990, byla součástí modernizace
koridorů nebo se jednalo o samostatné stavby.
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To byla dovolená - 1976!

Cesta kolem světa za čtyřicet dní!
Ivan Krejčí (foto autor - kromě letadla)
Zjevení
EMPEROR ASHOKA se jmenovala obluda společnosti AIR INDIA, do které jsme ve Frankfurtu nad
Mohanem vstupovali s vytřeštěnýma očima. Délka kolosu přes 70 metrů, rozpětí křídel téměř 60
metrů, čtyři sedadla napříč trupem uprostřed a po třech na obou stranách, točité schody na horní palubu s první třídou... to byla ocelová katedrála nevídaných rozměrů pro 350 pasažérů. Jestli jsem se
kdysi bál, že se malé sovětské letadlo TU 134 nemůže do vzduchu nikdy dostat, s tímhle americkým
jsem získal jistotu. Jistě bych rychle vystoupil, ale okouzlení prostorem bylo příliš velké. A k tomu indické letušky! Už při vstupu nás vítaly zdvořilým úklonem se sepnutýma rukama, což jsem opětoval.
„Ano,“ řekl jsem jim, „i já se budu při startu modlit, aby se vašemu kapitánovi podařilo dostat nás do nebes.“
Moje žena za mnou cynicky poznamenala, že kapitán má mnoho způsobů jak nás dostat do nebes
a nemusíme se ani odlepit od země, ale já jsem ji vznešeně ignoroval.
Vnitřek prostoru byl vytapetován indickými motivy, letušky chodily v sárí a před startem se letadlem
linula nevtíravá indická hudba. K dokonalosti chyběly jen vonné tyčinky, ale ty jim nejspíš hasiči nepovolili. Tenhle první Boeing 747 ve službách Air India plně odpovídal sloganu Váš palác v oblacích, kterým
ho počastovali. Bohužel, v době, kdy jsme s ním letěli do Dillí, mu zbývaly necelé dva roky života.
1. ledna 1978 se chvíli po startu z bombajského letiště zřítil do moře.

Dillí
Taxík nás dopravil na obrovské kruhové náměstí Connaught Circus. Courali jsme po obvodu mezi
domy z koloniální éry, když mě najednou nějaký kluk zatahal za ruku a ukázal na botu, na které byl cákanec bláta. Kde se tam vzal, když kolem nás je sucho? Neměl jsem moc času na řešení záhady, protože vzápětí se k nám přitočil mladičký pouliční čistič bot se svými proprietami a nabízel své služby.
Aha, tak takhle to máte zmáknutý, pazdráti indický... Ale zlost mě hned přešla. Byl jsem v Indii chvíli,
ale už mi bylo jasné, jak tvrdě si tu lidé vydělávají na nuzné živobytí. Opřel jsem nohu o dřevěnou stoličku a poprvé v životě se díval, jak mi někdo čistí boty. A máš pravdu, chlapče, došlo mi přitom, kdyby
ses mi nabízel bez toho bláta, tak bych tě zděšeně odmítl.
Najmuli jsme si rikšu, a ten nás za dvě rupky dovezl k hrobce druhého mughalského císaře Humájúna. Prý se v ní zhlédl jiný vládce, pozdější Šáhdžáhán, když se rozhodl postavit ještě krásnější
v Agře - Tádž Mahál. Hrobka je ohromná, růžová a pompézní, stejně jako byl bezpochyby její obyvatel.
Člověka maně napadne, proč musel být pro dva mramorové sarkofágy postaven tak rozlehlý palác, ale
oni to zase vyvážili tisícovkami mrtvých chudáků, které naházeli do jam jen tak. Byla taková doba.

Singapur
Prolezli jsme cvičně pár krámků, asi jako když si pes očichává nový revír, a vydali se do Čínské
čtvrti. Čínská čtvrť byla něco jako velké tržiště, kde pulzuje život. Z bytů do ulice trčela dlouhá bidla se
sušícím se pestrobarevným prádlem, což vytvářelo dojem jakési permanentní oslavy. V otevřených přízemích většinou dvoupatrových domů pracovali řemeslníci, spravovali kola, motorky, truhláři vyráběli
nábytek, instalatéři instalovali, obchodníci prodávali na co si člověk vzpomněl, vařilo se, smažilo, peklo
a jedlo, po ulicích jezdila auta, rikšové na kolech, na břehu řeky byly zakotveny čluny se zbožím, některé vykládali, jiné nakládali. Nemohl jsem se na ten ruch dostatečně vynadívat. Bylo navýsost povznášející lenivě pozorovat pracující dělnickou třídu, která taky jednou někde nezvítězila.
Zlatý hřebík přišel za pár dní večer, kdy jsem se loučil s mládím, protože takové už třicáté narozeniny
jsou. Nesl jsem to těžce, jak už si my, muži, trudné chvíle svého života umíme užít, a tak manželka,
dobrá duše, ve snaze dostat mě ze splínu, vzala mě do čínské restaurace „U koček“ a uspořádala mi
hody. Poprvé v životě jsem jedl žabí stehýnka – chutnala jako nedomrlé kuře, ale bylo to zajímavé.
Potom jsme se rukama rochnili v chilli krabech a po dobrém čínském zvyku jsme upatlali všechno
kolem. A na konec jsme to spláchli zeleninovou polévkou. Mé hostitelce se splnilo, co si předsevzala:
nemůžete se dost dobře cpát božským jídlem a plakat u toho.

Kjóto
Troufnu si tvrdit, že Kjóto nikdy v minulosti nemělo takové štěstí, jako tehdy, když se Henrymu L. Stimsonovi, ministru války v Roosveltově a Trumanově vládě, podařilo ke konci druhé světové války přesvědčit
kolegy, že atomová bomba na starobylé Kjóto není ten nejvhodnější nápad. Celé to štěstí bylo založeno
na tom, že Stimson kdysi v Kjótu strávil líbánky a později ho navštívil jako diplomat. Nemyslím si, že by
ten člověk byl AŽ TAK sentimentální. Ale představa, co by mu doma řekla manželka, byla pro něho nepřekonatelná. Nakonec to odneslo Nagasaki, ve kterém evidentně nikdo zodpovědný líbánky nestrávil.
Svatyně Heian byla postavena roku 1895 při příležitosti 1100. výročí založení hlavního města Heiankyo, což je původní název Kjóta, a je věnována památce prvního císaře Kammu (737–806) a posledního
císaře Komei (1831–1867), kteří v tomto městě vládli. Protože se ale nepodařilo vykoupit potřebný pozemek, byla postavena replika paláce o velikosti 5/8 původního. Za bránou jsou po obvodě prostorného
nádvoří rozmístěny budovy, na kterých převládají červené nosné konstrukce a zelené střechy. A celou tou
krásou procházejí turisti, které zvláštní zařízení u vchodu zmenší na pět osmin. Ne, to už blbnu.
Šokující pro nás bylo zjištění, že po našem odjezdu celý komplex budov vyhořel.
„Poslyš, drahoušku... kam jsi tehdy odhodila toho vajgla?“
Ale to mají Japonci z toho, že jsou nepoučitelní. Myslíte, že to celé potom postavili z betonových prefabrikátů, jak bylo dobrým zvykem té doby u nás? Ne. Zase ze dřeva.
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Honolulu – Pearl Harbour
Přestoupili jsme z autobusu na loď a spolu s dalšími turisty pomalu poznávali přístav, který tragicky
vstoupil do historie po drtivém náletu japonského letectva 7. prosince 1941. Cestou jsme míjeli moderní
vojenské lodě, neboť přístav stále sloužil vojenskému námořnictvu, a já přemítal nad absurditou jiné
doby: když se mi na začátku sedmdesátých let, v čase tuhé normalizace, kdy jsem byl na vojně, podařilo
z titulu velitele čety přesvědčit praporového politruka, aby pro mužstvo zakoupit dvacet lístků na americký
velkofilm TORA! TORA! TORA! do pražského kina Alfa. V kontextu politických událostí té doby dodnes
nechápu, jak se mi to podařilo.
Ale čím víc se loď blížila k památníku bitevní lodi Arizona u ostrůvku Ford Island se základnou námořního letectva Spojených států, viděl jsem přístav okolo sebe optikou toho filmu. Krásy tichomořského přístavu s poklidným životem, nálet japonských letadel v několika vlnách, výbuchy bomb, zmatek, požáry,
křik a nářek zraněných a umírajících, potápějící se lodě, výbuch Arizony...
Památník Arizony tvoří prostá bílá stavba, která jako most překračuje trup potopené lodi, aniž by se jí dotýkala. Společenská místnost uprostřed je do boků i do oblak otevřena vždy sedmi otvory, na jednom konci památníku je vstup, na druhém svatyně se jmény 1177 důstojníků a členů posádky, kteří v lodi nalezli smrt a hrob.
Zíráme na bílou stěnu, zdá se být ohromná a počet černých jmen úděsný – zaplňují ji celou. Venku se díváme
na obrys trupu lodi pod námi a část dělostřelecké věže, která vyčnívá nad hladinu oceánu, a myslíme na tisícovku mladých mužů, kteří měli své sny, své představy o životě, a toužili je uskutečnit, a které zabili dřív, než se jen stačili nadechnout. Myslíme na desetitisíce zničených životů jejich příbuzných a blízkých. A desítky miliónů zabitých na celém světě...

Los Angeles
V hotelu jsme zakoupili výlet na příští den a po vlastní ose – tedy autobusem, ve kterém jsme většinou
seděli my, pár černochů a pár Hispánců – jsme se vydali do zábavního parku, jaký jsme v životě neviděli.
DISNEYLAND. Tak obrovská snůška atrakcí, nevkusu, barev, blbostí, úžasností... až z toho srdce plesalo
radostí. A za pouhých šest doláčů mohlo každé z našich srdcí plesat jedenáctkrát! Což jsme ani nevyužili,
neboť na všechno stály fronty lačných domorodců.
Ale jeli jsme na člunu nahoru a řítili se dolů až jsme skončili v gejzíru rozprsklé vody, projížděli jsme jeskyněmi s pirátskými loděmi a poklady (tuším, že Jack Sparrow ještě nebyl na světě) a občas na nás jukla
lebka a vypadl kostlivec ze skříně, ale plavili jsme se i po klidné hladině řeky pralesem, v němž se ze skal
řítily vodopády a betonoví sloni stříkali vodu z chobotů, a všude se ozývaly zvuky džungle. Indiáni tábořili
u svých týpí a po Mississippi plul parník, na kterém jsme vyhlíželi Marka Twaina, poněvadž nesl jeho
jméno. Taky se tam do výšky vypínal nefalšovaný Matterhorn a projížděla jím lanová dráha s kabinkami.
Na ulicích vyhrávaly kapely, skotačili Myšáci Mickeyové a Pepkové Námořníci a Sněhurky a trpaslíci a všichni
jsme byli veselí a šťastní, protože jsme byli svobodní a hraví amíci... (my aspoň na chvilku). Oni to komouši
dobře věděli: jak na chvíli pustí prostý lid z pazourů, hned všichni zapomenou na hodiny politického školení.
Nazítří jsme po snídani zavítali na Hollywood Boulevard, protože prostě nejde být v Hollywoodu a neprojít se po chodníku slávy se zapuštěnými hvězdami Charlieho Chaplina, Marilyn Monroe, Elvise Presleyho a tisícovky dalších umělců, ale i Sněhurky a Mickeyho Mouse. Už jenom pro blahý pocit, že se pod sebe díváte s nadšením a ne
proto, abyste si nezlomili nohu. Občas tu hlavu zvednete, protože ať chcete či ne, oko magicky přitahuje obrovský bílý nápis HOLLYWOOD na nedalekém kopci. Procházíte
kolem kin, ve kterých se konají premiéry nyní – Kodak Theatre, Egypt Theatre, El Capitan... ale hlavně nesmíte minout Čínské divadlo, ve kterém se konaly honosné premiéry filmů ve dvacátých letech 20. století, aniž byste na jeho nádvoří důkladně neprostudovali otisky dlaní, bot a podpisy v betonu Jacka Lemmona a Shirley MacLaineové.
A mnoha dalších. Byli jsme tam, měli jsme s sebou ruce i nohy, uměli jsme se i podepsat, jen jsme neměli to, před čím ten zatracený beton změkne – FILMOVOU SLÁVU.

New York
New York mě uchvátil svou pestrostí. Od žlutých taxíků přes červenou trafiku v Greenwich Village
k zeleným stromům v Central Parku, od bělochů přes žluté Číňany až po černochy nepřeberná škála
barev, což ještě podtrhovaly všudypřítomné vlajky, protože Amerika slavila dvě stě let od přijetí Deklarace nezávislosti. Pestrá skladba lidí na chodnících, v obchoďácích, v metru, ale ti lidé byli zajímaví nejenom tím, že byli, ale tím, co dělali – tři mladíci na Washington Square hráli na kytary, několik dalších
s nimi spokojeně naslouchalo, opodál si je vychutnával ležící muž na obrubníku, vedle skákal mládenec
přes švihadlo; policajti na koních v Greenwich Village, parta hispánských kluků v Central Parku – když
zaregistrovali, že je fotím, smáli se a zdravili (i když jsem si zpočátku nebyl jistý, jestli mě pro zábavu
nezbijou), plamenný kazatel čehosi na Wall Street, kterému naslouchala malá skupinka lidí... Možná,
kdyby ho tehdy na Wall Street poslouchalo víc lidí – a především ti z burzy – nemuselo dojít k bankovní
krizi o pětatřicet let později. A jeho konkurent jen kousek opodál taky se svými příznivci. Pouliční muzikanti na chodníku. Pouliční prodavači ležící na chodníku u svého zboží. A další a další postavy do podivuhodného panoptika. Pozoroval jsem je rozšířenýma očima návštěvníka z jiného světa – aspoň
polovinu z nich by československá Veřejná bezpečnost zfleku umístila do vyšetřovací vazby.
Okamžitě jsem si zamiloval staré činžáky s venkovním požárním schodištěm, které poskytovaly tak
velký prostor fantazii: milenec utíká s uzlíčkem šatů od nevěrné manželky, lupič prchá s lupem... a oba
řeší v prvním patře základní otázku jak na zem, když žebříky skončily? A oblíbil jsem si i mrakodrapy,
o kterých jsem si vždycky myslel, že na mě budou působit tísnivě. Možná to bylo tím, že tam na mě tísnivě nepůsobilo nic. Ale byli jsme jen na Manhattanu, a to není celý New York.
A Centrální park, kde si už každý dělal, co chtěl! Běžci běhali, cvičenci cvičili, jezdci jezdili na koních,
cyklisti na velocipédech, pěšci chodili, lenoši leželi, tátové s dětmi pouštěli plachetnice na jezírku a letadla ve vzduchu... panebože, A NIKDO TO NEORGANIZOVAL!
Možná mi to město bylo sympatické i tím, že na každé míli ulice něco opravovali, čímž mi připomínalo věčně rozkopanou Prahu. A záplatovanými povrchy vozovek a chodníků jakbysmet. Naopak nezvyklé bylo téměř nepřestávající vytí sirén aut policistů, hasičů a záchranek, které jsem si plně
uvědomoval v hotelu před spaním.
Pár střípků z bohaté mozaiky dojmů... Ta dlouhá cesta vznikla i z trochu tísnivého pocitu té doby, že
nás příště třeba za hranice nepustí. Asi nepochopitelné pro dnešní mladé, ale tak to prostě bylo.

TO BYLA DOVOLENÁ!
Byl to téměř zázrak, že se nám s manželkou podařilo v čase
tuhé normalizace obletět zeměkouli. Můžu se jen domýšlet, ale
zřejmě překvapivý fakt, že jsem neemigroval z cesty po Itálii, kdy
jsem k tomu měl ty nejlepší podmínky a taky zástava v podobě
naší roční dcerky způsobily, že jsme obdrželi i výjezdní doložku.
Letenky dodala žena zaměstnaná u ČSA.
Více Ivan Krejčí na stranách 32 a 33.

Tádž Mahal, Agra, Indie

...Poté mi před očima vyplula nad stromy luna na tajné dostaveníčko s přízračným Tádžem, uskutečňované, dokud jsou všichni pozemští ctitelé na hony daleko a splynutí neohrozí pohled smrtelníků.
Mauzoleum, nyní postříbřené novou, přímo hypnotizující krásou, vyplulo ze stínu a pokynulo mi ještě jednou... Měsíc stoupal výš, pohádkověji plál Tádž, v denním světle ladná kompozice, pod hvězdami
zjevení, nyní proměněné v třpytnou pavučinu, ve vzdušnou bublinu,
která se může pod zraky člověka rozplynout do éteru.
...Do rozednění zbývala pouhá hodina. Měsíc dosáhl vrcholu své
dráhy a plál nadpozemským třpytem. Sám uprostřed krásy vymykající
se přírodním zákonům, spočívaje na obrubě bazénu tváří v tvář fantazmatu Tádže, měl jsem dojem, že jsem se přenesl do některého ze
svých předcházejících životů, v němž neexistoval ani čas, ani prostor,
ani hmota. Já sám i všechno, nač jsem hleděl, bylo neskutečné...
(Richard Halliburton: Královskou cestou za romantikou)

