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První ze šesti „plzeňských“ staveb v provozu

Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK
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Nový ministr dopravy České republiky
Nový ministr dopravy Antonín
Prachař byl prezidentem republiky jmenován 29. ledna 2014.
Při nástupu nastínil své strategické priority a zmínil aktuální
úkoly, které jej od první chvíle
v resortu čekají.
„Prioritou je výstavba infrastruktury. Jsme tranzitní země a přes
nás by se měla odvíjet podstatná
část tranzitu, protože je to příjem
do státního rozpočtu. Naše dálniční i železniční síť není
napojena na hlavní evropskou síť
a spousta dodavatelů nás objíždí.
Na to se musíme soustředit
a vypsat příslušná výběrová řízení,“ uvedl ministr Prachař.
Nastupující ministr upozornil,
že se chce seznámit s přípravou
dostavby dálnic a učinit vše proto, aby stavební práce mohly co
nejdříve pokračovat.

KRONIKA 2013-14
na webu nedostupné

Uplynulý rok 2013
byl rokem, ve kterém
SUDOP PRAHA a.s.
oslavil 60 let své
činnosti. Tuto skutečnost jsme po celý
rok připomínali na
mnoha odborných
konferencích
a seminářích, přispívali
jsme
do
profesních časopisů
a také jsme byli
mnohem aktivnější
v reklamním a sponzorském marketingu. Vyvrcholením byly dva zdařilé společenské večery
pořádné v Kaiserštejnském paláci a v Muzeu Stará
čistírna odpadních vod v Bubenči. K tomuto výročí
vydala naše společnost almanach, který dokumentuje celou šedesátiletou historii společnosti.
Při prohlížení této knihy jsem si plně uvědomil, jaký
má naše firma ohromný dopad na rozvoj dopravní
infrastruktury na území České republiky a dříve
i bývalého Československa. Jsem velmi spokojený, že naše generace sudopáků nedělá svým
předchůdcům ostudu a že i v současných tvrdých
podmínkách jsme na špici projektových a inženýrských společností.
Podmínky pro podnikání ve stavebnictví se za
uplynulý rok určitě nezlepšily. Zakázek je ve stavebnictví stále nedostatek a o ty existující se vede
velmi tvrdá bitva. Naprostá většina státních zadavatelů vypisuje soutěže s jediným kritériem, a tím
je cena. V kombinaci s nevyužíváním požadavků
na odpovídající reference a možnosti odmítnout
podezřele nízkou nabídkovou cenu jsme se dostali
do stavu, kdy zakázky získávají nepřirozené slepence firmiček za nesmyslně nízké ceny.
Je skvělé, že zde mohu okopírovat odstavec
z rok staré zprávy:
V těchto těžkých podmínkách si SUDOP PRAHA a.s. vedl skvěle. V průběhu celého roku jsme
měli zajištěnou práci pro všechny zaměstnance
a nebyli jsme tak nuceni redukovat jejich počet či
zkracovat pracovní dobu. Hospodářské výsledky
dané finančním plánem jsme výrazně překročili
a v průběhu celého roku jsme neměli žádné finanční problémy. Naše pozice na trhu projektových
prací dopravních staveb je stabilní a jsem přesvědčen, že v průběhu roku 2013 jsme naše postavení
posílili. Zadavatelé, pro které dlouhodobě pracujeme, oceňují kvalitu odevzdávané práce a naši
společnost považují za spolehlivého a seriózního
partnera. V uplynulém roce jsme nezaznamenali
žádný vážný případ nespokojenosti s naší prací.
Důkazem naší kvalitní práce je úspěch v soutěži
česká dopravní stavba roku 2012, kde jsme získali
titul Stavba roku za Rekonstrukci železniční stanice
Stará Paka pro DOZ, I/38 Kolín – obchvat a Rekonstrukce výpravní budovy v Ústí nad Labem.
Rok 2013 byl po pracovní stránce rokem, ve kterém se stupňovalo napětí a tlak na přípravu staveb
na čerpání evropských příspěvků z operačního
programu Doprava. Přestože do konce programového období zbývají již jen dva roky, prověřovali
jsme mnoho nových námětů a záměrů, které by
mohly splnit všechny náležitosti na realizaci
z evropských zdrojů. V průběhu zpracovávání projektových dokumentací tak velmi často docházelo
ke zcela zásadním koncepčním změnám a rozhodnutím, které musely být v nasmlouvaném termínu
zapracovány. Zvládnout tento nápor by nešlo bez
vysokého pracovního nasazení a za cenu mnoha
přesčasových hodin. Za to všem naším zaměstnancům ještě jednou děkuji.
V roce 2013 došlo ke změnám v naší dceřiné
společnosti SUDOP Pardubice s. r. o., která byla
rozdělena na dvě části a každá z nich byla fúzí
sloučena s jinou společností. Výsledkem je zánik
společnosti SUDOP Pardubice, s. r. o. SUDOP
PRAHA a.s. se stal vlastníkem majetkového podílu
ve Stavební geologii – IGHG, spol. s r. o. a kromě
toho převzal laboratoř mechaniky zemin v Pardu-
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SUDOP PRAHA a.s. v roce 2013 – zpráva o stavu společnosti
Ing. Tomáš Slavíček, generální ředitel a předseda představenstva
bicích, která byla organizačně přiřazena ke středisku Geotechniky. Od 1. 1. 2014 je společnost
připravena poskytovat služby v oblasti analýz
zemin a hornin, rozborů podzemních a povrchových vod včetně souvisejících činností.
Stejně jako v letech dřívějších jsme společně se
SŽDC s.o. zorganizovali dvě odborné konference,
Železnice 2013 a Železniční mosty a tunely.
Obchodní a výrobní oblast
V minulém roce pokračovala projekční příprava
dopravních staveb zejména na železnici a silniční
síti. Stejně jako v minulých letech zůstala nejdůležitějším obchodním partnerem státní organizace
Správa železniční dopravní cesty, s. o. Její dva
investorské útvary, Stavební správa Západ se sídlem v Praze a Stavební správa Východ se sídlem
v Olomouci, byly zadavatelem řady veřejných
zakázek na zpracování projektové dokumentace
a souvisejících činností. SUDOP PRAHA a.s. se
pravidelně těchto soutěží účastnil a častokrát byl
zadavatelem vyhodnocen jako vítěz.
SUDOP PRAHA a.s. se rovněž účastnil soutěží
na přípravu staveb silničních. Nejdůležitějším klientem v této oblasti je Generální ředitelství silnic
a dálnic se svými závody a správami. V roce 2013
získala naše společnost několik zakázek zadávaných jak generálním ředitelstvím, tak Krajskými
správami Ředitelství silnic a dálnic v Praze, Plzni,
Liberci, Pardubicích, Karlových Varech a Olomouci.
Další zakázky získal SUDOP PRAHA a.s. od krajských úřadů (zejména kraj Plzeňský, Středočeský,
Liberecký a Karlovarský) a měst (Plzeň, Praha, Hradec Králové, Pardubice, Železný Brod a Děčín).
Pro MD ČR jsme získali rámcovou smlouvu na
„kontrolu a monitoring stavebních projektů“ a koncem roku byly vypsány první soutěže na projekty
vybraných staveb dopravní infrastruktury.
Zcela novými obchodními partnery byly Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Penta Investments, s.r.o.,
KLEMENT a.s., Plzeňská energetika a.s., Správa
Národního parku a chráněné krajinné oblasti
Šumava, ELTODO, a.s., HOBAK a.s. a, RHP Development s.r.o. a ČEPS, a.s.
Velmi důležitými klienty byly v roce 2013 stavební společnosti, pro které zajišťoval SUDOP
PRAHA a.s. realizační dokumentace silničních
i železničních staveb doma i v zahraničí. Spolupráci se společnostmi SKANSKA a.s., SMP CZ, a.s.,
FIRESTA - Fišer, EUROVIA CS a. s., OHL ŽS a.s,
AŽD Praha, s.r.o. a Kapsch s.r.o., COLAS CZ, a.s.,
Porr a.s., ELTODO, a.s., HOBAK a.s., JHP spol.
s r.o., IDS - Inženýrské a dopravní, SYNER, s.r.o.,
Dálniční stavby Praha, a.s. a Metrostav a.s. lze
označit jako oboustranně velmi úspěšnou.
Studijní a koncepční práce
Nejsledovanější prací v oblasti studijní a koncepční bylo dokončování „Dopravní sektorové
strategie“, jež vyvrcholilo jejím schválením vládou ČR v loňském roce. Tento obsáhlý
dokument hodnotil stav všech sektorů (silniční,
železniční, letecké a vodní) dopravní infrastruktury České republiky a současně navrhl
a zhodnotil možnosti pokračovaní jejího rozvoje
či modernizace.
V oboru železničních studií byla zahájena příprava takzvaných „rychlých spojení“, jež mají za
úkol prověřit realizovatelnost vysokorychlostních
tratí v podmínkách České republiky. SUDOP PRAHA a.s. zpracoval možnosti průchodů územím pro
tyto úseky: Praha–Benešov a Benešov–Brno.
Neméně významnou byla i činnost na studii proveditelnosti pro napojení ruzyňského letiště na
železniční dopravu.
Ze studií zabývajících se silniční dopravou jsou
nejvýznamnější studie zpracované pro ŘSD ČR,
zejména pro úseky dálničních a rychlostních
komunikací (R6, R35, R48), které by se v budoucny měly stát podkladem pro další stupně
projektových dokumentací.

Inženýrská činnost
Významnou činností SUDOP PRAHA a.s.
v oblasti poskytování konzultačních služeb je zajišťování komplexního servisu pro investora mezi
vypracováním projektové dokumentace a následnou činností, tj. získávání nezbytných podkladů
a dokladů pro vydání územních rozhodnutí či stavebních povolení, podmiňujících následnou
realizaci jednotlivých investic. Tuto činnost SUDOP
PRAHA a.s. vykonával zejména pro SŽDC, s. o.,
ŘSD ČR, KSÚS, ŘVC, ale také pro městské, obecní a další investory, a to zejména u zakázek, u nichž
byl současně zpracovatelem projektové přípravy.
Technické dozory, monitoring
a kontrola staveb, BOZP
V roce 2013 byl SUDOP PRAHA a.s. rovněž
úspěšný v oboru výkonu technických dozorů staveb při realizaci staveb a zpracování monitoringů
a kontrol staveb spolufinancovaných z prostředků
EU. Tato činnost byla vykonávána zejména pro
MD ČR, Středočeský kraj, KSÚS, univerzity a další
subjekty. Získali jsme rovněž několik zakázek na
výkon koordinátora BOZP staveb, zejména pro
SŽDC s. o.
Zcela novou disciplínou v oboru technických
dozorů a podpory technického dozoru investora je
geodetické ověřování výměr přímo na stavbě bezprostředně po její realizaci. Tuto novou činnost
provádí SUDOP PRAHA a.s. u realizace modernizace dálnice D1 pro ŘSD.
Průzkumy a měření (geotechnika a geodézie)
Pro středisko geotechniky byly i v roce 2013
nejdůležitější činností průzkumy pro liniové železniční stavby, většinou jako součást zakázky na
zpracování projektové dokumentace. Velký objem
prací zde znamenaly především průzkumné práce
pro takzvané projekty racionalizací regionálních
tratí, které mají pomoci dočerpat OPD1 na ose 3.
Objemově menší, ale neméně důležité byly průzkumy pro novostavby a rekonstrukce silnic
a jejich inženýrských objektů.
Obdobná situace byla u střediska geodézie,
kde jsme zahájili rovněž novou činnost, a to zpracování geodetické dokumentace skutečného
provedení stavby pro zhotovitele stavby.
Životní prostředí a dokumentace EIA
Skupina životního prostředí zpracovala v roce
2013 části projektových dokumentací týkajících se
vlivu stavby na životní prostředí. Kromě toho byly
zpracovány samostatné dokumentace vlivu stavby
na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. (EIA).
Zahraniční zakázky a aktivity
Vzhledem k tomu, že evropské finanční prostředky určené na modernizaci železničních tratí
směřují v posledních letech téměř výhradně na
Balkán, také většina zahraničních nabídek byla
podána v tomto regionu, konkrétně v Chorvatsku,
Srbsku, Makedonii a v Albánii. Většina těchto
nabídek je stále v zadávacím procesu.
Úspěšnější jsme byli na Slovensku, kde jsme
pro Reming Consult a.s. zpracovali projektovou
dokumentaci pro stavební povolení tunelu Červený Kút a pro 2. etapu projektu Liptovský
Mikuláš–Poprad Tatry.
Po dlouhé době jsme pronikli na „západní“ trh,
kde se nám podařilo navázat spolupráci s mateřskou základnou firmy Mott MacDonald při
elektrizaci železniční sítě ve Velké Británii.
Po neúspěchu polského projektanta jsme získali důvěru firmy OHL ŽS a v Polsku jsme
převzali zakázku na zpracování projektové dokumentace (stavební povolení a realizace díla)
modernizace trati E30 (LK 133) v úseku Trzebinia–Krzeszowice.
V Srbsku ve sdružení COWI d.o.o. - NET Engineering SpA - SUDOP PRAHA a.s. zpracováváme
projektovou dokumentaci na železniční obchvat
města Niš.

Jakost a bezpečnost
SUDOP PRAHA a.s. je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO
9001:2001, environmentálního managementu dle
ČSN EN ISO 14001:2005, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS
18001:2008 a managementu bezpečnosti informací (ISIMS) dle ČSN ISO/IEC 27001:2006.
V roce 2013 byly výše uvedené certifikáty
potvrzeny prostřednictvím dozorové certifikace firmou TÜV SÜD jako světově uznávanou
společností v oblasti poskytování nezávislého
ověřování a certifikace firem s výrokem bez závad.
SUDOP PRAHA a.s. je také držitelem osvědčení
Národního bezpečnostního úřadu ČR, díky kterému může v rámci svých zakázek přistupovat
k utajovaným informacím do stupně utajení
DŮVĚRNÉ.
Personální oblast a sociální politika
Ve společnosti bylo ke konci roku 2013 zaměstnáno 278 zaměstnanců, a to na pracovištích v Praze,
Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni a v zahraničí
na pobočkách ve Varšavě a Sofii. Od 1. 1. 2014 se
společnost rozšířila o pracoviště geologické laboratoře v Pardubicích. Z výše uvedeného počtu
zaměstnanců pracuje na zakázkách společnosti 212
projektantů, ze kterých 119 vlastní osvědčení autorizovaného inženýra ČKAIT, autorizovaného architekta
nebo autorizovaného technika, a to nejen v oblasti
českých, ale i slovenských, polských a lotyšských
autorizací. Společnost v roce 2013 zabezpečovala
pro své zaměstnance vzdělávací aktivity v oblasti
využívání výpočetní techniky, softwarových řešení
projekčních prací, taktéž byla prováděna jako každý
rok výuka cizích jazyků. Pro zvýšení a zlepšení kvalifikace a manažerských schopností zaměstnanců
společnost pořádá kurzy v Assessment a development centru pro klíčové zaměstnance.
Co nás čeká v roce 2014
Začátek letošního roku je spojen se jmenováním
nové vlády a novým personálním obsazením
ministerstva dopravy, které již své priority představilo. Snaha o oživení české ekonomiky formou
investic do dopravní infrastruktury je pro nás pozitivní zprávou. Věřím, že státní organizace
zodpovědné za investice budou mít dostatek
možností a prostředků na pokračování přípravy
projektů běžícího operačního programu. Je také
nutné zahájit práce na přípravě projektů z druhého
operačního programu, který byl spuštěn 1. 1.
2014. Zkušenosti nabyté v prvním operačním
období by měly být pro nás i pro příjemce dotací
poučením, že je třeba přípravu staveb zahájit
v dostatečném předstihu a rozsahu.
Začínající rok nebude jednoduchý, ale vstupujeme do něj s oprávněným optimismem. Již na
přelomu roku máme poměrně slušný zásobník
nasmlouvaných zakázek, naši pracovníci tvoří
skvěle sehraný a kvalifikovaný tým, nemáme žádné
rizikové obchodní závazky a dluhy či půjčky.
Kromě běžných pracovních povinností nás
v roce 2014 čeká dokončení zavedení systému
spisové agendy. Dále chceme v průběhu letošního
roku pokračovat v zavádění nových profesních
softwarů, které nám umožní zvýšit produktivitu
naší práce. Velmi zajímavým projektem bude
rekonstrukce zasedacích místností v sídle společnosti v Olšanské ulici.
Jsme připraveni i v roce 2014 být pro své
obchodní partnery kvalifikovaným a korektním
partnerem, který udržuje vysoký standard projektových technologií a nabízí své špičkové
projektové týmy pro řešení i těch nejobtížnějších
zakázek. Pro své zaměstnance chceme vytvořit
klidné, týmové a motivující prostředí pro jejich
náročnou a zodpovědnou práci.
Jako každoročně Vám všem přeji pevné zdraví,
osobní spokojenost a v podnikání zdravé sebevědomí, prosperitu a úspěch.
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V Hradci Králové slavili...

nejprve na výjezdním zasedání v Bedřichově před Vánocemi...

...a v Novém roce padesátiny svého vedoucího Ing. Pavla Horáčka

Fúze SUDOPU PRAHA a SUDOPU PARDUBICE
Jak jsme již informovali v SR 3/2013, v polovině roku 2013 došlo k prodeji části podniku SUDOP Pardubice, s.r.o. – „Divize
vrtání“ firmě Stavební geologie – IGHG, spol. s r. o. Tímto dnem ukončila společnost SUDOP Pardubice, s.r.o. veškeré provádění
vrtných prací.
SUDOP Pardubice, s.r.o. nadále zajišťoval činnost laboratoře mechaniky zemin a hornin a terénní zkoušky (statické zatěžovací zkoušky, dynamické penetrace) a těsně spolupracoval se svým majitelem, firmou SUDOP PRAHA.
Oboustranné aktivity vyústily do společné fúze k 31. 12. 2013, kdy se, obrazně řečeno, SUDOP Pardubice vrátil
do lůna své matky. Došlo k tomu symbolicky za 20 let samostatné existence.
Geologická část SUDOPU Pardubice byla sloučena se střediskem geotechniky SUDOPU PRAHA, na kterém
z laboratoří mechaniky zemin, hornin a vod vznikla nová složka geotechnika-laboratoř. Jako pracoviště zůstaly původní prostory v Pardubicích v těsné blízkosti hlavního nádraží.
Začleněním laboratoří SUDOP PRAHA významně posílil svoji pozici na trhu, neboť na středisku geotechniky
a středisku geodézie zajišťuje vlastními silami další významnou část průzkumných prací. Laboratoře jsou vybaveny
technikou na vysoké úrovni. Veškeré laboratorní zkoušky jsou řízeny technologickými postupy, které jsou v souladu
s platnými normami a předpisy. V současné době probíhá proces akreditace jednotlivých typů laboratorních
zkoušek. Po dokončení procesu akreditace tak bude mít SUDOP PRAHA tu nejvyšší možnou kvalifikaci v oboru
laboratorních prací.
Adresa pracoviště: K Vápence 2677, 530 35 Pardubice

Kontaktní tel.: 777 715 530

Vedoucí laboratoře: RNDr. Petr Vitásek

SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
V období prvního 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. V tomto období
se projevila i skutečnost, že od nového roku 2014 platí
nový Občanský zákoník, takže řada zakázek byla vypsána ještě před koncem roku 2013 s termínem podání
počátkem roku 2014.
Od začátku prosince do února bylo připraveno
a podáno celkem 131 nabídek včetně předkvalifikací
a dokumentací pro zhotovitele staveb do veřejných soutěží na získání zakázek na domácím trhu v oborech, pro
které má naše společnost oprávnění k podnikání podle
obchodního rejstříku. Do zahraničí bylo podáno 9 nabídek a kvalifikací.
V oblasti železničního dopravního stavitelství se soutěžilo převážně o veřejné zakázky vypsané jednotlivými
správami SŽDC. Z významných akcí se jednalo především o tyto projekty: Zpracování „Žádosti o spolufinancování stavby z prostředků Fondu soudržnosti vč. CBA
tabulek a ekonomické analýzy stavby“, „Průjezd uzlem
Plzeň ve směru III. TŽK – Výstavba trakční transformovny Doudlevce“, zpracování projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Doprava pro
stavbu „DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo)“ –
tzv. malý projekt, projektová dokumentace „Odstranění
propadu traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Malá
Skála“, zpracování aktualizace přípravné dokumentace

a záměru projektu stavby „GSM-R III. koridor Beroun–
Plzeň–Cheb“, zpracování záměru projektu (ZP), ekonomického hodnocení (EH) a aktualizace přípravné
dokumentace (PD) stavby „Rekonstrukce 1. a 2. nástupiště ŽST Karlovy Vary“, zpracování záměru projektu
(ZP) včetně doprovodné technické dokumentace „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2.
stavba - I. část žst. Čelákovice“, zpracování záměru
projektu stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov
(mimo) – Černošice (mimo)“.
Ale získali jsme na železnici zakázky i pro jiné investory: „Optimalizace trati Zbiroh–Rokycany“, DSPS, pro
EŽ Praha, „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“,
digitální DSPS, pro Eurovii CZ, „Nymburk – Zpracování
studie proveditelnosti odkanalizování areálu depa“ pro
České dráhy, a.s. – Regionální správu majetku Praha.
Na trhu silničních dopravních staveb jsme získali zakázky vypsané složkami ŘSD. Jedná se o následující
stavby: „Bezpečnostní audit studie proveditelnosti
stavby R35 Ostrov – Staré město“ pro Správu Pardubice, „Projektová dokumentace, D11 Oprava CB vozovky km 7,8–13,7 vpravo“ pro Ředitelství silnic
a dálnic ČR, „Projektová dokumentace, D11 Oprava CB
vozovky km 13,7–18,0 vpravo“ pro Ředitelství silnic
a dálnic ČR. Další silniční zakázky jsme získali ve Středočeském kraji: „III/113 Chocerady, most ev. č. 113010, rekonstrukce, TDI+BOZP“ a „III/33310 a III/0116
Šestajovice, rekonstrukce, TDI+BOZP“.

U ostatních investorů jsme získali tyto zajímavé zakázky: „Prověřovací studie cyklostezky Krejcárek –
Balabenka“, „Cyklostezka Zbraslav–Jarov, 1. etapa“,
„Rekonstrukce Národního domu v Karlových Varech“,
„Výběr zhotovitele na zpracování studie a projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí vč. zajištění ÚR
akce: Lávka ul. Ke Kříži“, „Optimalizace projektu rekonstrukce Nuselského mostu pomocí kontinuální
diagnostiky“, „Ochranná opatření na drážních zařízeních na tratích č. 290 Šumperk–Olomouc, č. 291 Zábřeh–Šumperk, č. 310 Bruntál– Olomouc, č. 311
Rýmařov–Valšov v souvislosti se stavbou vedení 400
kV V 458 Krasíkov – Horní Životice“, „Přestupní uzel
Plzeň hlavní nádraží – úprava Mikulášské ul., prověření výstupu z podchodu Sirková“, výkon technického
dozoru investora nad prováděním stavby „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Dolní Břežany“, zpracování technické studie (TST) na akci „Horská
cyklostezka Modrava – Hradlový most“.
Pokračovala obchodní činnost i v zahraničí, v sledovaném období bylo připraveno 9 nabídek a kvalifikací.
Úspěšní jsme byli v Polsku, kde jsme získali zakázku
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy
urządzeń srk na stacji Skandawa w związku z likwidacją okręgu nastawczego „Sk1”– linia 353 Poznań–
Skandawa (PKP PLK a Zakład Linii Kolejowych w
Olsztynie).
Petr Lapáček
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K desátému výročí SUDOP Revue napsal generální
ředitel SUDOP GROUP Jan Hromádka mimo jiné:
„Pak si přečtu obsah (většinou opravdu důsledně)
a nakonec přepočítám počet záběrů generálního
ředitele. Znám totiž časopis, který v této kategorii
drží primát – 14 zobrazení v jednom čísle!“
My jsme se rozhodli tento rekord pokořit.
V dnešním čísle naleznete našeho generálního ředitele
hned 21x. Vždyť přece slaví jubileum!

...a toto SLAVÍČEK SUDOPSKÝ
Toto je SLAVÍK OBECNÝ...

HAPPY BIRTHDAY,

50

Thomas the Little Nightingale!
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Rekonstrukce železničního mostu v km
2,089 přes Labe na trati Děčín–Jedlová
Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA.
Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati
Děčín–Jedlová
Martin Ušala, DiS., SŽDC
Novelizace TKP 19 Ocelové mosty
a konstrukce
Ing. Milan Kučera, SŽDC
Oprava mostu v km 155,892 trati
Břeclav–Brno
Ing. Jan Svoboda, Ing. František Peléšek,
SŽDC
Rekonstrukce železničního mostu
v Dešenicích
Ing. Petr Hanzal, Metrostav,
Ing. Tomáš Šlais, Valbek, Ing. Pavel Prošek, SŽDC
Železniční tunely ve správě SŽDC
Ing. Hana Mastilová, SŽDC
Tunel Červený Kút – moderný trend vo výstavbe železničných tunelov na
Slovensku
Ing. Michal Gramblička, Ing. Miroslav Marek, SUDOP PRAHA,
Ing. Ján Kušnír REMING CONSULT
Zářez Nazdice
Ing. Jan Ježek, SUDOP PRAHA
Historie Jablunkovských tunelů
Ing. Miroslav Teršel, Unie Mostařů ČR
Zmáhaní tunelu Jablunkov II v období červen 2011 až září 2012
Petr Středula, Pavel Ďurkáč, Subterra
Požadavky TSI týkající se mostů a tunelů a zkušenosti z posuzování
železničních mostů a tunelů na požadavky interoperability
Ing. Marek Pětioký, Ing. Václav Souček, Ing. Vladimír Tomandl,
Výzkumný Ústav Železniční, Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., SŽDC
Protisněhový tunel v Gruzii
Maris Cirulis, ViaCon Georgia; Mikus Cirulis, MSc C Eng, ViaCon Latvia
Adam Czerepak, MSc C Eng, PE, Piotr Tomala, MSc C Eng, PE, ViaCon
Polska
Novelizace TNŽ 73 6220 Ocelové podlahy na nosných konstrukcích
železničních mostů a TNŽ 73 6261 Uložení mostnic na ocelových
konstrukcích železničních mostů
Ing. Zdeněk Nečekal, Ing. Ivana Švábeníková, SŽDC, Ing. David Kmošek,
EXprojekt
Provozní měření bezstykové koleje na mostě v km 7,810
trati Ústí n. L – Most přes dálnici D8 v km 80,778
Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA,
Ing. Miroslav Teichman, SŽDC
4 objekty vyprojektovány jako tenkostěnná ŽB prefabrikovaná přesypaná
konstrukce na úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora
Pavel Bulejko, Rastislav Schreiber, ABM Mosty
Měření interakce konstrukce se zeminou během výstavby žel. mostu,
biokoridor v km 88,595 trati Tábor – Sudoměřice u Tábora
Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Tomáš Martinek, SUDOP PRAHA
Dva nové podchody v železničním uzlu Plzeň
Ing. László Szíkora, SUDOP PRAHA
Rekonstrukce mostů v železničním uzlu Plzeň
Ing. Stanislav Kejval, Ing. Petr Žákovec, Ing. Pavel Prošek, SŽDC
Optimalizace trati Č. Tešín – Dětmarovice, SO 35-19-13 Karviná –
Dětmarovice, most v km 338,337
Ing. Jaroslav Sedláček, MORAVIA CONSULT Olomouc
První výsledky monitorování nových žel. mostů na vysokorychlostních
tratích v Německu
Ing. Karel Dahinter, CSc., Ing. Josef Kubíček, CSc., Kubíček Consult Liberec
Rekonstrukce mostu v km 79,943 trati Lovosice – Česká Lípa, 1. a 2.
stavba
Ing. Jan Fiala, Ing. Ivan Šír, fa Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb
Rekonstrukce mostu v km 79,943 trati Lovosice – Česká Lípa, 1. a 2. stavba
Martin Ušala, DiS., SŽDC
Nezávislá kontrola projektu železničního mostu Ravensbourne Park Road
Ing. Aleš Lubas, Ing. Petr Nehasil, Mott MacDonald CZ
Most přes řeku Saale u Bernburgu
Ing. Karel Tomíček, Bilfinger MCE Slaný
Rekonstrukce mostu v km 9,531 trati Čerčany–Skochovice
Ing. Libor Marek, Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., TOP CON SERVIS
Železniční infrastruktura a BIM
Ing. Aleš Lubas, Ing. Petr Nehasil, Mott MacDonald CZ
Návrh ocelového železničního mostu v km 68,978 trati Horní Cerekev –
Tábor
Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Petr Nečesal,
fa Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Tomáš Šlais, Ing. Pavel Rybár, Valbek
Statický a dynamický výpočet železničného mosta v km 51,368 trate
Devínska Nová Ves – Štúrovo (Červený most)
Ing. Martin Hukel, Ing. Ján Kopčák, Prodex

6

19. konference
ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY
Hostiteli konference byli šéfové obou
pořádajících organizací: Ing. Tomáš
Slavíček, generální ředitel SUDOPU
PRAHA a Ing. Jiří Kolář, Ph.D., generální ředitel Správy železniční dopravní
cesty (na snímku vlevo).
Hvězdami konference se stali sudopáci
Ing. Martin Vlasák a Ing. Marek Foglar,
Ph.D., kteří se celkem podíleli na pěti
příspěvcích.
Foto Ivan Krejčí
19. ročník konference Železniční mosty a tunely se uskutečnil ve čtvrtek
23. ledna 2014 v Kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze. Setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců mostů a tunelů se zúčastnilo na
250 odborníků. Počet přednesených referátů vzrostl na 29 – z toho se jich
22 týkalo mostů a 7 tunelů. Problematika byla široká - od projektování
přes novinky v normách a různé druhy měření a zmáhání závalů až k výrobě konstrukcí a stavbám všeho druhu. Diskutovalo se nejen k přednášeným tématům. Konference je rovněž vítanou příležitostí k setkání
starých známých – hovory se vedly v předsálí při kávě i v přilehlém sále,
který využily firmy k propagaci. SUDOP na dvou panelech předvedl nové
mostní konstrukce navržené pro průjezd uzlem Plzeň: mosty přes Radbuzu a Vejprnický potok.
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Na konci listopadu 2013 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most přes řeku Labe, který navazuje na rekonstrukci mostu přes Ploučnici z roku
2005. Předmětem stavby byla výměna stávající jednokolejné provizorní konstrukce ŽM16 z roku 1976 za novou ocelovou příhradovou konstrukci s dolní
ortotropní mostovkou a s průběžným kolejovým ložem. Hlavní příhradové nosníky o rozpětí 36,9 m + 56,0 m + 56,0 m jsou bezsvislicové soustavy se
svislými koncovými portály.

Rekonstrukce železničního mostu přes Labe v km 2,089 trati Děčín–Jedlová
Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA (zkrácený příspěvek na konferenci)
Celková koncepce rekonstrukce mostu
Návrh nosné konstrukce v části přemostění Labe navazuje na mostní konstrukci přes Ploučnici. Sjednocujícím
prvkem obou mostních konstrukcí je zakřivený horní pás
hlavního nosníku a svislé koncové portály, které dotvářejí
přechod k půlkruhovým kamenným klenbám navazujících
mostních otvorů. Křivost horních pásů mostních konstrukcí
zvýrazňuje soutok dvou toků Labe a Ploučnice a zároveň
změkčuje dálkové pohledy se silničním Tyršovým mostem
v pozadí. Tvarově byl návrh odvozen z původní konstrukce
přes Ploučnici z roku 1897 s horním parabolicky zakřiveným pásem. Svislicovou soustavu se zkříženými diagonálami nahradila v dnešní době užívanější bezsvislicová
kosoúhlá soustava, která má větší plochy volného průhledu,
a tím celá konstrukce působí lehčím dojmem.
Volba statického působení mostní konstrukce přímo
ovlivňovala úpravy železničního svršku. V rámci přípravné
dokumentace byl vybrán řetězec prostých polí zejména
s ohledem na minimalizaci náročnosti a nákladů na údržbu
železničního svršku. Toto konstrukční uspořádání umožnilo
osazení bezstykové koleje bez nutnosti vkládat kolejnicové
dilatační zařízení (VKDZ).
Původní stav mostu
Prvních devět mostních otvorů je tvořeno kamennou klenbovou konstrukcí (pole 1 až 9). V dalších třech otvorech (v
poli 10, 11 a 12) byla osazena provizorní příhradová dvoupatrová jednostěnná ocelová konstrukce typ ŽM 16 2p1sz
s rozpětím 36,0 m + 55,5 m + 55,5 m. Dále navazují tři kamenné klenbové otvory (pole 13, 14 a 15). V posledním šestnáctém poli byla v roce 2005 provedena výměna nosné
konstrukce přes řeku Ploučnici v rámci stavby „Rekonstrukce
mostu v km 2,221 trati Děčín-Rumburk“. Ve středním poli 11
přes řeku Labe je plavební profil šířky 45 m.
Předmět rekonstrukce mostu
Předmětem rekonstrukce byla zejména výměna nosné
konstrukce v polích 10 až 12 jednokolejného železničního
mostu přes Labe. Provizorní konstrukce ŽM 16 byla nahrazena ocelovou příhradovou konstrukcí s dolní ortotropní
mostovkou s průběžným kolejovým ložem v prostorovém
uspořádání VMP 2,5 resp. VMP 2,5 v oblouku.
V polích 10 a 12 byla navržena nosná konstrukce přímopásová se svislými portály a ve středním poli 11 nosná
konstrukce s kruhově zakřiveným horním pásem. Zakřivený horní pás pohledově navazuje na mostní konstrukci

přes Ploučnici a zároveň předurčuje hlavní plavební otvor.
Na navazující klenbové kamenné konstrukci v polích 13 až
15 byla zřízena nová přechodová ŽB deska, která byla napojena na úložný práh nad pilířem P15 vybudovaným
v rámci stavby mostu přes Ploučnici. Na pilířích P9 až P12
byly zřízeny nové úložné prahy. U pilířů P9 a P12 byla navržena aktivace základové spáry injektáží podzákladí a u pilířů P10 a P11 bylo navrženo zesílení založení pomocí
sloupů tryskové injektáže vyztužené pruty výztuže.
Na původní kamenné klenbové části v poli 1 až 9 byla
provedena obnova izolace s tvrdou ochranou litým asfaltem na nové ŽB podkladní desce. Nové odvodňovače
povrchu izolace byly vyústěny v místech původních kamenných odvodňovačů.
Popis nosné konstrukce
Nosné konstrukce v jednotlivých polích jsou shodného
konstrukčního uspořádání, tzn. ocelová celosvařovaná příhradová konstrukce s dolní ortotropní mostovkou. Rozpětí
nosných konstrukcí je 3,69 + 4 x 7,38 + 3,69 = 36,9 m pro
NK1 v poli 10 a 4 + 6 x 8 + 4 = 56 m pro NK2 v poli 11
resp. NK3 poli 12. Konstrukce mostu jsou navrženy dle
ČSN EN na zatěžovací schéma LM 71 klasifikované součinitelem a = 1,21.

300 mm. Trapézové výztuhy procházejí otvory ve stojinách
příčníků s výřezem „jablkovitého“ tvaru. Příčníky jsou navrženy jako svařované obrácené T-profily. Zapojení mostovky
k hlavním nosníkům je pomocí přechodu plechu mostovky
v horní pásnici dolního pásu. Toto konstrukční řešení zmenšuje vodorovné smykové a ohybové namáhání příčníků při
spolupůsobení hlavních nosníků a mostovky.
Vně hlavních nosníků jsou navrženy kabelové lávky na
konzolách. Velikost kabelových žlabů je dána počtem a polohou vedených kabelových vedení.
Ocelová konstrukce je opatřena diferencovanou
skladbou nátěrových systémů firmy HEMPEL. Barevný odstín vrchní vrstvy OK mostu je DB 610 – zelený. Izolace
žlabu kolejového lože byla provedena z tvrdé bezešvé syntetické stěrky SIKA Elastomastic.
Příčné mostní závěry jsou vodotěsné jednoduché lamelové s úpravou pro železnice, tzn. s krytím spáry vyztuženým elastomerovým pásem. Nosná konstrukce je
osazena na kalotových ložiscích s kluznou plochou z modifikovaného polyetylenu MSM firmy Maurer-Söhne.
Na základě požadavku města Děčína byla nosná konstrukce přizpůsobena na levé povodní straně dodatečnému
umístění lávky pro chodce a cyklisty o světlé šířce 2 m.

Výška přímopásových nosníků je 7,260 m (~1/7,7.L)
a u středního zakřiveného pole se postupně zvyšuje na
9,26 m (~1/6,1.L) ve středu rozpětí. Osová vzdálenost nosníků 6,35 m je dána požadovaným volným mostním průřezem VMP 2,5 v oblouku pro novou polohu směrového
vedení na mostě. Hlavní nosníky a mostovka jsou navrhovány v plném rozsahu z oceli S355. Chodníkové konzoly
jsou navrženy z oceli S235. Celková hmotnost ocelové konstrukce včetně vybavení mostu je 785 + 28 = 813 t.
Dolní a horní pás hlavních nosníků je navržen jako uzavřený obdélníkového tvaru. Diagonály jsou navrženy ze svařovaných otevřených profilů tvaru H. Přípoj diagonál
k pásům hlavního nosníku je celosvařovaný s tupými svary.
Stojina diagonál není připojena k pásnicím pásů hlavního
nosníku a je ukončena výřezem. Portálová svislice je uzavřená obdélníkového tvaru a plynule navazuje na horní
a dolní pás.
Mostovka je navržena jako ortotropní s mezistyčníkovými
příčníky ve třetině délky příhrad, tj. ve vzdálenosti 2,46 m
u NK1 resp. 2,66 m u NK 2 a NK3. Plech mostovky tl. 14 mm
je podporován šesti podélnými trapézovými výztuhami
v osové vzdálenosti 750 mm. Trapézová výztuha z plechu tl.
8 mm je navržena lichoběžníkového tvaru konstantní výšky

Montáž nosné konstrukce
Nosné konstrukce byly postupně montovány z jednotlivých dílců na předmontážních plošinách ve výškové úrovni odpovídající definitivní poloze (cca + 200
mm). Ocelová konstrukce NOK1 pro pole 10 a NOK3
pro pole 12 byly montovány na montážních plošinách
na povodní straně u levého NOK1 resp. pravého břehu
NOK3. Konstrukce NOK2 pro pole 11 byla montována
na plošině na návodní straně u levého břehu Labe. Dokončení protikorozní ochrany a izolace nosných konstrukcí byla prováděna po sestavení ocelových
konstrukcí.
Předmontáž ocelových konstrukcí v definitivní poloze
byla zvolena s ohledem na ochranu připravovaných ocelových konstrukcí. Hladina Labe v daném profilu značně kolísá, což se projevilo zejména při červnových povodňových
stavech roku 2013, které dosahovaly 50letého průtoku.
Montážní bárky s předmontovanou mostovkovou částí
NOK1 povodňovým stavům odolaly a přes veškeré komplikace spojené se zdržením stavby se zhotoviteli podařilo
mostní konstrukce dokončit do konce listopadu 2013. Dokončovací práce na spodní stavbě budou provedeny do
dubna 2014.

Slovensko: Železničný tunel Turecký vrch
Ján Kušnír – Michal Gramblička – Otakar Hasík
Zdôvodnenie stavby
Stavba ŽSR Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom –
Púchov, žkm 100,500–159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h je
súčasťou medzinárodných koridorov a vybraného ťahu Bratislava – Žilina
– Čadca – Skalité – štátna hranica s Poľskou republikou. Podľa predbežného členenia ide o súčasť koridoru č. V, vetva A2, úsek Nové Mesto
nad Váhom – Púchov v dĺžke asi 60 km.

Základné údaje o stavbe
I. etapou stavby ŽSR Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom
– Púchov, žkm 100,500–159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h je medzistaničný úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice, žkm
100,500–105,245. Táto etapa nadväzuje na predchádzajúci II. úsek Trnava –
Nové Mesto nad Váhom, ktorý sa končil v železničnej stanici Nové Mesto nad
Váhom v žkm 100,500. Koniec I. etapy stavby je pred železničnou stanicou
Trenčianske Bohuslavice v žkm 105,245.
Smerovo a výškovo je modernizovaná trať vedená v maximálnej miere na
pôvodnom železničnom telese s prihliadnutím na dodržanie požadovaných
rýchlostných parametrov, základných podmienok na priechodnosť
a priestorovú úpravu podľa STN 73 6201 (najmä vo vzťahu k nadjazdom),
ako aj dodržanie požadovanej únosnosti mostov a priepustnosť pre storočné
hladiny vody nad vodnými tokmi.
Najvýraznejším prvkom I. etapy stavby je železničný tunel cez Turecký
vrch, ktorý bol navrhnutý na dosiahnutie požadovanej rýchlosti 160 km/h,
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výhľadovo 190 km/h, pri použití konvenčných súprav bez naklápacej techniky.
Dĺžka tunela je 1 775 m (žkm 102,485–104,260). Navrhnutá nová trať tu
opúšťa pôvodné teleso, pretože bez rozsiahlych nových záberov územia sa
nedá realizovať požadovaný rýchlostný parameter.

Základné údaje o tuneli
Tunel prekonáva masív Tureckého vrchu vo dvoch protismerných oblúkoch,
približne rovnobežne so smerom štátnej cesty I/61 a ochrannej hrádze
Biskupického kanála, v smere staničenia novej trate od juhu na sever. Trasa
vychádza z veľmi stiesnených pomerov jestvujúceho skalného odrezu pred
vjazdovým (južným) portálom s veľmi malým odklonom (maximálne 15°) od
prevládajúceho smeru vrstevníc. Železničný dvojkoľajový tunel má dĺžku
1 775 m, razená časť je dlhá 1 740 m. Stavba tunela pozostáva z komplexu
povrchových (hĺbených) a razených (podzemných) stavebných objektov.
Súčasťou sú aj zárubné steny pred portálmi.
Technológia výstavby rešpektovala horninové prostredie masívu tvorené veľmi
pevnými vápencami a dolomitmi. Projekt navrhol uplatniť zásady tzv. Novej
rakúskej tunelovacej metódy s použitím rozpojovania hornín pomocou trhacích
prác. Zvyšok sa realizoval v otvorených stavebných jamách, presypaných tak,
aby sa povrch nad tunelom vrátil v maximálnej miere na pôvodnú úroveň. Technické riešenie rešpektovalo pôvodný charakter prostredia. Návrhom zárubných
múrov z opracovaného kameňa na oboch portáloch po vrch klenby tunela
a prípravou na ozelenenie na vrchnej úrovni sa vytvorila možnosť na prirodzené
rozšírenie prírodného prostredia lesostepi čo najbližšie k železničnej trati.
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Severní portál v představách architekta a vlevo ve skutečnosti

Razený dvojkoľajový železničný tunel je navrhnutý na priechodný prierez UIC
C s osovou vzdialenosťou koľají 4 200 mm vo dvoch protismerných oblúkoch
R 2 000 m (1 995 m) a medzipriamej pri minimálnych pozdĺžnych sklonoch
3,5 a 4,9 ‰. Požiadavka stavebníka navrhnúť tunel tak, aby bol pripravený na
prevádzku súprav dosahujúcich 200 km/h bola splnená tým, že projektant pri
posudzovaní návrhu priečneho rezu tunela bral do úvahy aerodynamiku
súprav (súčasných aj pripravovaných) a jej akustické účinky na cestujúcich
pri rýchlosti dopravy v = 200 km/h. Podkladom na návrh bola správa ERRI C
218/DT 368 z júna 1998 o technickom riešení návrhu priečneho rezu
železničných tunelov pre uzavreté súpravy pri uvažovaní aerodynamiky
(European Rail Research Institute – ERRI).
Vjazdový (južný) portál je umiestnený v nžkm 102,485, výjazdový (severný)
v nžkm 104,260. Nadložie v osi tunela dosahuje minimálnu hodnotu v mieste
južného razeného portálu, najvyššie je v nžkm 103,500 a dosahuje približne
100 m.
Profil výrubu vrátane nadvýlomov má plochu od 110 do 118 m2 (pri použití
protiklenby), je široký 13,20 m a vysoký od 8,90 do 10,06 m (s protiklenbou). Tunel sa dispozične pripravil na inštaláciu trakčného vedenia,
káblových kanálov, osvetlenia, zabezpečovacieho zariadenia a odvodnenia.
Na obidvoch stranách je komunikačný priestor so šírkou 1 200 mm,
umožňujúci únik osôb. V služobných chodníkoch tunela sa nachádzajú
potrubia požiarneho vodovodu s nadzemnými hydrantmi umiestnenými vo
výklenkoch, umožňujúce napojenie hasičskej hadice pri zásahu v tuneli.
Tvar konštrukcie je podkovovitý s kruhovou klenbou, v oblasti portálov a na
miestach s výskytom porúch podložia sa zrealizovala spodná klenba. Železobetónovú konštrukciu tvorí dočasné (primárne) ostenie zo striekaného
betónu a trvalé (sekundárne) ostenie z monolitického betónu. Dočasné
a trvalé ostenie oddeľuje drenážna medzivrstva tvorená špeciálnou drenážnou fóliou. Odvodnenie tunela je zabezpečené pozdĺžnym sklonom
tunelovej rúry. V smere staničenia stúpa 0,489 % od vjazdového portálu až
do km 103,500, odkiaľ niveleta klesá 0,350 % na úseku dlhom 700 m do km
104,200 a následne 0,472 % do konca tunela smerom k severnému portálu.
Razená úniková štôlňa umožní cestujúcim opustiť ohrozený priestor železničného
tunela, prípadne aj nástup hasičskému záchrannému zboru. Štôlňa je dlhá 240 m
a na tunel je napojená v nžkm 103,483. Vyúsťuje v mieste starého nadjazdu
v sžkm 104,00. Razená štôlňa má podkovovitý profil s plochým dnom a je
vybavená systémom nútenej ventilácie a požiarnymi dverami.

Prieskum a geologické pomery
Inžinierskogeologický a hydrologický prieskum (IGHP) na mieste tunela
vykonala v období január až máj 2003 spoločnosť GEOFOS, s. r. o., Žilina.
Predmetom IGHP bolo dokumentovanie vlastností zemín a hornín v podloží, ako aj výskyt a agresivita podzemnej vody pri pôsobení na konštrukcie
z betónu a ocele. V zmysle STN 73 0036 patrí skúmané územie do rajónov
s maximálne pozorovanou seizmickou intenzitou 6 – 7° MSK-64.
Výsledkom inžinierskogeologického prieskumu bolo členenie masívu,
v ktorom sa tunel razil, na kvázi homogénne bloky, ktoré sa počas razenia
stálou službou geotechnického monitoringu priebežne upravovali podľa skutočných podmienok na čelbe.
Tunel sa začal raziť zo severného portálu v komplexe kvartérnych sedimentov eolitického a deluviálneho pôvodu. Ich mocnosť sa smerom k svahu
zmenšovala. V tomto úseku sa razilo postupne na vertikálne aj horizontálne
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rozdelenej čelbe. Postupne prešlo razenie od dna smerom nahor na celý
výrub do zvetraného skalného masívu. Prechodový úsek tvorili v dne a jadre
vrstvy dolomitov prekryté súvrstvím vápencov. Okrem niekoľkých zlomov
s výškovými posunmi a vplyvu zvetrania sa nič nezvyčajné neobjavilo, predpokladané krasové vplyvy sa zo severnej strany nepotvrdili.
Razenie z južného portálu prebiehalo v kvalitnejších podmienkach, masív
tvorili tektonicky porušené vápence, ktorých vlastnosti sa s hĺbkou postupu
zlepšovali. Od južného portálu sa v určitých úsekoch pri odkrývaní dna
objavili hlboké ryhy vytvorené krasovou činnosťou a vyplnené sedimentmi.
Skalný masív Tureckého vrchu tvorili mezozoické súvrstvia karbonatických
hornín (dolomitov a vápencov). Karbonatický masív vrátane zón tektonického
porušenia a rozvoľnenia hornín bol minimálne zavodnený. V masíve Tureckého vrchu sa nenarazilo na žiadne vývery podzemných vôd ani rozptýlené
prítoky. Možno konštatovať, že tunel bol suchý.
Nadložie v osi tunela dosahuje minimálnu hodnotu, asi 3 m v mieste južného
razeného portálu (nžkm 102 ,510), najvyššie je v nžkm 103,500 a dosahuje
približne 100 m.

Priečny rez tunela
Projektovanie jednotlivých stupňov sprevádzala diskusia o správnej veľkosti
tunela. Svetlý profil bol na dané obdobie (rok 2002 – dokumentácia na územné rozhodnutie) navrhnutý pomerne veľkoryso so šírkou 12,2 m a plochou
80,6 m2. Osová vzdialenosť koľají sa navrhla na 4,20 m. Väčší profil
vychádzal z požiadavky stavebníka (ŽSR), aby bolo výhľadovo možné prevádzkovať súpravy s rýchlosťou až 200 km/h, zatiaľ čo dnešné predpisy
umožňujú najvyššiu rýchlosť 160 km/h.
Návrh priečneho rezu bol posúdený z hľadiska aerodynamiky a spĺňal
lekárske kritérium maximálnej zmeny tlaku 10 kPa v priebehu jazdy vlaku
tunelom a tým aj požiadavky na tlakový komfort cestujúcich vo vnútri vlaku.
Vo väčšom profile vzniká aj menší aerodynamický odpor, čím dochádza
k nižšej spotrebe energie a je potrebný menší trakčný výkon.

Technické špecifikácie interoperability (TSI SRT)
Rozhodnutím európskej komisie zo dňa 20. decembra 2007 – TSI SRT
Bezpečnosť v železničných tuneloch sa stanovujú niektoré záväzné prvky
týkajúce sa bezpečnosti. V dvojkoľajovom tuneli sú predpísané únikové chodníky na oboch stranách tunela široké najmenej 0,75 m. Vzhľadom na
navrhnutú veľkosť priečneho rezu sa tieto požiadavky v projekte a následne
na stavbe splnili a priečny rez, ako aj ďalšie nadväznosti nebolo potrebné
meniť.

Pevná jazdná dráha
O pevnej jazdnej dráhe (PJD) sa rozhodlo v projekte na stavebné povolenie.
PJD má oproti klasickému štrkovému lôžku niekoľko významných pozitív. Je
to predovšetkým dlhodobá stabilita koľajníc upevnených v betónovej doske
PJD a z toho vyplývajúcich minimalizácií udržiavacích prác, ktoré najmä
v tuneli znamenajú výluky premávky. PJD umožňuje aj jazdu automobilov, čo
je v prípade tunelov vhodné na rýchly zásah jednotiek hasičského a záchranného zboru.
Ďalším prínosom je zníženie konštrukčnej výšky železničného zvršku, čo
zmenšuje plochu nutnú na výrub tunela. Menšia plocha výrubu spoločne
z nižšími nákladmi na údržbu znamenajú úsporu celkových investičných nákladov, hoci zriaďovacie náklady na PJD sú asi 1,5-krát vyššie.
Pri realizácii stavby sa zvolil systém PJD RHEDA 2000 s menšou konštrukčnou výškou, ako uvažoval projekt, to však umožnilo zdvihnúť dno tunela až
o 400 mm a tým ešte viac zmenšiť výrub.
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trhacích prác, len s pomocou rýpadiel a ochranných stien z prefabrikátov. Týmto krokom sa značne zredukoval plánovaný
rozsah výluk.
Hĺbený tunel je vybudovaný pomocou kontradebnenia a debniaceho vozu vysunutého z tunela v zrezanom tvare s límcom po
obvode. Jeho povrch je sčasti obnažený, chránený striekanou
izoláciou na báze živíc a sčasti obetónovaný betónom s malým
obsahom cementu (tzv. prostým) s povrchovou úpravou ručne
ukladaných drôtokamenných matracov. Ponad hĺbený tunel sa
zrealizoval aj kameňom vydláždený rigol na odvedenie povrchových vôd do požiarnej nádrže situovanej v tesnej blízkosti.

Severný (výjazdový) portál

Jižní portál tunelu Turecký vrch s pevnou jízdní dráhou

Vypustenie záchranných výklenkov
Vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie boli navrhované po celej
dĺžke tunela záchranné výklenky v ostení tunela po oboch stranách vo
vzájomnej vzdialenosti 20 m. Takéto výklenky sa navrhovali od čias RakúskoUhorska a slúžili na prečkanie zamestnanca v tuneli počas prejazdu vlaku. Pri
rýchlosti 160 km/h a vyššej už výklenky bezpečnosť nezaistia (tlaková a podtlaková vlna od vlaku by mohla osobu vytiahnuť), a preto je potrebné
prehliadky a práce v tuneli zabezpečiť iným spôsobom – organizačne,
krátkodobými výlukami. V priebehu realizácie tunela sa podarilo prerokovať
zmenu oproti pôvodnej projektovej dokumentácii a výklenky sa z realizácie
vynechali, čím sa podstatne zjednodušila konštrukcia samotného tunela.

Razený tunel
Tunelová rúra razeného úseku má dĺžku 1 740 m (nžkm 102,510–104,250)
a nadväzujú na ňu hĺbené úseky južného portálu s dĺžkou 25 m a severného
portálu s dĺžkou 10 m. V celej dĺžke (až na dve miesta v strede tunela) je
použitý jednotný prierez dvojkoľajového tunela. Približne v strede sú zhotovené dve napínacie komory na trakčné vedenie dlhé 10 m.
Uprostred tunela v km 103,483.00 je napojená 244,7 m dlhá razená úniková
štôlňa ústiaca do priestoru bývalého nadjazdu dnes už opustenej cestnej
komunikácie cez pôvodnú železničnú trať.
Konštrukcia tunela je dvojplášťová (primárne a sekundárne ostenie) s medziľahlou fóliovou izoláciou, ktorá je chránená pred drsným povrchom
primárneho ostenia ochrannou geotextíliou.
Primárne (dočasné) ostenie je zo striekaného betónu C 16/20 s premenlivou
hrúbkou 150 až 400 mm. Podľa vystrojovacích tried je okrem betónu tvorené
z priehradových oceľových nosníkov, zváranej siete s rôznym priemerom
a rastru, dištančných telies a oceľových, respektíve sklolaminátových
svorníkov.
Asymetricky zaťažené sekundárne ostenie je z monolitického vystuženého,
prípadne nevystuženého betónu C 25/30 – XC1, XF1 – Cl 0,20 – Dmax22 –
S3 hrubého 300 mm a viac.
Napriek tomu, že sa v projekte uvažovalo použiť vo vápencoch a dolomitoch
v priebehu celého tunela ploché dno so základovými pásmi, v odkrytých
úsekoch s mohutnými poruchami vyplnenými ílovitou výplňou dĺžky aj viac ako
3 m, bolo potrebné na základe odporúčania geotechnického dozoru doplniť
spodné klenby.

Južný (vjazdový) portál
V úseku zárubného múra pred vjazdom do tunela sa nová trasa trate veľmi
pomaly odkláňa od starej a vyžaduje si tak skalný odrez v pôvodnom strmom
svahu z pevných vápencov. Aj keď bol skalný odrez relatívne stabilný, zárubný
múr z kamenného muriva v sklone 5 : 1 zabráni následnej erózii a zvetraniu
skalného masívu. Miesta, ktoré boli vo väčšej miere zvetrané, sa zaistili
striekaným betónom s oceľovými sieťami a tyčovými svorníkmi. Nad
betónovou korunou múra, na ktorej je osadené bezpečnostné zábradlie, sa
pôvodný svah spevnil antikorovou sieťou Tecco® s hydroosevom. Nad
úrovňou takto spevneného svahu sa vybudovala línia ochranných dynamických bariér proti padaniu predovšetkým kamenných blokov do priestoru trate.
Najväčší problém predstavovalo rozpojovanie horniny odrezu v tesnej
blízkosti prevádzkovanej trate, navyše komplikované úrovňovým železničným
prejazdom na stavenisko. Zhotovovateľ si však pri postupnom odťažovaní na
úroveň päty zárubného múru erudovane poradil aj bez predpokladaných

Ako už bolo spomenuté, severný portál sa nachádza
v kvartérnych sedimentoch Váhu a potoka Bošáčky, ich mocnosť
je viac ako 40 m a zasahuje až pod základové konštrukcie. V strmom portálovom svahu tvorenom prevažne sprašovými hlinami bolo potrebné
počítať s možnosťou aktivácie svahových pohybov, čo sa však nepotvrdilo.
V týchto podmienkach bolo náročné zvoliť vhodný postup pri zaisťovaní
portálovej jamy. Zhotovovateľ nakoniec zvolil racionálny spôsob práce,
ktorého podmienkou bolo vytvorenie pracovného priestoru na zaisťovanie
každej úrovne odkopu a kotvenie. Práce sa začali vybudovaním prístupovej
komunikácie na strmý svah tak, aby bolo možné vŕtať a zabudovať prvé
mikropilóty stien, pramencové kotvy a tri železobetónové prievlaky. Prievlaky
lemujúce terén sa realizovali po častiach a zároveň vytvorili definitívnu stužujúcu korunu portálových stien kotvenú trvalými horninovými kotvami. Výkopy
a zaisťovanie jamy pokračovali postupne nadol po jednotlivých etážach
s výškou asi 3 m až na druhú kotevnú úroveň. Odtiaľ sa vŕtali pilóty severnej
a južnej pilótovej steny, ktoré boli kotvené, a medzi nimi sa vybudovala spodná rozperná doska a spodná klenba hĺbeného tunela, obe zo železobetónu.
Postup hĺbenia a zaisťovania stavebnej jamy bol úzko viazaný za začiatok
razby tunela.
Definitívny zárubný múr z betónu C 25/30 lemuje steny jamy. Sklon líca je 5 :
1 a tak ako portálové steny, aj steny jamy sú obložené lomovým kamenným
murivom. Koruny sú ukončené rímsami prekrývajúcimi súčasne trvalé
prievlaky. Všetky steny portálu sú kotvené v hornej časti trvalými kotvami,
z ktorých vybrané sú prispôsobené na sledovanie deformácií pomocou
dynamometrov.
Portálový blok hĺbeného tunela je ukončený zvislo, časť je obnažená a pokrytá
striekanou izoláciou, časť je obetónovaná a obložená kamenným murivom.

Vybavenie tunela
Súčasťou tunela ako funkčného celku je jeho technologické vybavenie
umožňujúce samotnú prevádzku a údržbu a zabezpečujúce bezpečné podmienky pri všetkých stavoch a situáciách, ktoré v ňom môžu nastať. Medzi
zrealizované technologické vybavenie tunela patria:
• bezpečnostné držadlá z nehrdzavejúcej ocele umiestnené obojstranne,
• adaptačné osvetlenie, prevádzkové osvetlenie a núdzové LED osvetlenie
umiestnené v držadlách, osvetlenie vchodu do únikovej štôlne,
• zásuvkový rozvod pre potreby údržby a zásah bezpečnostných zložiek,
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• vyžarovací kábel na šírenie rádiového a telefónneho signálu,
• tlačidlá elektropožiarnej signalizácie,
• líniový požiarny hlásič zrealizovaný na štyroch
úrovniach,
• požiarny vodovod s nadzemnými hydrantmi,
• bezpečnostné značenie úniku z tunela,
• kamery sledujúce oblasti portálov tunela a vstup
z tunela do únikovej štôlne,
• zariadenie na napínanie trakcie,
• rozvody ukoľajnenia trakčného vedenia,
• zabezpečovacie zariadenia (návestidlá, vzdialenostné upozorňovadlá, balízy),
• pretlakové vetranie štôlne atď.
Väčšina zariadení je riadená, respektíve napájaná
Poslední vlak projíždí po stávající koleji 14. 7. 2012. Následně začal provoz tunelem po jedné koleji
káblami, ktoré sú umiestnené v chodníkoch
v káblových kanáloch. Delia sa v káblových šachtách a k samotným aktívnym
Generální projektant stavby
prvkom sú vedené v ostení v zabetónovaných chráničkách. Riadiace a napájaREMING CONSULT – HIP Ing. Ján Kušnír
cie zariadenia sú situované mimo tunela v technologických domčekoch na
oboch portáloch.
Projekt tunelu
SUDOP PRAHA – Ing. Michal Gramblička (DUR 2002, DSP 2004)
Prístupové komunikácie
METROPROJEKT PRAHA – Ing. Otakar Hasík (RDS 2008–11)
K všetkým vstupom do tunela sa vybudovali prístupové komunikácie slúžiace
na údržbu, prevádzku a bezpečnosť tunela. V rámci nich sú vytvorené nástup- Zhotovitel
Sdružení „Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce 2009“
né plochy v prípade zásahu požiarnych a záchranných zložiek.
(OHL ŽS, Skanska BS, VÁHOSTAV – SK, Doprastav a ELTRA)
Záver
Stavební dozor
Môžeme konštatovať, že projektantovi v spolupráci so zhotovovateľom sa
„Inžinierske združenie Zlatovce“ (Infram SK a Bung Slovensko)
podarilo úspešne navrhnúť a realizovať dielo, ktoré reprezentuje posledné
Realizace
trendy tunelového staviteľstva na železniciach. A nie je to len vďaka stavebnej
09/2009–05/2013
časti, ku ktorej patria veľkosť tunela na rýchlosť 200 km/h, pevná jazdná dráha,
Investor
odstránenie záchranných výklenkov atď, ale treba spomenúť aj moderné techŽeleznice Slovenskej republiky
nologické vybavenie, ku ktorému patrí núdzové osvetlenie umiestnené
Financování celého projektu ve výši téměř 264 mil. eur (bez DPH) bylo
v antikorových držadlách, požiarna nádrž napájaná priamo zo susediaceho
zajištěno
z Fondu soudržnosti EU a spolufinancováno ze zdrojů SR v rámci
toku, nezavodnený požiarny vodovod kombinovaný z HDPE a liatiny alebo
Operačního
programu doprava 2007-13.
požiarne dvere do únikovej štôlne odolávajúce aerodynamickým tlakom.

Známý odborník na historii železnic pokračuje ve své nové knížce v mapování
železničních zajímavostí na území Česka. Ať už se jedná o tratě v pohraničí (Z
Tanvaldu až za Harrachov, Chebsko, Třemešná-Osoblaha) i zajímavé tratě ve
vnitrozemí (Jihočeské úzkokolejky, Posázavský pacifik, Pražský Semmering,
„Zlínka“ a Baťova dráha), osudy nádraží (Železná Ruda, Masarykovo nádraží
v Praze, Česká Třebová), tunely (Březenský, v Litoměřicích), mosty (Viadukt míru
v Dolních Loučkách, Jezernické viadukty), neštěstí u Stéblové či osudy legendární Slovenské strely, všechny příběhy jsou podány čtivě a podepřené důkladnou znalostí místa. Knížka je doplněna množstvím obrazových příloh
z autorova archivu a přehlednou mapou na předsádce.
Vydala Mladá fronta v roce 2013, cena cca 280 Kč.

Průjezd uzlem Plzeň
Vladislav Šefl / foto Jakub Šebek

Projekt stavby „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“
zpracovala firma SUDOP PRAHA a.s. pro investora SŽDC, s.o.,
Stavební správu západ, se sídlem v Plzni. Přípravná dokumentace
vznikla rovněž v SUDOPU. Stavba je jednou ze souboru staveb
modernizace III. tranzitního železničního koridoru (TŽK), který je
definován na trase Cheb státní hranice – Plzeň – Praha – Ostrava
– Mosty u Jablunkova státní hranice. Stavbu realizuje na základě
výsledků veřejné obchodní soutěže ukončené na přelomu října
a listopadu 2011 společnost SKANSKA, a.s.
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Příprava přestavby hlavního nádraží v Plzni spolu s přilehlými
kolejišti teplárny a Koterova má již dlouholetou historii. První pokusy pocházejí z 60. let minulého století. Netrvalo dlouho a zdá
se, že po šedesáti letech se snad i Plzeňané dočkají moderního
nádraží. Třeba ta doba ale nebyla na škodu, či jak by řekla moje
babi: „Kdyby se to opravilo dřív, dnes už by to bylo stejně starý.“
Nutno říci, že novodobá příprava přestavby železničního uzlu
Plzeň se nerodila jednoduše. V případě stavby Průjezdu se jedná
o první krok v přestavbě a modernizaci železničního uzlu, na
který budou navazovat další stavby uzlu Plzeň. Prvotní jednání
v rámci přípravy stavby proběhla již v roce 2004 jako další z koridorových staveb trati Plzeň–Cheb. Součástí přípravy stavby
byla i jednání obsahující technické řešení oblasti tzv. „přesmyku tratí“. V roce 2006 tak byla zpracována přípravná dokumentace „Uzel Plzeň“ (dále jen Uzel) a „Průjezd uzlem Plzeň ve
směru III. TŽK“ (dále jen Průjezd), na které bylo v roce 2009 získáno společné rozhodnutí o umístění stavby.
Náročným projednáváním územního řízení, které bylo způsobeno
technickou složitostí přesmyku tratí, související vyvolanými investicemi spojenými s přeložkou silnice I/26 a majetkoprávním vypřádáním, začíná další pestrý vývoj přípravy stavby. Již v roce 2007 byly
zahájeny práce na dokumentaci projektu stavby a dokončeny v listopadu 2008 – nutno podotknout, že prozatím ve smysluplném a uceleném rozsahu. V roce 2010 dochází k prvnímu rozdělení stavby
Průjezd na dvě etapy. 1. etapa zahrnovala přestavbu kolejiště od železničního mostu přes řeku Radbuzu včetně až za železniční stanici
Plzeň-Jižní předměstí. 2. etapa začínala za Jižním předměstím a zahrnovala v sobě přestavbu přesmyku tratí a mosty přes Vejprnický
potok a Vejprnickou ulici, kde se napojovala na již hotovou stavbu
„Optimalizace úseku trati Plzeň–Stříbro“. Součástí 2. etapy měla být
ještě rozsáhlá vyvolaná investice přeložky silnice I/26.
V průběhu projekčních prací bylo zjištěno, že podchody
v žst. Plzeň hlavní nádraží, které jsou svým umístěním mimo
stavbu Průjezdu, nevyhovují svými parametry požadavkům na
interoperabilitu koridorové trati. Jelikož je Průjezd představován
jako stavba koridorová, došlo k rozhodnutí zařadit rekonstrukci podchodů do stavby, čímž bude dosaženo splnění
těchto požadavků.

Dvoukolejný úsek trati Plzeň–Cheb v místě mostů přes Vejprnický potok a Vejprnickou ulici
– napojení stavby Průjezd na stavbu Optimalizace úseku trati Plzeň–Stříbro

V letech 2010 a 2011 byly do odevzdané dokumentace Průjezdu zapracovány další dvě aktualizace projektu s cílem minimalizovat náklady stavby a koordinovat související stavby „Uzel Plzeň“
a „Přestupní uzel Plzeň Hlavní nádraží Plzeň/Šumavská – autobusový terminál“. Tyto stavby spolu
úzce souvisejí v místě přestavovaného severního podchodu na hlavním nádraží v Plzni.
Výsledkem sedmiletého projekčního úsilí, od prvotního projednání v roce 2004 až k zahájení stavby na konci roku 2011, byla dokumentace stavby Průjezd uzlem Plzeň ve směru III.
TŽK v následujícím nekompaktním rozsahu (výčtem od hlavního nádraží směrem na Cheb):
- Kompletní přestavba stávajícího severního a jižního podchodu na hlavním nádraží v Plzni se
všemi dalšími dotčenými profesemi a s prodloužením podchodů do ulic Šumavská a Železniční.
- Následuje mezera vyplněná pouze kabelovými vedeními zabezpečovacích, sdělovacích
a energetických zařízení a novým opláštěním budovy stavědla Radbuza.
- Kompletní přestavba úseku od železničního mostu přes řeku Radbuzu včetně až za železniční stanici Jižní předměstí v délce cca 1,4 km (čtyřkolejný úsek s jednou železniční stanicí
a poměrně velkým množstvím mostních objektů). Součástí stavby je také propojení stanice
Plzeň Valcha, na trati Plzeň–Klatovy, s novým zabezpečovacím a sdělovacím zařízením budovaným ve stavbě Průjezdu.
- Opět následuje cca 1,2 km dlouhá mezera (lokalita „přesmyku tratí“) vyplněná kabelovými vedeními zabezpečovacích a sdělovacích zařízení a výměnou nejzuboženějších částí železničního svršku.
- Kompletní přestavba dvoukolejného cca 600 m dlouhého úseku s přestavbou dvou železničních mostů přes Vejprnický potok a Vejprnickou ulici (součástí tohoto úseku je i výstavba
jediných protihlukových zdí na celé stavbě).

Po relativně zdlouhavém úvodu popisujícím peripetie přípravy ale zpět
k samotné stavbě Průjezdu. Rád bych zmínil jednotlivé profese, připomenul důležité stavební objekty a popsal, jak s nimi bylo naloženo a jaké
komplikace bylo nutno při samotné realizaci stavby řešit. Chci zejména
poukázat na složitost projednávání takovéto stavby v intravilánu města,
kde do procesu schvalování vstupuje velké množství složek a organizací.

Při vypsání souhrnných údajů za kolejářskou profesi (demontáž kolejí
– 8 777 m; montáž koleje tvaru UIC 60 – 5 285 m; montáž koleje tvaru
S49 – 1 905 m; montáž výhybek – 19 v.j.) se nejedná o nijak závratnou
stavbu, ale z hlediska stavebních postupů a prostorového uspořádání,
kdy byl návrh řešen v některých lokalitách opravdu na milimetry, je
možné stavbu hodnotit jako náročnou.

Z hlediska profese kolejářské se jednalo o stavbu náročnou především v navrhování kolejových rozvětvení a napojování do stávajících
a provizorních stavů v místě zhlaví s velkým množstvím výhybek
a prostorovým omezením. Proto například v předpolí mostu přes Radbuzu byly projektovány dva provizorní stavy pro samotnou realizaci,
jeden stav po stavbě Průjezdu nazvaný „dlouhodobý přechodový stav“
a jeden definitivní stav odpovídající budoucímu napojení po stavbě
Uzlu nazvaný „technický průkaz napojení západního zhlaví“. Za Jižním
předměstím pak byl navržen „přechodový stav mezi 1. a 2. etapou“,
kdysi stavby Průjezd, nyní mezi stavbami Průjezd a „Uzel Plzeň, 3.
stavba“. Další komplikací bylo šířkové uspořádání v úseku mezi Prokopovou a Klatovskou ulicí, kde došlo k přidání jedné koleje a je zde tak
vybudován čtyřkolejný úsek. Úprava železničního spodku si tak vyžádala sanaci poměrně dlouhých zárubních zdí a navržení nového systému odvodnění i s akceptováním velkého množství nových
kabelových vedení.
V závěrečném úseku stavby, u ulice Vejprnická, vznikl při výstavbě
mostu přes danou ulici pouze jeden menší problém. Most byl budován
po půlkách vždy pod každou kolejí zvlášť. V průběhu výstavby mostu se
ukázalo, že definitivní vedení kolejí je sice krásné a plynulé, ale oplývá
nedostatečnou osovou vzdáleností pro realizaci a napojení izolací jednotlivých polovin mostu. Proto musela být jedna z kolejí odsunuta minimálně o 0,4 m, což se nejeví jako problém, pokud to není úsek na
vysokém náspu v místě, kde se nachází pouze oblouky s převýšením,
přechodnice a inflexní body. Kolejáři jistě chápou. Nicméně i toto se
podařilo, a tak v Plzni vyrostly dva nové zdařilé mosty.

Další profese, která ve stavbě hrála významnou úlohu, je profese
mostařská. Kompletně bylo přestavěno šest železničních mostů, tři podchody (jeden u ulice Prokopova a dva na hlavním nádraží), byly sanovány dvě zárubní a jedna opěrná zeď a byla vystavěna jedna nová
zárubní zeď umožňující rozšíření stanice Plzeň-Jižní předměstí a Borské
ulice. Za podrobnější rozepsání by stály určitě všechny velké mosty realizované v této stavbě, ale to by vydalo na samostatný článek. Každý
most měl svá specifika, úskalí a komplikace plynoucí především z omezování každodenního městského provozu, ať již individuální či městské
hromadné dopravy.
Rozhodně největším mostním objektem stavby je most přes řeku
Radbuzu (velké foto na protější straně), který svým hlavním polem
překonává tok řeky. Jedná se o železniční most se třemi kolejemi o třech
polích s rozpětím 26,35 + 63,40 + 26,35 m. Nosnou konstrukci krajních
polí tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce uložená na ocelových ložiskách. Nosnou konstrukci středního pole pro všechny tři koleje tvoří
trojice ocelových příhradových nosníků o výšce 7,5 m spřažených s železobetonovou deskou mostovky. V projektu se počítalo s výstavbou
mostu pomocí příhradových jeřábů postavených pevně v bárkách v korytě řeky Radbuzy. Zhotovitel při realizaci navrhl a uskutečnil své vlastní
řešení výstavby zcela odlišné od toho navrhovaného. Hlavní pole přes
řeku postupně vysouval z jejího pravého břehu. Ač bylo řešení zhotovitele vyhovující, ukázalo se, že navrhovat řešení v projektu bez znalosti
možností dodavatele vede k následnému přepracovávání a doplňování
dokumentace, dohadování se o vícepracech a kupení chyb, protože při
opravování se prostě vždy na něco zapomene.

Stanice Plzeň-Jižní předměstí s pohledem na část Borské zdi a výstup schodištěm do přednádražního prostoru

Další z mostů převádí trať přes Prokopovu ulici.
Původní ocelová konstrukce krajního mostu byla zrekonstruována a přesunuta na souběžnou trať Plzeň–
Klatovy, kde nahradila doslouživší mostní objekt. Na
uvolněném místě byl vystavěn most nový. Ten tvoří
dvě samostatné nosné konstrukce ze zabetonovaných svařovaných nosníků s proměnnou výškou
průřezu s horní mostovkou a kolejovým ložem, oddělené těsněnou podélnou spárou. Ocelobetonové
nosné konstrukce jsou vetknuty do svislých stěn
opěr. Přestavba umožnila umístění čtvrté koleje a kolejové spojky na mostě a rozšíření komunikace pod
mostem v prostoru vyústění Prokopovy ulice do křižovatky s ulicí U Trati. Největší komplikací po dobu
stavby mostů bylo přerušení průjezdu Prokopovou
ulicí (na cca šest měsíců), která byla prakticky jedinou komunikací pro výjezd trolejbusů z plzeňského
depa na linky v celém městě. Díky výstavbě Průjezdu
urychlil Dopravní podnik města Plzně zatrolejování
nových tras, které nyní nabízejí alternativu v obslužnosti depa i při uzavření Prokopovy ulice a dalších
frekventovaných dopravních tepen města.

Mosty přes rozšířenou Prokopovu ulici

Třetím významným mostním objektem je přestavba železničního mostu přes údolí Vejprnického potoka. Nový most je železobetonový,
obloukový s rozpětím oblouku 26,5 m a je navržen
ze dvou samostatných konstrukcí s podélnou dilatační spárou. Oblouk nosné konstrukce je parabolického tvaru konstantní tloušťky 0,85 m a je
vetknut do železobetonových monolitických opěr.
Nad údolím Vejprnického potoka působí velmi elegantně. V tomto místě, kde vede i cyklistická
stezka, by tento dojem byl ještě umocněn, kdyby
hned v těsné blízkosti nevedlo z jedné strany
mostu nevzhledné teplárenské potrubí, což platí
i o následujícím mostě přes Vejprnickou ulici.
Rekonstrukce železničního mostu přes Vejprnickou ulici (foto na straně 16) je navržena zejména vzhledem ke změně polohy kolejí
a požadavku na rozšíření šířky prostoru pod
mostem. Nový most je tvořen dvěma samostatnými spřaženými ocelobetonovými nosnými konstrukcemi s plnostěnnými nosníky o rozpětí 32 m.
Oba poslední zmíněné mosty byly řešeny architektonicky tak, aby co nejlépe zapadly do okolní zástavby, a to i s ohledem na fakt, že jsou na nich
umístěny skleněné protihlukové zábrany.

Most přes Vejprnický potok, za mostem nevzhledné teplovodní potrubí
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Další z velkých mostních objektů je vybudování zárubní zdi ve stanici Plzeň-Jižní předměstí.
Město Plzeň připravuje investici „Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka v Plzni – II. etapa“
s vypracovanou projektovou dokumentací, která však zčásti kolidovala s naším projektovým řešením SO 35-38-52 Zárubní zeď ulice Borská. Těsně před a v průběhu stavby Borské zdi musel
být její projekt na základě podkladů a požadavků projektanta silničního mostu Klatovské ulice
firmy VALBEK, spol. s r. o. opraven. Po vypracování tří různých verzí oprav projektu zdi se nám
podařilo dospět ke konečnému, nyní již uskutečněnému řešení. Zeď byla navržena a vystavěna pomocí převrtávaných pilot.

Borská zeď a nové nástupiště s přístřešky v železniční stanici Plzeň-Jižní předměstí
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Právě při realizaci této zdi došlo asi k největší
komplikaci během stavby. Vzhledem k velkému
množství různých inženýrských sítí kolem celého rekonstruovaného úseku se podařilo při
vrtání jedné z pilot navrtat tlakové vodovodní
potrubí velkého průměru (jednalo se totiž
o jednu z hlavních zásobovacích větví obsluhující několik městských čtvrtí). Gejzír vytvořený
prasklým potrubím byl monumentální a neušel
tak pozornosti kolemjdoucích a všudypřítomných médií. Méně k smíchu byl fakt, že voda
pokropila i projíždějící vlak, jenž táhla elektrická
lokomotiva – ano, trakce byla toho času stále
v provozu. Naštěstí se nikomu nic nestalo a tak
tato příhoda zůstává již jen k pousmání. Dnes
v místě prasklého potrubí stojí nová dominanta
Jižního předměstí – zárubní zeď.
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Čtyřkolejný úsek trati Plzeň hl. n. – Plzeň-Jižní předměstí, pohled na sanovanou zárubní zeď

Posledními významnými mostními objekty
jsou rekonstrukce a výstavba prodloužení
podchodů pro cestující ve stanici Plzeň
hlavní nádraží severním směrem do ulice Šumavská a jižním směrem do ulice Železniční.
Toto řešení v předstihu zajistí pěší propojení
městské části Slovany s centrem města po
dobu přestavby mostů přes Mikulášskou
ulici, která proběhne v druhé stavbě Uzlu.
Tento předstih a souběžné projektování „Uzlu
Plzeň, 1. a 2. stavba“ vnesl do výstavby samotných podchodů nemalé komplikace.
„Drobné“ úpravy projektu staveb Uzlu, které
nejsou na papíře tolik patrné (především
v místě plánovaných výlezů z podchodu,
u výtahů, eskalátorů a schodišť), přinesly
problémy do realizační dokumentace a nutnost podstatných úprav v již odevzdané dokumentaci Průjezdu.
V současnosti je severní část podchodu
směrem do ulice Šumavská v provozu s dočasnými omezeními. Na jižní části podchodu
právě začala výstavba posledního úseku,
výstupu do ulice Železniční. Výstavba podchodů je komplikovaná také tím, že se odehrává v památkově chráněné zóně. Některé
prvky na nástupištích, jako zábradlí a přístřešky, jsou památkově chráněny, a tak jejich
obnova a repase je velmi náročným procesem.
Kompletní zprovoznění všech částí podchodů
je plánováno na konec května 2014, kdy by
měla být stavba kompletně ukončena.
Generální projektant: SUDOP PRAHA a.s.,
HIP Ing. Emil Špaček, převzal Ing. Vladislav Šefl
Subdodávky projektové dokumentace: KTA
techniky, s.r.o., TOP CON SERVIS s.r.o., TMS s.r.o.,
Elektroline a.s., Metroprojekt a.s., SUDOP Energo
s.r.o., Ing. Dobeš, Ing. Salavová
Objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa západ
(sídlo v Plzni), správce stavby Ing. Martin Kraus
Zhotovitel: SKANSKA a.s., ředitel stavby
Ing. Milan Svatoň
Realizace stavby: 11/2011 – 05/2014
(po prodloužení termínu)
Náklady stavby: 1,52 mld. Kč (dle projektu),
0,95 mld. Kč (vítězná nabídka)
Financování: Projekt je spolufinancován ze zdrojů
EU ve výši 85 %.

Úpravy trakčního vedení byly navrženy podle
zadávacích podkladů a sledovaly úpravy železničního spodku a svršku. V uzlu Plzeň a navazujících
elektrizovaných tratích je trakční proudová soustava jednofázová střídavá AC s napětím 25kV
50Hz. Stávající trakční vedení bylo takřka v původním stavu v provozu od roku 1968, tudíž stav
trakčního vedení odpovídal věku a technologickému způsobu provedení v době realizace. Nové
trakční vedení bylo navrženo podle vzorové sestavy “S”. V rámci stavby byla z důvodu rekonstrukcí již popisovaných mostních objektů přes ul.
Prokopovu a Vejprnickou navržena i úprava trolejbusového a tramvajového vedení.
Profese silnoproudu řešila ve
stavbě demontáže
stávajících již nepotřebných nebo zastaralých zařízení,
úpravu rozvodů nn
a osvětlení, DOÚO
v železniční zastávce Plzeň-Jižní
předměstí, osvětlení
podchodů a nástupišť ve stanici Plzeň
hl. n., přeložky resp.
ochranu kabelů cizích správců, nový
elektrický ohřev výhybek na zhlaví sta-

nice Jižní předměstí a úpravy či rozšíření veřejných osvětlení města Plzně.
Základním provozním souborem zabezpečení
kolejových úprav byly úpravy staničního zabezpečovacího zařízení, kde se zrušilo stávající zabezpečovací zařízení a Jižní předměstí se stalo
obvodem ŽST Plzeň hl. n. Obvod Jižní předměstí je nově zabezpečen dočasným mobilním
elektronickým stavědlem ve dvou kontejnerech.
Mobilní elektronické stavědlo zabezpečí nový
rozsah kolejiště Jižního předměstí a všechny
nové kolejové spojky hlavního nádraží. V činnosti bude toto mobilní elektronické stavědlo až
do doby realizace následné stavby „Uzel Plzeň,
2. stavba“. Úpravy stávajícího zabezpečovacího
zařízení na stavědle 5 Radbuza řeší zejména navázání RZZ na mobilní elektronické stavědlo
v obvodu Jižního předměstí, která je z RZZ zabezpečována.
Skupina sdělovacích provozních souborů zahrnuje nové rozhlasové zařízení ve stanici Jižní
předměstí, jakož i navazující zastávky Plzeň zastávka a Plzeň-Doudlevce. Ve stanici Jižní předměstí se dále instaluje informační zařízení,
telefonní zapojovače, automatický samočinný
hasicí systém, elektrická zabezpečovací signalizace i kamerový systém. Informačním, rozhlasovým a kamerovým systémem budou také
vybaveny nové podchody na hlavním nádraží.
Nové radiové vybavení má žst. Plzeň-Jižní předměstí, s úpravou stávajícího sdělovacího zařízení
se počítá v žst. Plzeň-Jižní předměstí a trakční
transformovně v Doudlevci. Spojení všech těchto zařízení a systémů z Plzně-Jižní předměstí
ve směru na Křimice, Vejprnice, respektive
z Plzně hl. n. na Plzeň zastávka, zast. Doudlevce
a žst. Plzeň-Valcha zajišťují optické kabely, traťové metalické kabely a místní optické kabely.

Most přes ulici Vejprnická

Přestavované úseky trati ve stavbě Průjezd procházející územím města Plzeň vedou k podstatnému zlepšení kultury cestování. Především přestavba Jižního předměstí se jeví jako velmi podařená,
i když výstavba nejvýraznějšího objektu ve stanici, zdi v Borské ulici, nebyla zcela bez komplikací.
Propojení ulic Železniční a Šumavská pomocí nových podchodů na hlavním nádraží zpříjemní pěší
vazby mezi dvěma městskými částmi a také zlepší a zkrátí přestupní vazby mezi železniční, městskou
hromadnou a v budoucnu i autobusovou dálkovou a příměstskou dopravou. Potřebné je také
vyzdvihnout přínos stavby pro komplexní přestavbu celého hlavního nádraží v Plzni. Stavba Průjezd
totiž konečně odstartovala dlouho vyprošovanou přestavbu celého uzlu Plzeň, která, jak doufáme,
bude pokračovat stavbami Uzlu (momentálně rozděleného do pěti samostatných staveb) až do jeho
úplné a kompletní modernizace.
Úplným závěrem bych rád poděkoval všem kolegům, kteří se na této akci podíleli a s trpělivostí
stále dokola projekt upravovali, doplňovali a aktualizovali, až konečně přešel do fáze realizace. Nyní
již jen pevně věřím, že se podaří zhotoviteli bez problémů dokončit i poslední zbývající části podchodů na hlavním nádraží, stavba dospěje ke svému konci a my projektanti si budeme moci odškrtnout
další úspěšně zvládnutou stavbu.

17

SUDOP REVUE 1/14

Představujeme vítěze soutěže Projekt roku 2013:

GSM-R III. koridor, Beroun–Plzeň–Cheb
Martin Štrof

Obecně o systému GSM-R
Záměrem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), je
postupně vybudovat na vybrané železniční síti systém European Rail Traffic Management System (dále jen ERTMS). Proto je nezbytné na těchto vybraných železničních tratích provést pokrytí digitálním rádiovým signálem systému GSM-R (Global
System for Mobile communication – Railways), který je nutný pro nasazení systému ERTMS/ETCS L2 a L3 (European Train Control System, Level 2 a Level 3).
Digitální rádiový systém GSM-R musí vedle hlasových služeb být schopen poskytovat i služby pro přenos dat a informací. Pro zachování spolehlivosti celého
systému ERTMS/ETCS jsou pro rádiový systém GSM-R a jeho pokrytí stanoveny
následující minimální hodnoty, které jsou doporučeny specifikacemi EIRENE. Tyto
minimální hodnoty musí splňovat pokrytí s pravděpodobností 95 % vycházející
z úrovně pokrytí 41,5 dBfj.V/m (-95 dBm) pro tratě s ETCS úrovně 2/3 s rychlostí nižší nebo rovné 220 km/h.
Cílem je dosažení úrovně -95 dBm na všech uvedených tratích pro fungování
systému ETCS L2. Tato specifikace dále stanovuje požadavky na pravděpodobnost
splnění úrovně pokrytí na 95 % v každém stometrovém úseku trati.
Frekvenční pásmo je alokované pro GSM-R skupinou ETSI je 876–880 MHz pro
vysílání dat (uplink), tzn. ve směru mobilní zařízení – základnová radiostanice
a 921–925 MHz pro příjem dat (downlink), tzn. ve směru opačném. Kanálová
rozteč je 200 kHz.

Hlavní náplní stavby je výstavba základnových stanic BTS (Base Transceiver Station), které zajišťují šíření signálu a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním
spojovacím systémem. S rozšířením sítě bude v odpovídajícím rozsahu rozšířena
rovněž i systémová část, tj. centrální spojovací a řídící část a dohledový management. V rámci stavby se vybaví centrální systém kartami a licencemi pro nově připojované základnové stanice, uživatelská část sítě se doplní uživatelskými terminály
pro potřeby organizačních jednotek SŽDC a uživatelskými terminály na hnacích vozidlech SŽDC. Realizací stavby dojde k úplnému pokrytí uvedených traťových úseků
signálem GSM-R v kvalitě potřebné pro nasazení zabezpečovací aplikace ETCS L2.
Pokrytí území signálem GSM-R má liniovou strukturu, která je obecně směrována
podél železničních tratí. Šíření signálu GSM-R je zajištěno základnovou radiostanicí
BTS. Základnová BTS se obecně skládá z anténního stožáru umístěného volně v terénu
na betonové základové patce, anténního systému umístěného na stožáru a z elektronického zařízení, které je variabilně umístěno v samostatném technologickém objektu,
v technologické budově nebo ve venkovní skříni (outdoorové provedení). V rámci této
stavby jsou pro umístění antén navrženy převážně betonové stožáry kruhového průřezu
výšky 20–40 m. V několika špatně přístupných lokalitách jsou navrženy lehké montované příhradové nebo trubkové stožáry do výšky 15 m. Umístění základnových stanic
BTS a výška stožárů byla zvolena na základě výsledků matematického modelu rádiového plánování a následného měření pokrytí železniční tratě signálem sítě GSM-R a na
základě výsledků místních šetření za účasti výběrové komise. Výběr míst byl prováděn
s ohledem na možnosti situování BTS na pozemcích a v objektech SŽDC a ČD.
Stavba dále řeší výstavbu pozemní telekomunikační infrastruktury, která je pro
spuštění systému GSM-R nezbytně nutná, tj. výstavbu přenosového systému SDH
(Synchronous Transport Module) a výstavbu dálkového optického kabelu (DOK)
ve vybraných úsecích, tj. v úseku trati Cheb – Františkovy Lázně (7,2 km)
a v úseku Znojmo – Šatov (1,75km) bude v rámci stavby položen nový optický
kabel DOK 36 vláken SM včetně dvou HDPE trubek.
Stavba „GSM-R III. koridor, Beroun–Plzeň–Cheb“ svým rozsahem, složitostí terénu a charakterem traťových úseků představovala velmi náročné a pečlivé plánování jednotlivých rádiových bodů BTS tak, aby bylo dodrženo výše požadované
pokrytí rádiovým signál pro systém ERTMS/ETCS.

Popis projektu
Přípravná dokumentace řeší výstavbu rádiového systému GSM-R a pokrytí signálem rádiového systému GSM-R v traťových úsecích:
- Beroun (mimo) – Zdice – Rokycany – Plzeň – Cheb (trať č. 713);
- Cheb – st. hranice SRN (trať č. 713C);
- Cheb – Františkovy Lázně (trať č. 543A);
- Františkovy Lázně – Vojtanov – st. hranice SRN (trať č. 543B);
- Znojmo – Šatov – st. hranice Rakousko (trať č. 322A);
Stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic a rozsah železničních tratí
pokrytých signálem sítě GSM-R v úseku Beroun–Plzeň o cca 60 km, v úseku
Plzeň – Cheb – st. hranice SRN o cca 125 km, v úseku Cheb – Františkovy Lázně –
Vojtanov – st. hranice SRN o 20 km a v úseku Znojmo – Šatov – st. hranice Rakousko o cca 12,5 km. Celková délka pokrytí je cca 217,5 km.
ZPRACOVATELÉ DOKUMENTACE
HIP stavby: Ing. Martin Štrof
Sdělovací zařízení: Ing. Oldřich Hora, Ing. Pavel Roháč, Jan Vlk, Aleš Reiterman,
Ing. Pavel Víšek
Silnoproudé rozvody: Aleš Budský, Roman Ďuriš
Trakční vedení: Ing. Jarmila Rýdlová, Ing. Jiří Straka
Životní prostředí: Ing. Petr Adam, Ing. Blanka Novotná
Geodetická činnost: Ing. Zbyněk Ferenc
Poděkování samozřejmě patří i ostatním projektantům, kteří se na úspěšném
odevzdání projektové dokumentace podíleli.

Nahoře: příklad základnové BTS v outdoorovém provedení
Dole: simulace pokrytí signálem GSM-R (úsek Plzeň hl. n. – Vranov u Stříbra)

ZÁKLADNÍ KAPACITNÍ ÚDAJE STAVBY
Celková délka upravovaných úseků 217,5 km,
z toho: úsek Beroun – Plzeň 60 km, úsek Plzeň – Cheb – st. hranice SRN 125 km, úsek
Cheb – Františkovy Lázně – Vojtanov – st. hranice SRN 20 km, úsek Znojmo – Šatov – st.
hranice Rakousko 12,5 km
Počet nových lokalit BTS: 48
Počet nových stožárů betonových 25–40 m pro BTS: 40 ks,
z toho: stožáry 40 m 2 ks, stožáry 35 m 8 ks, stožáry 30 m 20 ks, stožáry 25 m 10 ks
Počet nových stožárů 10–15 m pro BTS: 6 ks
Počet nových technologických objektů (domků): 31 ks
Počet využitých stávajících místností pro BTS: 10 ks
Počet vnitřních technologií BTS: 42 ks
Počet technologií BTS pro venkovní prostředí: 7 ks
Počet repeaterů: 3 ks
Celková délka optických kabelů DOK/ZOK 9,65 km,
z toho: trasa MOK Plzeň hl. n. 0,7 km, trasa DOK Cheb – Františkovy Lázně 7,2 km, trasa
DOK Šatov – st. hranice Rakousko 1,75 km
Celkový počet nových přenosových uzlů: 28 ks
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Modernizace dálnice D1:
Úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec
Jiří Řehoř
Řešený úsek je součástí celkové modernizace dálnice D1 v úseku
mezi Mirošovicemi a Kývalkou. Jejím cílem je zlepšení stavebně technického stavu dálnice, jeho uvedení do souladu s platnými technickými
normami a předpisy, zvýšení bezpečnosti a kapacity dálnice D1. Modernizace dálnice D1 EXIT 21 Mirošovice – EXIT 182 Kývalka je rozdělena
na celkem 21 stavebních úseků. Časově je modernizace D1 rozčleněna
do čtyř etap, v každé etapě se tak počítá s výstavbou cca pěti úseků.
S realizací řešeného úseku 11 je počítáno ve třetí etapě.
Jelikož jde o stavbu v našich poměrech ojedinělou, zkušenosti z projednávání i výstavby předchozích úseků se průběžně promítají do úseků
následujících a na takto vyvolané změny bylo třeba reagovat po celou
dobu zpracovávání projektové dokumentace.
Základním principem modernizace je, že nejprve bude provedeno
provizorní rozšíření jednoho (v případě úseku 11 pravého) jízdního
pásu na šířku zpevnění 11,5 m tak, aby byl umožněn provoz 2+2 (tzn.
dva jízdní pruhy v každém směru); detail provizorního rozšíření je
uveden na obrázku. Potom bude doprava převedena do tohoto jízd-

ního pásu a bude kompletně zrekonstruován levý jízdní pás včetně
mostů. Následně bude doprava převedena do nově zrekonstruovaného pásu a bude provedena definitivní rekonstrukce pravého pásu,
opět včetně mostů.
Projekt úseku 11 řeší modernizaci dálnice D1 v úseku od km 82,420
do km 91,240. Celková délka modernizovaného úseku činí 8,820 km.
Řešený úsek začíná cca 400 m za mimoúrovňovou křižovatkou Koberovice a končí cca 200 m za mimoúrovňovou křižovatkou Humpolec. Předmětem hlavního stavebního objektu je především kompletní výměna
nevyhovujícího krytu s živičnou vozovkou. Současně s výměnou krytu
vozovky bude provedeno její rozšíření tak, aby v základním příčném
uspořádání byla celková šířka zpevnění u každého jízdního pásu minimálně 11,5 m, tj. rozšíření z kategorie D 26,5 na kategorii D 28. Znamená
to rozšíření vozovky o 0,75 m proti stávajícímu stavu s výjimkou úseků
s přídatnými pruhy (tj. pruhy pro pomalá vozidla, odbočovacími a připojovacími pruhy). V úsecích, kde je stávající stoupací pruh zrušen, dochází naopak k zúžení vozovky.
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Předmětem stavby je úprava příčných sklonů vozovky dálnice, doplnění, prodloužení a rozšíření přídatných pruhů (dle platných ČSN), doplnění nouzových zálivů a zálivů hlásek SOS v místech, kde je zpevněná
krajnice užší než 2,50 m, úprava a doplnění přejezdů středního dělícího
pásu. V souvislosti s rozšířením vozovky a změnami příčných sklonů jsou
navrženy rovněž úpravy (tj. rozšíření) zemního tělesa dálnice, a to v zářezech i v násypech.
Na řešeném úseku se nachází jedna mimoúrovňová křižovatka –
Humpolec (EXIT 90), na které dojde k úpravě napojení křižovatkových
větví.
Předmětem stavby je dále modernizace mostních objektů, úprava odvodnění dálnice, úprava dopravního značení a prvků dopravní telematiky.
Celkově se jedná o modernizaci celkem dvou dálničních mostních objektů, které budou upraveny na šířkové uspořádání vyhovující kategorii
D 28. Modernizovány budou rovněž čtyři nadjezdy, z nichž jeden převádí
místní účelovou komunikaci a tři nadjezdy převádějí silnice II. resp. III.
třídy. Všechny nadjezdy, které by v současné podobě zasahovaly do průjezdného profilu kategorie D 28, budou sneseny a na jejich místě vybudovány nové.
Zvláštností stavby jsou dopravně inženýrská opatření. Vzhledem
k tomu, že objízdné trasy pro dálnici nejsou stanoveny a práce budou
probíhat za plného provozu, je stavba časově rozdělena do pěti základních etap a patnácti dalších podetap. Základní podmínkou pro organizaci
výstavby a provádění stavebních prací je požadavek na minimální omezení provozu při zachování režimu 2+2, pouze při pracích souvisejících
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se snesením stávajících nadjezdů dojde k omezení provozu na režim
2+1. Postup práce je třeba stanovit tak, aby při přestavbě každého ze
čtyř nadjezdů přes dálnici zůstaly zachovány objízdné trasy pro silniční
síť II. a III. třídy. Na obrázku je uvedena ukázka schématu DIO pro jednu
z 15 podetap.
Na úsek 11 Koberovice–Humpolec bude v nejbližší době podána žádost o stavební povolení. Prognóza termínu realizace však dokládá,
jak živý je stále vývoj celé modernizace dálnice D1. V původním harmonogramu byl úsek zařazen do 2. etapy, která by do stavby měla jít
v letošním roce (v případě, že výběrová řízení proběhnou bez problémů). Z různých důvodů došlo k přeskupení postupu výstavby jednotlivých úseků a v současnosti se s realizací úseku 11 počítá až
v poslední, tj. 4. etapě. Kdy nastane, těžko předpovídat.
Základní údaje o projektu :
Stupeň dokumentace: dokumentace pro stavební povolení
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha
Termín zpracování: 04/2012 – 06/2013
Odhadované stavební náklady (bez DPH) 870 mil. Kč
Přehled hlavních zpracovatelů dokumentace: HIP: Ing. Jiří Řehoř
Silniční objekty: Ing. Daniel Lavička
Dopravní značení: Ing. Vladislav Bartoň
Mostní objekty: Ing. Petr Zíka, Ing. Peter Liko, Bc. Lukáš Molcar
Protihlukové stěny: Ing.arch. Martin Dušek
Vodohospodářské objekty: Ing. Martin Kašpar
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SUDOP 60: konference a oslava v Polsku
V rámci oslav 60 let SUDOPU uspořádala naše sesterská společnost SUDOP Polska Sp. z o.o. dvoudenní konferenci
pod názvem „Realizacja inwestycji kolejowych teraz i w przyszłości” (Realizace železničních investic v současnosti a budoucnosti). Konference se konala ve dnech 15. až 17. ledna 2014 v hotelovém komplexu VILLA VERDE v městě Zawiercie.

Program konference, který začal první den po obědě, zahájil ředitel
SUDOPU Polska Ing. Emil Špaček. Následovalo vystoupení konzula
České republiky v Polsku Svatopluka Opěly. Všechny bloky konference
moderoval Dr. inż. Andrzej Białoń z Instytutu Kolejnictwa a je nutno říci,
že velice dobře. Ke každému vystoupení měl komentář nebo doplnění
a současně obratně moderoval diskusi, která na to, že se jednalo o první
ročník konference, byla opravdu bohatá. Na konferenci vystoupili zástupci z Polska i České republiky.
Za SŽDC vystoupila Ing. Marianna Salavová, která přednesla příspěvek na téma Procesy přípravy železničních investic v České republice. Po
příspěvku následovala diskuse, protože kolegy z Polska zajímaly rozdíly
v přípravě investic. S překladem střídavě pomáhali pánové Emil Špaček
a Wit Branny. Kolegové z Polska prezentovali novelu zákona o veřejných
zakázkách a železobetonové prefabrikáty používané na železničních
stavbách. První odpolední blok konference uzavřel obchodní ředitel
SUDOP PRAHA a.s. Ing. Petr Lapáček prezentací realizovaných zajímavých projektů společnosti. Již tradičně velký ohlas vyvolala stavba
Nového spojení v Praze a její atypicky řešené trakční vedení.

Večerní program byl zahájen slavnostní večeří na oslavu 60. výročí
založení společnosti SUDOP Praha a.s., která byla jedním ze sponzorů
konference. Večeři zahájili slavnostními proslovy generální ředitel společnosti SUDOP PRAHA a.s. Ing. Tomáš Slavíček a generální ředitel
společnosti SUDOP GROUP Ing. Pavel Havlíček. V rámci oslav dostala
společnost SUDOP PRAHA srdečnou gratulaci od Polské komory výrobců zařízení a služeb pro železnici. Gratulaci převzal osobně generální
ředitel naší společnosti. Pro zpestření vystoupilo v rámci večera i kvarteto
mladých hudebnic s hrou na fagot. Poté následovala volná zábava za hojné účasti hostů z obou zemí.
I druhý den měla česká strana bohaté zastoupení: za SUDOP PRAHA
vystoupili Ing. Jan Dubánek s příspěvkem Modernizacja linii kolejowej nr
109: Kraków Bieżanów–Wieliczka Rynek a Ing. Jiří Jirásko, který prezentoval Nový železniční most přes řeku Maricu v Bulharsku.
Jako další se představila společnost AŽD Praha s.r.o., za kterou
vystoupil Ing. Jiří Martínek a představil technologii z produkce společnosti
pro železniční zabezpečovací zařízení. Elektromotorický přestavník typu
AŽD PE 600 pro použití na polských železnicích přiblížil Ing. Jiří Hlaváč.
Ing. Igor Chovanec představil společnost Jindřichohradecké místní
dráhy, a.s.
Společně s kolegy z Polska doplnili odpolední blok Ing. Wit Branny
s příspěvkem Spolupráce investora s projektanty zhotovitele a ředitel
SUDOP Polska Ing. Emil Špaček ve svém příspěvku porovnal Proces
získání stavebního povolení v Polsku a České republice. Poté následovala slavnostní večeře a ukončení
konference.

Na závěr lze říci, že konference
splnila svůj účel a prokázala, že
polský železniční trh je pro obě
společnosti SUDOP PRAHA
i SUDOP Polska stále zajímavý
a perspektivní.
Petr Lapáček

Nahoře: ředitel SUDOPU Polska
Ing. Emil Špaček při úvodním projevu.
Vpravo: takhle vypadá gratulace od Polské komory
vyrobců zařízení a služeb pro železnici adresovaná
generálnímu řediteli SUDOPU PRAHA
Ing. Tomáši Slavíčkovi.

Projektování trakčního vedení ve Velké Británii

Firma SUDOP PRAHA a.s. splnila podmínky pro zápis do rakouského registru
kvalifikovaných dodavatelů ANKÖ a od
8. 1. 2014 může snadněji a rychleji vyhledávat obchodní příležitosti a ucházet se
o veřejné zakázky v Rakousku.

Před dvěma lety zaznamenalo obchodní oddělení SUDDOPU PRAHA a.s. zájem o projektanty
trakčního vedení v západní Evropě, a to především ve Velké Británii, kde se rozbíhá program elektrizace tratí střídavou soustavou 25 kV/50 Hz. Po jednání s vedením firmy Mott MacDonald
v Croydonu následovalo představení naší společnosti a našeho týmu investorovi, společnosti
Railtrack, která je správcem infrastruktury ve Velké Británii. Potom již nic nebránilo uzavření inženýrského kontraktu.
SUDOP PRAHA spolupracuje s firmou Mott MacDonald na projektu „North West Area Electrification“. Jedná se o elektrizaci tratě Manchester–Bolton–Leyland. Celková délka projektované tratě je
38 km, přičmž SUDOP PRAHA zpracovává část mezi Boltonem a Leylandem v délce 24 km. Středisko „Trakčního vedení“ firmy Mott MacDonald sídlí na předměstí Manchesteru v Altrinchamu.
Dokumentace se projektuje v programu „Power Rail Overhad Line“, což je 3D nadstavba MicroStationu určená pro trakční vedení.
Základním střediskem pro tuto zakázku je samozřejmě středisko 208. Zajišťuje ji projekční tým ve
složení Ing. Eva Straková, Ing. Jiří Straka a Ing. Jaroslav Peroutka, který tým vede a odpovídá za
komunikaci s objednatelem. Pro úplnost se sluší dodat, že se nejedná o první zakázku tohoto
druhu v historii SUDOPU; v roce 2003 jsme rovněž pro společnost Mott MacDonald zpracovali
projekt trakčního vedení pro lehkou železnici (LTR) v Hongkongu. Prvenství současné zakázky je
v tom, že investorem je společnost Railtrack a projektujeme moderní technologií 3D.
-lap-
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III. TŽK: Modernizace trati Rokycany–Plzeň

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM
Michal Mečl

Již při přípravě této stavby bylo zřejmé, že před vlastním zahájením stavby „Modernizace trati Rokycany–Plzeň“ bude nutno provést záchranný archeologický průzkum. Dle
vyjádření NPÚ, územního odborného pracoviště v Plzni, trasa přeložky železniční trati
v úseku Ejpovice – Plzeň-Doubravka prochází v těsné blízkosti archeologické lokality
Mohylové pohřebiště Černá myť. Kromě zmíněného Mohylového pohřebiště se v nové trase nebo v její bezprostřední blízkosti nacházejí další archeologické lokality: Újezd, Sídliště
Zábělá; Újezd, Mohyly v lese Kostelíku; Bukovec, Žárový hrob; Doubravka, Polykulturní
nálezy Za ovčínem a lokalita mezi Újezdem a Bukovcem. Ovšem nejen v tomto úseku, ale
v celé délce železniční trati, lze očekávat že výskyt archeologických lokalit, které by měly
být podrobeny záchrannému archeologickému průzkumu.
Práce na záchranném archeologickém průzkumu, prováděné sdružením LABRYS o.p.s.
a ZIP o.p.s., byly zahájeny bezprostředně po zahájení samotné stavby, po skrytí ornice,
v místě budoucí přístupové komunikace k vjezdovému portálu tunelu Homolka. Skrývání
ornice bylo navíc prováděno odlišně od klasické technologie, a to postupným skrýváním
větší plochy svahovací lžící s břity.

Práce na průzkumu na celé příjezdové komunikace
k vjezdovému portálu tunelu Homolka byly ukončeny
teprve na konci února. Průzkum se tak dále přesunul do
prostoru samotné ejpovické přeložky – budoucího zářezu
žel. trati, zejména do předportálového úseku, ve kterém
bude zřízena startovací plošina pro technologii TBM.
I zde lze předpokládat, že průzkumné práce si vyžádají
poměrně dost času, vzhledem k hloubce nového zářezu
až 18 m pod stávajícím terénem. Následně budou práce
postupovat dle předpokládaného harmonogramu stavby,
tj. na přeložce od Ejpovic a od výjezdového portálu tunelu
Chlum po napojení na stávající trať u Doubravky.
A co tedy vše bylo záchranným archeologickým průzkumem nalezeno? Úlomky stolní keramiky a pazourků,
brousky, závaží do tkalcovského stavu, části jehlic na spínání oděvů, mince, zbytky základů staveb a odpadní jámy
i žárové hroby svědčící o osídlení této lokality v období
pátého až čtvrtého století př. n. l. Další skupinou jsou
nálezy z období let 1200 až 1000 př. n. l. Na klabavské
přeložce byly navíc nalezeny pozůstatky hornického sídliště z období středověku, což je první doklad o těžbě
a zpracování železné rudy v této oblasti.

Další lokalitou, kterou bylo na začátku stavby nutno podrobit záchrannému archeologickému průzkumu, byla klabavská přeložka v úseku Rokycany–Ejpovice. Původním
předpokladem bylo, že průzkum potrvá minimálně jeden měsíc (20 pracovních dní) od
zahájení prací na skrývce ornice. Po odhalení prvních pozitivních nálezů však bylo jasné, že práce na průzkumu budou probíhat v řádu týdnů až měsíců, a to i v závislosti na
klimatických podmínkách, což se může negativně promítnout do délky vlastní stavby.
Práce na průzkumu na klabavské přeložce byly ukončeny k 15. 12. 2013 a nebyl tak
ohrožen termín zahájení výluky koleje č. 1 v úseku Rokycany–Ejpovice, který byl stanoven na 4. 1. 2014.

Vzhledem k tomu, že průzkum stále probíhá a v některých lokalitách nebyl dosud zahájen, lze předpokládat, že
by mohly být nalezeny pozůstatky dokládající osídlení
z ještě dřívějších dob, než byly dosud objeveny. Zejména
pak v předportálovém úseku tunelu Homolka. Archeologické nálezy budou následně umístěny v muzeu, část by
však mohla být po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem
stavby a zhotovitelem záchranného archeologického průzkumu vystavena v informačním centru stavby.

Vysokou rychlostí po Španělsku
Martin Vachtl (foto autor)

Člověk se vzdělává celý život. Někdo cíleně, někdo jen tak… Skupina sedmi statečných ze SUDOPu PRAHA se
zúčastnila zahraniční studijní cesty s názvem „Vysokorychlostní železnice ve Španělsku“. Cesta se konala ve dnech
26. až 29. listopadu 2013 a pořadatelem byla společnost CEDOP Centrum pro efektivní dopravu, o.s.
Právě vysokorychlostní tratě a jejich předprojektová příprava jsou v České republice poměrně aktuálním tématem, proto
je nanejvýš důležité sbírat zahraniční zkušenosti, vyvarovat se předchozích přešlapů zahraničních železničních správ a poučit se z dobrých řešení.
Španělsko a vysokorychlostní doprava
Španělsko je svým charakterem i rozlohou (505 tis. km2) poněkud
odlišnou zemí, než Česká republika. Osídlení je kumulováno především v pobřežních oblastech, zatímco hlavní město Madrid leží ve vnitrozemí. To dává předpoklad pro vytvoření hvězdicové železniční sítě
s tangenciálními trasami především podél středomořského pobřeží.
Zatímco španělská konvenční železniční síť má délku cca 11,8
tis. km a široký rozchod 1668 mm, tak síť vysokorychlostní síť má
standartní rozchod 1 435 mm a zhruba 3 100 km tratí v provozu. První
provozovanou vysokorychlostní tratí byl úsek Madrid–Cordoba–Sevilla (471 km), otevřený v roce 1992 u příležitosti konání výstavy
EXPO. Průměrná rychlost španělských vysokorychlostních vlaků je
přes 220 km/h. Španělské vysokorychlostní tratě má ve správě státní
společnost ADIF.
Nahoře:
Nádraží Madrid Puerta de Atocha, odjezdy vlaků do různých
směrů
Uprostřed a dole:
Trojice snímků přibližuje architekturu a atmosféru nádraží
Madrid Puerta de Atocha
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Úterý, 26. 11. 2013
Sraz na letišti proběhl celkem hladce. Již před nástupem do letadla se vytvořily dvě hlučnější skupinky – jedna za SUDOP PRAHA
a druhá za Sudop Brno. Po příletu do Madridu jsme se přemístili letištní autobusovou linkou do centra, kde jsme byli ubytováni.

Středa, 27. 11. 2013
Od časného rána probíhal zajímavý program. Dopoledne jsme
strávili ve školicím středisku ADIF v budově bývalé železniční stanice Madrid Delicias. Zástupci ADIF nám prezentovali tři tematické
okruhy:
- Vznik a vývoj VRT ve Španělsku – zajímavá přednáška s řadou
detailních informací o technických parametrech (např. nejdelší tunel
Guadarrama má délku 28 km, tedy ještě o něco dále než plánovaný
tunel z Prahy do Berouna), použitých komponentech (výhybky
s rychlostí do odbočky 220 km/h) a především o výši investičních
nákladů (průměrně 10 až 20 mil. EUR/km)
- Plánování a příprava VRT ve Španělsku – přednáška shrnující
organizační schéma železničního sektoru, legislativní podmínky

a postup přípravy VRT (například od politického rozhodnutí
po zahájení provozu trati Madrid–Valencie uplynulo pouhých
12 let…)
- Řídící systém DaVinci – informace o systému pro komplexní správu a organizaci vlakové dopravy (od plánování jízdních řádů po operativní řízení provozu)
Odpoledne jsme se přesunuli vysokorychlostním vlakem do přímořského města Alicante.
Trasu dlouhou přes 420 km ujel vlak za 2:35
hod, cena byla 65 EUR/osobu. V první polovině
cesty (do Albacete) jel vlak rychlostí až 300
km/h, v následující části (otevřené v roce 2013)
pak pouze 200 km/h. Velmi zajímavá byla návštěva stanoviště strojvedoucího a především
průchod strojovnou v tak vysoké rychlosti.
Nahoře:
Sudopáci s organizátory na nádraží v Alicante
Uprostřed:
Pohled ze stanoviště strojvedoucího při jízdě
z Madridu do Alicante
Dole:
Trasa vysokorychlostní
tratě Madrid-Alicante, ve
výřezu podélný profil tratě
s porovnáním rychlosti

Čtvrtek, 28. 11. 2013
Další den bohatý na události začal návštěvou staveniště nového úseku
Alicante–Murcia (2x foto dole). Ve Španělsku mají zajímavý systém realizace stavby – v první fázi nejprve proběhne výstavba tělesa, tunelů a mostů
a následně po nějaké době vypisují další výběrové řízení na zhotovitele
svršku, trakce a dalších součástí. Právě rozdělení stavby na dvě části (dvě
samostatné zakázky) dle sdělení zástupců ADIF přináší výrazné úspory.
Další zastávkou byla základna údržby v Monforte del Cid (foto vpravo).
Od velitele základny jsme se dozvěděli podrobnosti o způsobu zajištění
údržby na vysokorychlostní trati. Základna leží přímo mezi VRT a konvenční
tratí, v areálu je zároveň umístěna napájecí stanice.

Nahoře:
Z nádraží v Alicante vyjíždějí vysokorychlostní soupravy
na vysokorychlostní i konvenční tratě
Uprostřed:
Areál traťového okrsku pro vysokorychlostní trať
Dole:
Těleso budoucí vysokorychlostní tratě připomíná luxusní
silnici I. třídy
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Odpoledne jsme se přesunuli vlakem po konvenční trati (rychlost 160 km/h) mezi Alicante
a Valencií. Díky zdatnému organizátorovi celé výpravy Ing. Luďku Vykovi (CEDOP) jsme opět
mohli navštívit stanoviště strojvedoucího a z obsluhy vlaku posléze vytěžit množství praktických
informací.
Z hlavního nádraží ve Valencii jsme putovali do
centra ADIF, kde je školící a tréninkové středisko.
Prohlédli jsme si řadu učeben, kde každá z nich
slouží jedné samostatné profesi (sdělovací technika, trakce, radiové systémy atd.) – učebny jsou
vybaveny řadou pomůcek a skutečných zařízení.

V konferenční místnosti jsme vyslechli přednášku na téma modernizace „Koridoru
Mediterráneo“, tedy modernizace pobřežní tratě především pro potřeby nákladní
dopravy – změna rozchodu, zvýšení rychlosti až na 200 km/h, změna trakce...
Velmi zajímavá byla pro většinu účastníků následná exkurze do dispečinku řízení dopravy konvenční sítě (foto nahoře). Napočítali jsme 15 dispečerských
pracovišť (výjimkou nebylo 8 až 10 monitorů na jedno pracovní místo), před kterými je nástěnný zobrazovací panel pro celou řízenou oblast, čítající cca 200 železničních stanic.
Už za tmy jsme přejížděli opět vysokorychlostním vlakem z Valencie do
Madridu.
Pátek, 29. 11. 2013
V pátek ráno jsme začali program prohlídkou nádraží Madrid Puerta Atocha. V historické budově
v těsné blízkosti vlastního nádraží se nachází zázemí
ADIF – především řídící a dohledová centra. Podívali
jsme se do centra mimořádných událostí, centra kamerového dohledu (odkud lze vidět do celého Španělska prostřednictvím 12 až 16 tisíc železničních
i neželezničních kamer, které jsou mimo jiné sdíleny
s policií). K centru mimořádných událostí přiléhá
místnost krizového řízení, která umožňuje přímé videokonferenční propojení s obdobnou místností
v budově španělské vlády.
Dlouhou dobu jsme strávili o patro výše v dispečinku řízení provozu na vysokorychlostních tratích (foto vlevo). Z tohoto dispečinku je řízena
vysokorychlostní doprava v okolí Madridu, ale dispečeři mohou převzít v případě mimořádné události řízení i jiných oblastí po celé zemi (celkem mají šest
oblastí řízení VRT). Na dispečinku není řízena jen
vlastní doprava, ale i návazné technologické zabezpečení (sdělovací síť, napájení apod.).
A protože nejen železnicí živ je člověk, tak jsme po
poledni prošli centrum Madridu a prohlédli si alespoň z venku některé z mnoha památek.

Večerní let do Prahy byl s mezipřistáním ve Frankfurtu nad Mohanem. Abychom domů nepřivezli jen zkušenosti z jedné země, využili někteří z nás doby
na přestup k rychlé návštěvě zastávky vysokorychlostních vlaků v areálu
frankfurtského letiště (foto vpravo). Ti nejrychlejší a nejodvážnější z nás se
v rychlosti podívali i do stanice příměstských vlaků (zde mě velmi zaujala motorová jednotka, naprázdno běžící v uzavřeném prostoru podzemní stanice –
námět pro pražské letiště).
Účast na zahraniční studijní cestě se konala za podpory vedení společnosti,
za což jménem všech účastníků jako náčelník naší části zájezdu děkuji.
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Jarmila Rýdlová / foto Miloš Krameš a Jiří Velebil ml.

Přestože katastrofální nedostatek sněhu sváděl k pesimismu, díky vynalézavosti organizátorů a dobré
vůli účastníků se sportovní hry nadmíru vydařily. Ve stručnosti:
• 17.–19. leden 2014 v Jizerských horách katastrofální nedostatek sněhu
• pension Berounka pátek večer – příjezd všech přihlášených včetně náhradníků – bez lyží
• po ubytování povečeřet, poplkat, popít, s kytarou pozpívat a do postelí
• slunečná sobota dopoledne – náročný soutěžní výběh bez lyží po sjezdovce a v běžkařské trase na dvě
etapy, část po trávě, část ve sněhu
• po obědě rozlosování účastníků do tříčlenných skupin – příprava na „bojovku“
• skupiny obdrží pokyny a postupně vyrážejí do terénu, aby se vydrápaly na Mount Everest
• a tak bylo během odpoledne možno spatřit sudopáky v Josefově Dole, Antonínově, Albrechticích, ve
vlaku, v potoce, na kolejích, na hřbitově, v infocentru, v hospodě, kterak malují, fotografují,
objednávají panáky, telefonují, počítají, vaří vejce a stále něco píší a před 18. hodinou v různých
stupních spěchu se vracejí na Berounku
• zde večeře, soutěžní úprava pořadí v běhu jednotlivců, vyhodnocení výšlapu na Everest, volná tradičně
veselá a pohodová zábava do nočních hodin
• neděle ráno snídaně a předání diplomů
• krásná asi 10 km dlouhá procházka na protrženou přehradu opět za slunečného počasí, oběd, odjezd.

A jak dopadlo letošní, ač nelyžařské přesto poměrně
sportovní zápolení?
Běh a chůze ženy:
1. Jindřiška Šmídová (kromě tří předběhla všechny
ostatní závodníky muže!!)
2.–5. Eva Syrová, Marta Součková, Jana Neumannová,
Katka Pejšová
Běh muži:
1.–2. Honza Bartaloš a Filip Kutina
3. Michal Drozd
Výstup na Everest:
1. Michal Mečl + Saša Kánský + Michal Gottwald
(vylezli skoro do stratosféry do 9500 m. n. m.!!!)
2. Kuba Göringer + Jirka Velebil + David Šabata
(8500 m. n. m)
3. Katka Pejšová + Martin Jarath + Alice Foglarová
(8300 m. n. m.)
Kombinace běh a výstup = ajronmen mix ženy:
1. Jindřiška Šmídová
2. Marta Součková
3. Eva Syrová
Kombinace běh a výstup = ajronmen mix muži:
1. Honza Bartaloš
2. Michal Gottwald
3. Michal Drozd
OPRAVA
Bylo zjištěno, že do loňského článku o ZSH 2013 se
vloudila jedna výsledková chyba, za což se dotyčnému
omlouvám a opravuji informaci o tehdejším pořadí – v závodě
na běžkách třetí místo a tudíž bronz vybojoval Marek Foglar.
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Bouřková fotografie roku 2013

KLUB DŮCHODCŮ
Poslední zájezd v roce 2013 jsme směrovali 11 km jižně
od Berouna do Všeradic. Zde nás přivítal domorodec, bývalý kolega Ing. Ječný. Navštívili jsme Zámecký dvůr, kde
je v původní sýpce muzeum a galerie Magdaleny Dobromily Rettigové, rodačky ze Všeradic, doplněné výstavou
fotografií J. Steinbacha a J. Šroubka a abstraktních obrazů
Jitky Gymberové. Prohlédli jsme si obec s kostelem sv.
Bartoloměje, původní z r. 1262, obecním úřadem s výstavou Muzeum pravěku a synagogou z roku 1829, nyní
kostelem Církve československé husitské. Tvrz z r. 1271,
přestavěná na zámek, je nepřístupná a bude zrekonstruována na hotel. Prohlídku jsme ukončili návštěvou minipivovárku se sládkem Divišem a ochutnávkou piva Všerad
při obědě v kravíně, dnes honosné restauraci U Paní Magdalény. Odjezd byl ze zastávky ČD, jíž stav i označení
názvu je pravděpodobně z roku 1901, kdy zde byl zahájen
provoz na trati Zadní Třebáň–Lochovice.

V polovině srpna vyhlásil web i-počasí-cz soutěž nejlepší bouřkové fotografie roku 2013 pořízené na území
České republiky nebo Slovenska. Do soutěže bylo přihlášeno přes 100 fotografií.
Vítěznou fotografii roku 2013 pořídil náš dvorní fotograf Vladimír Fišar. Fotografie zachycuje silné údery blesků
u elektrárny Opatovice nad Labem dne 8. 8. 2013, krátce po půlnoci. Přes východ Čech přecházela již slábnoucí
bouřková buňka, která se vytvořila po tropickém dni v jižních částech Šumavy (na Prachaticku vytopila několik sklepů).
Listopadovou akcí byla návštěva pražské národní památky Staroměstské radnice, která byla založena roku
1338 (jako první v Čechách) na základě privilegia uděleného králem Janem Lucemburským. Než jsme vstoupili
do vnitřních prostor, prohlédli jsme si blok domů a radniční věž z různých dob, a počkali na provoz orloje (z
roku 1410). Po zakokrhání kohouta, které bylo přivítáno
aplausem stovek čekajících cizinců, jsme si prohlédli bohatě zdobenou gotickou radní síň z 15. stol., památný Jiříkův a Brožíkův sál (dodnes slouží jako zasedačka)
a románsko-gotické podzemí.
Ve čtvrtek 28. 11. 2013 se někteří z nás zúčastnili
slavnostního večera k výročí 60 let založení společnosti
SUDOP. Byla to pěkná příležitost setkat se a popovídat
si s bývalými kolegy i potkat se s novými projektanty
společnosti. Zajímavá byla i prohlídka NKP muzea
Staré Čistírny (odpadních vod v Bubenči), kde oslava
probíhala.

Galerie SG
Dlouhá chodba mezi kancelářemi společnosti SUDOP GROUP přímo vybízí k umístění výtvarných děl: bílé rovné
plochy, kvalitní osvětlení. Prvním, kdo si vyzkoušel riziko pranýře veřejnosti je architekt Zdeněk Horníček, absolvent střední výtvarné školy, tzv. Hollarky a posléze, s titulem Ing. arch i dlouholetý zaměstnanec – projektant na
středisku 206 SUDOPU PRAHA. Dovolím si citovat z jeho „memo“ k výstavě: „… již pětatřicet let se živím projektováním, ale stále mě to táhne k malování, kterému jsem se (dosud) nevěnoval zcela. Přál bych si, aby tento
čas nastal – pokud mám ještě dostatek fyzických a duševních sil.“
Zdeňku, přejeme ti, abys to dokázal. Projektanti ze SUDOPU.
P. S. Galerie SG ve 4. patře hledá náměty a tipy pro uplatnění výtvarníků, kumštýřů a jiných podivínů – jste vítání,
rádi vystavíme vaši tvorbu!
-hro-

Poslední akcí v roce 2013 byla výroční členská
schůze Klubu za přítomností generálního ředitele
Ing. Tomáše Slavíčka a předsedy odborů Ing. Pavola
Bartoše. Předseda Ing. Jiří Kulík poděkoval vedení společnosti a odborů za podporu Klubu, všem členům za
účast na výletech i schůzích, aktivistům za spolupráci
a popřál SUDOPU i nám všem spokojenost a hodně
zdraví v roce 2014.
František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
92 let
91 let
85 let

Vlasta Tesařová, 27. 1.
technička technického odboru
Ing. Jiří Tesař, CSc., 10. 3.
hlavní specialista technického odboru
Přemysl Němeček, 3. 2.
samostatný projektant stř. 02
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To byla dovolená – 2013!

DRÁHY NA OSTROVĚ MALLORCA
Ivan Grisa (foto autor)
Popis ke schématu:
provozované tratě SFM
provozované dráhy FS
snesené tratě bývalých
FCM bez předpokladu obnovy (výběr)

jícím roce tramvají Sóller–Port de Sóller.
I když se jednalo o majetkově i provozně
oddělený systém, také on byl zřízen na „tradičním“ rozchodu 914 mm. Od roku 1929 je
trať jako první mallorská železnice elektrizována (napětí 1200 V stejnosměrné,
tramvaj od počátku napájí 600 V stejnosměrných). Provozovatelem je dodnes společnost Ferrocarril de Sóller (FS).

Vývoj drážní dopravy
na Mallorce po roce 1930

snesené tratě bývalých FCM
s předpokladem obnovy (Manacor–Artá
zastavená stavba, Palma–Santanyí
v úvahách)/nově navrhované tratě
(Sa Pobla–Alcúdia).

Mallorca, největší ostrov Baleárského souostroví, nabízí kromě mnoha jiných
zajímavostí i drážní systémy s bohatou minulostí a pozoruhodnou současností.
Lze říci, že ukazují dvě zcela odlišné možnosti fungování drážní dopravy v moderní postprůmyslové společnosti.

Vznik drážní dopravy na Mallorce
První dráha na ostrově vznikla roku 1873. Spojila dvě největší města Mallorky: metropoli Palmu a centrum kožedělného průmyslu Inca. Jako na mnoha
jiných místech Evropy zahájili stavbu mallorských železnic Angličané, což dokládá volba rozchodu 914 mm (jeden yard). Pro provoz posloužily i původně
anglické parní lokomotivy.
V dalších desetiletích společnost FCM (Ferrocarril de Mallorca) postavila další
tratě o celkové délce téměř 220 km, které propojily s hlavním městem téměř
celou oblast centrální roviny (sa Pla). Poslední dlouhý úsek Palma–Santanyí byl
otevřen roku 1918; technicky pozoruhodné tunelové spojení centrální železniční
stanice Palma a námořního přístavu začalo fungovat roku 1932. Paradoxně tím
vznikla jediná možnost přímé překládky mezi námořní a železniční dopravou na
ostrově, protože ostatní tratě končily vždy poměrně daleko od moře.
Od roku 1890 fungovala v hlavním městě Palma tramvaj elektrizovaná roku 1916.
Posledním přírůstkem drážní sítě Mallorky se stala 27,3 km dlouhá dráha
Palma–Sóller postavená z iniciativy města Sóller roku 1912, doplněná v následu-

SFM, přestupní stanice Enllac, vlevo motorová jednotka řady 61/62 po příjezdu ze sa
Pobla, před odjezdem do Manacor, vpravo elektrická jednotka řady 81/83 po příjezdu
z Palmy. Cestujícím výrazně zkracuje přestup šířka nástupiště cca 3 m.

Od poloviny 30. let 20. století začala postupná redukce ostrovní drážní sítě. Důvodem byl především vliv velké
hospodářské krize, ale i rozmach osobní
i nákladní silniční dopravy a technické zaostávání železniční infrastruktury. Ještě
roku 1931 byl sice zdvojkolejněn nejfrekventovanější úsek Palma–Inca, ale již
roku 1935 zanikl první úsek drah FCM
(Consell–Alaró). Po II. světové válce se
tento proces významně zrychlil, důvodem
byly i konflikty železničních tras s novými
infrastrukturními stavbami (zejména letiště
a dálnice). V letech 1965–81 postupně ustal provoz na všech tratích FCM s výjimkou úseku Palma–Inca, na kterém od 2. poloviny 50. let zajišťovaly osobní
dopravu motorové vozy. Nákladní doprava zanikla po zastavení provozu tunelové spojky do palmského přístavu roku 1972.
Roku 1959 byla zrušena poslední trať palmské tramvaje.
Zásadně jiná byla situace sóllerské dráhy. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od
původní silnice překonává hlavní hřeben pohoří Tramuntana tunelem, nabízela
bezkonkurenčně nejrychlejší spojení hlavního města a turisticky stále atraktivnějšího sóllerského údolí, centra pěstování pomerančů na ostrově. Až do zprovoznění velkého silničního tunelu roku 1997 tak byla prakticky nenahraditelná.

Nový rozvoj drážní dopravy na Mallorce
Od počátku 80. let 20. století si představitelé ostrova začali uvědomovat dlouhodobě neúnosnou dopravní situaci zejména v hlavním městě, prakticky zcela
závislém na silniční dopravě. Prvním krokem k zapojení železnice do obsluhy
metropolitního regionu byla změna rozchodu úseku Palma–Inca z původních 914
na 1000 mm, provedená po jednotlivých kolejích v letech 1977–81. Ta měla připravit podmínky pro možné dodávky modernějších vozidel a zvýšení traťové rychlosti, znamenala však zároveň logicky zastavení provozu na navazujících úsecích
východním směrem. Od počátku 90. let 20. století byly zahájeny přípravné práce
na rekonstrukci jediného zachovalého úseku bývalých FCM (pod hlavičkou no-

SFM, koncová stanice sa Pobla je postavena velmi úsporně. Kromě koncové kusé
koleje s vnějším nástupištěm a miniaturní výpravní budovy je zde k dispozici krátká,
rovněž kusá odstavná kolej (mimo záběr).
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FS, vlak vedený elektrickým motorovým vozem 2 vjíždí do
stanice Palma (vlevo mimo záběr). Souprava o kapacitě cca
400 sedících cestujících je na dráze Palma–Sóller standardní.

SUDOP REVUE 1/14

FS, jižní část stanice Sóller: zleva budova dílen železnice, přijíždějící vlak z Palmy vedený motorovým vozem 3,
před vozovnou tramvaje vůz 22 s novou skříní, postavenou na původně lisabonském podvozku a tramvajový
vlak vedený vozem 1 z roku 1913. Otevřený vlečný vůz byl roku 1954 převzat od tramvajové společnosti v Palmě.

vého podniku Serveis Ferroviaris de Mallorca, SFM) a obnově některých dříve
zastavených drah. Nejprve byl do roku 1997 zcela obměněn vozový park dodávkou třívozových motorových jednotek řady 61/62 s maximální provozní rychlostí 100 km/h (původní motorové vozy z 50. a 60. let byly většinou prodány do
Argentiny), pro které bylo postaveno nové depo. Následovala znovuvýstavba
úseků Inca–Enllac–sa Pobla (roku 2000) a Enllac–Manacor (2003) na rozchodu
1000 mm. Všechny stanice a zastávky byly vybaveny nástupišti s výškou cca
1000 mm nad t. k., která umožňují bezbariérový přístup do vozidel.
Zásadním rekonstrukčním krokem byla náhrada vnitroměstského úseku
v Palmě tunelovou trasou (2005–7). Na uvolněných plochách vznikl rozsáhlý
park, pěší a cyklistická zona. Zároveň se zahájením provozu podzemního úseku
byla otevřena první zcela nová drážní trať na ostrově po více než 70 letech:
8,5 km dlouhá, převážně v podzemí vedená linka M1 k novému kampusu baleárské university. Dvoukolejná elektrizovaná trať na rozchodu 1000 mm vede
několik stanic souběžně s tratí Palma–Enllac. Pro její provoz byly dodány dvouvozové elektrické jednotky řady 71.
Hlavní trať Palma–Enllac prošla v letech 2006–12 další etapou rekonstrukce.
Výsledkem je dvojkolejná elektrizovaná trať (1500 V stejnosměrné) s elektronickým zabezpečovacím zařízením, většinou mimoúrovňovými kříženími se silnicemi. Od jara 2012 zde jezdí nové tří či čtyřdílné elektrické jednotky řady
81//83 o kapacitě až 514 cestujících. V úseku Palma–Inca činí provozní interval
v pracovních dnech 15–20 minut s tím, že v úseku Palma–Marratxí vlaky projíždějí všechny zastávky, jejichž obsluhu zajišťuje ve stejném intervalu linka M2
jednotkami řady 71. Elektrické jednotky dojíždějí v intervalu 30 minut až do stanice Enllac, kde cestující přestupují do motorových jednotek, provozovaných
v trase sa Pobla–Enllac–Manacor a zpět.
Ve volných dnech jezdí pouze vlaky v relacích Palma–sa Pobla/Manacor
(s přestupy v Enllac), které ve společném úseku vytvářejí interval 30 minut.
Severovýchodní část metropolitního regionu tak získala rychlou, komfortní
a díky tomu hojně využívanou příměstskou železniční dopravu, která i přes existenci sítě rychlostních silničních komunikací nabízí jednoznačně nejvýhodnější
dopravní spojení s centrem Palmy. U všech stanic a zastávek jsou zřízena parkoviště P+R, na železniční stanice (zejména v Inca) jsou nasměrovány i návazné autobusové linky. Železnice i metro jsou zapojeny do integrovaného
dopravního systému ostrova organizovaného firmou Transport públic Mallorca
(TIB). Celková délka provozovaných tratí společnosti SCM činí cca 77 km.
Odlišná je bohužel situace linky M1, jejíž kapacitní využívání významně zaostalo za předpoklady z doby přípravy stavby. Dvouvozové jednotky zde jezdí
v intervalu 15–30 minut v pracovních a 30 minut ve volných dnech s tím, že
počet přepravovaných cestujících se většinu dne pohybuje v jednotkách na vlak.
I tato skutečnost stojí pravděpodobně za zastavením obnovy dalšího drážního
úseku Manacor–Artá, které bylo vzhledem k nedostatku finančních prostředků
vyhlášeno ostrovní vládou na jaře roku 2013 (na části úseku je již položen
svršek, na ostrov dorazilo šest nových jednotek, které zde měly jezdit). Jaký
bude další vývoj v obnově či stavbě nových kolejových tras na ostrově nelze
zatím zodpovědně předvídat.

(celkem 13 tunelů, nejdelší téměř 3 km dlouhý), zachovaný původní vozový park
(část tramvajových vozů z roku 1913, železniční elektrické motorové vozy z roku
1929). Dráhy se díky zapojení do programů turistických kanceláří i využití řady
doprovodných programů (pohostinství a prodej regionálních produktů na nádražích v Palmě a Sólleru, prezentace uměleckých sbírek ve výpravních budovách i vozech) staly druhou nejnavštěvovanější turistickou atrakcí ostrova po
katedrále v Palmě. Poskytování služeb místním obyvatelům pro každodenní dojížďku je pouze doplňkovou činností, před turisty vzhledem k výrazně nižším tarifům více méně „utajenou“. Obě dráhy pracují na důsledném udržování
historické image, i když samozřejmě ve vozidlech i na tratích dochází k „neviditelným“ modernizačním zásahům (pevná jízdní dráha v části tunelů, pružné
upevnění kolejnic v části trasy, zabezpečovací systém tramvaje, úpravy elektrických výzbrojí apod.). Obě dráhy se vyhnuly zapojení do ostrovního IDS, „turistické“ tarify jsou několikanásobně vyšší než u sytému TIB (pro srovnání: zpáteční
jízdenka sa Pobla–Palma 7,90 euro/2 x 46 km, „combiticket“ Palma–Port se
Sóller 28 euro/2 x 32 km), přesto je průměrné využití jejich kapacity vysoko nad
problematickou linkou M1 i „okrajovými“ úseky SFM.

Závěrečné shrnutí
Dva zcela oddělené drážní systémy na ostrově Mallorca ukazují zároveň dva
zcela odlišné přístupy k fungování drážní dopravy ve 21. století. Veřejný provozovatel SFM se jednoznačně a s výjimkou linky M1 úspěšně zapojil do moderního systému příměstské integrované dopravy v metropolitním regionu
Palma–Inca a navazující východní části ostrova, který slouží převážně místním
obyvatelům pro každodenní dojížďku do zaměstnání a škol. Soukromý provozovatel municipalitou vlastněných drah FS se naopak úspěšně soustředil na
služby turistům, které mu poskytují zjevně poměrně bohaté prostředky pro udržování jejich atraktivity bez větších nároků na veřejnou podporu.
Signifikantním dokladem orientace obou provozovatelů je to, že zatímco 140.
výročí zahájení železniční dopravy na úseku Palma–Inca není prakticky nijak
připomínáno, na předloňské 100. výročí zahájení provozu sóllerské dráhy
a loňské 100. výročí tamní tramvaje upomínají četné tabule i výstavy v různých
prostorách a zařízeních drah FS.
Schema tratí na ostrově převzato z wikipedia.de

Dráhy Palma–Sóller–Port de Sóller po roce 1997
Výše uvedené zprovoznění velkého silničního tunelu pod sedlem Can Topa
přímo ohrozilo existenci železnice Palma–Sóller a navazující tramvaje Sóller–
Port de Sóller. Město Sóller jako její majitel se však rozhodlo dráhy zachovat
a ve spolupráci se soukromým podnikatelem rozvinout jejich turistický potenciál.
Výhodou je zejména romantické vedení železniční tratě přes pohoří Tramuntana

FS, křižování vlaků ve stanici Bunyola. Vlevo v pozadí měnírna s novým kontrolním
vozem vrchního vedení.
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Sudopské stopy šedesáti let – železniční uzel Praha (5)
Petr Lapáček
Městský okruh v Praze, úsek Zlíchov–Radlická: tunel a most
Silniční tunel a železniční most jsou součástí úseku Zlíchov–Radlická na silničním městském okruhu v Praze. Stavba, zprovozněná na podzim
roku 2002, přivádí dopravu z jižní části Prahy k navazující stavbě městského okruhu, jíž je tunel Mrázovka.
Silniční tunel délky 152,5 m byl postaven v otevřené stavební jámě. Prochází
jím komunikace městského okruhu o 2 –
3 jízdních pruzích. Na násypu nad tunelem je umístěna silniční komunikace s
tramvajovou tratí do Hlubočep. Konstrukce je prostorově řešena tak, aby umožnila budoucí napojení dvou radiálních
větví směrem do Radlic při dodržení podmínky nepřerušit v době jejich výstavby
provoz v tunelu. Projektovalo středisko
209, odpovědný projektant Ing. Radek
Brokl.
Železniční most v km 1,847 trati Praha–Plzeň je neobvyklá a zajímavá železobetonová šikmá mostní konstrukce, která byla postavena během
roku 2000. Čtyřkolejná železniční trať překračuje městskou rychlostní komunikaci po mostě o dvou polích, který se prakticky celý nachází pod zemí.
Konstrukce mostu je tvořena uzavřeným dvojitým rámem s pohyblivým uložením mostovky nad střední podporou. Kolmá světlost obou polí je 13,60,
ale šikmá je až dvojnásobná.
Projektovalo středisko 209, odpovědný projektant Ing. Ivan Hladík.

Mosty přes Seifertovu ulici a zahloubení Seifertovy ulice
Železniční provoz z hlavního nádraží na Hrabovskou spojku a vítkovskou trať byl dlouhá desetiletí veden po šesti ocelových příhradových
mostech vybudovaných v letech 1889–1904. Dožilé mosty bylo nutné
nahradit mostem vybudovaným po polovinách.
Mostní objekt je navržen jako jednopolový most ocelobetonové konstrukce o světlosti 28 m a konstrukční výšky v polovině rozpětí 0,90 m.
Nosná konstrukce je vetknuta do krabicových opěr. Opěry jsou založeny
na velkoprofilových pilotách délky cca 20 m. Šířka mostu na straně
hlavního nádraží je 64 m, na libeňské straně 53,5 m. Mezi první a
druhou částí mostu je osazen dilatační uzávěr, který umožňuje průhyb
jedné části vůči druhé. Na mostě je celkem 7 kolejí.
Na žižkovské straně je k mostní konstrukci „nalepena“ lávka pro pěší
včetně přístupových schodišť a rampy. Nosnou konstrukci lávky tvoří
rám o třech polích o rozpětí 4,1 + 29,1 + 4,1 metrů. Lávka se stala součástí cyklostezky, procházející po původně železničním mostě přes Husitskou ulici a dále původním vítkovským tunelem na Krejcárek.
Součástí stavby bylo i potřebné zahloubení a rozšíření silniční komunikace s tramvajovou trati pod mostem. Projektovalo stř. 201, HIP Ing.
Ivan Pomykáček, odpovědným projektantem mostu byl Ing. Karel
Štěrba a lávky Ing. Vladimír Veselý, oba ze střediska 209. Mezi léty

2001–4 postavila sdružení firem jejímiž členy byly Metrostav, Skanska
ŽS a Stavby silnic a železnic (dnešní Eurovie).

Odstavné nádraží Praha Jih: Nová tunelová myčka
Stavba zahrnovala nejen projekt myčky kolejových vozidel, ale i související kolejovou úpravu a významnou rekonstrukci sanitárních kolejí.
Rekonstrukce sanitárních kolejí byla provedena včetně úprav pracovních
ploch, kde byly zřízeny nové inženýrské sítě. Dále bylo zřízeno odkanalizování navazujících zpevněných přístupových komunikací a provedeno
zatrolejování kolejiště mezi vjezdovou a
odjezdovou skupinou. Původním záměrem
bylo rekonstruovat stávající myčku prodloužením stávajícího tunelu dlouhého 63
m o cca 10 m západním směrem.
Vzhledem k novým požadavkům investora,
které stanovily, že mycí zařízení musí být
schopno umýt všechny typy osobních železničních vozů provozovaných ČD a také všechny typy elektrických a motorových jednotek, bylo nutné prodloužit
mycí tunel o dalších 20 m. Rovněž bylo požadováno umístit myčku v místě myčky stávající. Proto bylo nutné nejprve
upravit kolejiště, aby se dosáhlo co nejdelší přímé koleje přes mycí tunel. Pro myčku byla jako vzor použita německá
technologie KMS (Klaus, Müller, Schenk), která byla nakonec i dodána. Projektovalo základní středisko 206, HIP Ing.
Václav Jann, generálním dodavatelem byl TCHAS. Myčka byla uvedena do provozu na podzim roku 2007.
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Nové spojení žst. Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany a Holešovice

Dne 1. 12. 2008 byla slavnostně uvedena do provozu stavba Nového
spojení, jejíž realizace začala 12. července 2004.
Stavba byla navrhována pro dosažení základních cílů přestavby železničního uzlu Praha, tj. pro osobní dopravu zkapacitnit přívodní
železniční tratě do železniční stanice Praha hlavní nádraží ze směrů Praha Libeň, Praha Vysočany a Praha Holešovice, zapojit žst. Masarykovo
n. do systému příměstské a městské železnice a následnou modernizací
západní části žst. Praha hl. n. završit přestavbu této části pražského
železničního uzlu.
Z výše uvedených důvodů bylo tedy nutno mezi žst Praha hl.
n. a Praha Masarykovo n. na jedné straně a odbočkou Balabenka a žst
Praha Libeň na druhé straně vybudovat nová traťová spojení v rychlostních parametrech 80–100 km/h. Výsledkem jsou tři nové úseky
dvojkolejných tratí Praha–Turnov (v úseku Praha hl. n.–Balabenka
společně pro směr Praha hl. n.–Holešovice), Praha hl. n.–Praha Libeň
a Česká Třebová–Praha (v úseku Balabenka–Sluncová) a traťová spojka tratí Praha–Turnov a Praha–Česká Třebová (v oblasti
Balabenka–Sluncová).
Po předchozím, téměř čtyřicetiletém hledání „optimálního řešení“,
našlo v roce 1996 Nové spojení řešení, které mohlo být konečně realizováno. Na základě dokumentace E.I.A. z roku 1996 bylo rozhodnuto vést
tratě Praha Libeň–Praha hl. n. a Praha–Turnov v úseku mezi Trocnovskou ulicí a oblastí Sluncová horou Vítkovem dvěma dvojkolejnými
tunely. Oba dvojkolejné tunely jsou ražené s hloubenými úseky v blízkosti portálů.
Severní vítkovský tunel (délka 1316 m) vede směrem do a z Libně, Jižní vítkovský tunel (délka 1364 m) vede směrem do a z Holešovic
a Vysočan. V době výstavby se jednalo o třetí a čtvrtý nejdelší železniční
tunel v Česku. Z vítkovského tunelu vede trať k hlavnímu nádraží po 438
metrů dlouhé čtyřkolejné estakádě, která přemosťuje Trocnovskou
a Husitskou ulici. Ve směru k libeňskému nádraží navazuje na tunel 322
metrů dlouhá dvojkolejná estakáda Sluncová. Dva menší nové železniční
mosty jsou i na přeložené trati Praha–Turnov.

Nové spojení pomohlo také zkvalitnit automobilovou dopravu ještě před
svým dokončením. V prosinci 2005 byla uvedena do provozu silniční estakáda v ulici Pod Plynojemem (Sluncová), která odstranila křížení tratě a silnice
nad Invalidovnou. Kvůli Novému spojení se upravovala a rozšiřovala také
Husitská ulice na čtyřproudou komunikaci pod jejím přemostěním.
Na stavbě byly použity atypické podpěry trakčního vedení, které ladí s celkovým architektonickým řešením Nového spojení navržené Ing. arch
Patrikem Kotasem. Součástí stavby byla rovněž rekonstrukce bývalé měnírny Křenovka na moderní elektrodispečink, výstavba moderního
zabezpečovacího zařízení, které umožňuje ovládání celého kolejiště hlavního
nádraží a Nového spojení z jednoho pracoviště JOP a realizace moderního
sdělovacího zařízení včetně radiového spojení v nových tunelech.
Samostatnou kapitolu tvořila rekonstrukce opuštěné vítkovské trati na
cyklostezku, která byla stavebně dokončena v roce 2010. Nová cyklostezka umožňuje spojení Žižkova s Karlínem. Mimo původního tělesa
využívá i význačné inženýrské objekty: most „velká Hrabovka“ a původní vítkovský tunel, který sloužil železnici od roku 1872 a naposledy byl
rozsáhle rekonstruován po sto letech provozu v sedmdesátých letech rovněž za přispění projektantů SUDOP.
Stavbu Nového spojení projektovalo stř. 201 za přispění mnoha kooperantů z ostatních středisek, HIPem stavby byl Ing. Ivan Pomykáček.

Modernizace západní části Praha hlavní nádraží
Stavba „Modernizace západní části Praha hlavní nádraží, 2. část, nástupiště I–IV“ navazovala na Nové spojení a byla zprovozněna s Novým spojením; fakticky pak dokončena v roce 2009.
Zahrnovala úplnou rekonstrukci stavebního a technologického zařízení v prostoru 1. až 4. nástupiště. V podélném směru byl rozsah vymezen jižně
od prostoru železniční stanice před vinohradskými tunely až po severní část před přebudovaným přemostěním přes Seifertovu ulici rekonstruovaném
před zahájením stavby „Nového spojení“. V příčném směru se jednalo o přestavbu prostor železniční stanice v prostoru 1. až 4. nástupiště mezi 15.
kolejí přerušenou Fantovou budovou a 22. kolejí přiléhající k 5. nástupišti.
Stavba obsahovala i dokončení modernizace podchodů pro cestující pro 1. až 4. nástupiště a severní zavazadlový tunel v návaznosti na řešení úprav
Fantovy budovy v rámci stavby ČD „Rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží“. Společně s přestavbou podchodů byla upravena i konfigurace kolejiště
a nástupišť pod nádražní halou. Zvýšením nástupištních hran na požadovaných 550 mm nad TK byly ulehčeny výstupy a nástupy cestujících do vlakových souprav. Zlepšil se i komfort výstupu na nástupiště z podchodů a stávající schodiště byla doplněna výtahy a pohyblivými eskalátory. Zcela nově
byl navržen informační systém pro cestující i vybavení nástupišť drobnou architekturou. Projektovalo středisko 201, HIP Ing. Ivan Pomykáček.

TO
BYLA
DOVOLENÁ!
Jedna z pláží na mysu Llevant na jihovýchodě ostrova

Východní pobřeží z mysu Formentor, v popředí mys Alcudia, v pozadí Llevant. Dole: Silnice v Tramuntaně nabízejí mnoho řidičských lahůdek

Tak tohle je španělský ostrov
Mallorca - oblíbená destinace
i českých turistů.
Moře, slunce, pláže, večer zábava...
ale kolega Ivan Grisa věnoval svou
dovolenou poznávání Mallorky
též z jiného úhlu.
Více na stranách 28 a 29.
Foto: Ivan Grisa

