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Železnice v betonu

III. TŽK: Optimalizace trati Zbiroh-Rokycany
Foto Ivan Krejčí
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UKONČENÍ STAVBY OPTIMALIZACE TRATI ZBIROH-ROKYCANY
proběhlo v pátek 25. října 2013 v nové zastávce Kařez

KRONIKA 2013

Na webu nedostupné.

III. tranzitní železniční
koridor se tak zase o kus
přiblížil k svému dokončení,
když byla současně
zahájena navazující stavba
Modernizace trati
Rokycany-Plzeň.
Jak však dokládá snímek
ze stanice Holoubkov
(22. 10. 2013), pokrok
nepokrok, pro čiperné
důchodkyně je již několik
měsíců fungující podchod
k novým nástupištím holou
zbytečností.

SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
V období čtvrtého čtvrtletí roku 2013 byla činnost obchodního oddělení SUDOP PRAHA a.s.
zaměřena zejména na přípravu nabídek pro veřejné zadavatele. Především se jednalo o ŘSD
a SŽDC s.o. V tomto období vypsala SŽDC, s.o.
několik soutěží na realizaci staveb. U staveb,
kde jsme zpracovali projekt stavby, jsme nabídli
dokumentaci skutečného provedení a další
práce související s realizací staveb. Na výsledky si musíme počkat až po vyhodnocení
soutěží na zhotovitele.
Od začátku září do konce listopadu bylo připraveno a podáno celkem 216 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 8
nabídek a kvalifikací.
V oblasti železničního dopravního stavitelství se
soutěžilo převážně o veřejné zakázky vypsané
jednotlivými správami SŽDC, s.o. Z významných akcí se jednalo především o tyto projekty:
Zpracování záměru projektu, doprovodné technické dokumentace a přípravné dokumentace
(PD) na stavbu „DOZ Horní Dvořiště st. hranice
– České Budějovice – Praha Uhříněves
(mimo)“, Rekonstrukce budovy SŽDC Palác
Sevastopol, PD, Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice, projekt stavby,
Výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby „Modernizace traťového úseku
Praha Běchovice–Úvaly“, Zpracování Studie
proveditelnosti stavby „Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř–Stará Paka“, Zpracování
podkladů pro vydání stavebního povolení
stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)“.

Na trhu silničních dopravních staveb jsme získali
zakázky vypsané složkami ŘSD. Jedná se o následující stavby: I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat, IČ ke změně ÚR, I/20 Losiná, přeložka –
technická studie, R 35 MÚK Rádelský Mlýn, 27
Plzeň, Sukova–Karlovarská, úsek Sukova–Borská – oznámení EIA, Plzeň, I/27 Klatovy, přeložka, 1. stavba – aktualizace DÚR a Oprava
mostu 35-146 přes řeku Moravu v obci Olomouc.
U ostatních investorů jsme získali tyto zajímavé
zakázky: Transformovna
VER
400/110kV, vypracování projektové dokumentace včetně stavebního a autorského dozoru
ČEPS, a.s., Plzeň-Litice – Rekonstrukce
mostu PM 089 včetně doplnění chodníku v ul.
K Valše pro město Plzeň a Obnova silnice po
povodních 2010 (II/290 Frýdlant–Bílý Potok –
etapa II/C pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje, zajištění koordinátora BOZP pro
projekt „Vytvoření zázemí praktické přípravy
pro obory VOŠ a SZeŠ Benešov“.
Pokračovala obchodní činnost i v zahraničí, v sledovaném období bylo připraveno 8 nabídek
a kvalifikací. Úspěšní jsme byli v Polsku, kde jsme
získali zakázku „E30 Trzebina–Krzeszowice“,
projekt stavby pro OHL ŽS.
-lap-

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
gratulujeme kolegyním a kolegům!

Na webu nedostupné.

Pracovní jubilea 2013
40 let:

Ing. Roman Smida

35 let:

Ilona Grambličková, Miroslava Makovská, Ing. Jiří Velebil

30 let:

Jaroslav Červenka, Alena Daňhelová, Ing. Drahoslava Naučová, Zdeněk
Pacholík, Ing. Petr Poupa, Aleš Reiterman, Jana Smolová, Radan Vladyka

25 let:

Ing. Petr Hradil, Lenka Kirschová

20 let:

Zdeňka Hepová, František Kohlíček, Ing. Blanka Novotná,
Ing. Petr Okruhlica, Ing. Jaroslav Veselý
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Články sepisované k příležitosti kulatého jubilea té či
oné firmy mívají zpravidla standardní strukturu. Připomenutí tradice, výčet skutečných i fiktivních úspěchů, zamlčení případných neúspěchů a na závěr vyjádření
neochvějné jistoty o dalším úspěšném působení firmy. Já
si dovolím toto schéma opustit, samozřejmě s výjimkou
vyjádření jistoty o dalším úspěšném působení firmy na
konci tohoto článku.
Úvaha číslo 1:
Dominujícím oborem, v kterém naše firma působí, je projektování dopravní infrastruktury, silniční
i železniční. Pracujeme pro stát, zakázky získáváme výhradně ve veřejných soutěžích. Pro naši firmu je
velmi důležité, aby naše rezortní ministerstvo, ministerstvo dopravy, dobře pracovalo. Aby úspěšně vykonávalo státní správu. Musím konstatovat, bohužel, že se to v posledních třech letech neděje. V období
uplynulých třech let (léto 2O1O až léto 2O13) se na postu ministra dopravy vystřídalo pět osob – Bárta,
Šmerda, Dobeš, Stanjura, Žák. Každý si s sebou přivedl své náměstky, další náměstky obsadily koaliční
strany. Požadavky na odbornost těchto lidí, nenechte se vysmát. Nejdůležitější je loajalita k osobě či
osobám, které ho na tento post dosadili. Jen pro připomenutí zmíním figury dosti obskurní. Ministr Vít
Bárta z Bezpečnostní agentury ABL a jeho první náměstek pan Sýkora s praxí šéfa ochranky supermarketu. Většina zmíněných ministrů (ne všichni), přišla s ambicí personálních změn na ředitelských postech
podřízených organizací, pracující v oblasti dopravní infrastruktury (ŘSD, SŽDC). Výsledkem častých
změn na těchto ředitelských postech, a nejen na nich, je personální devastace těchto, pro dopravní infrastrukturu nejdůležitějších, organizací v naší zemi. Stanovení dlouhodobé dopravní politiky v naší zemi
a její naplňování opravdu není za tohoto stavu možné. Ale bohužel velmi negativně je ovlivňováno právě
na úrovni ŘSD a SŽDC i každodenní řízení investičních činností, které jsou těmto organizacím svěřeny.
A bohužel světlo na konci tunelu dosud vidět není. Co tím chci sdělit? Chci tím sdělit, vážené kolegyně
a vážení kolegové, že vnější podmínky pro naši práci jsou horší, než na které jsme byli po léta zvyklí.
Jsem rád, že SUDOP PRAHA se s tímto zhoršeným prostředím dobře vyrovnává a jsem přesvědčen,
že toto období nemůže trvat dlouho a že ho překonáme.
Úvaha číslo 2:
Když jsem na počátku sedmdesátých let minulého století nastoupil na
středisko mostů a tunelů Státního ústavu dopravního projektování
v Praze, tak mi jeden zkušený a životem omlácený vedoucí pracovník řekl:
„Milý mladý příteli, vydělávat se dá na zlatě i na blátě“. Co mi chtěl sdělit?
Chtěl mi sdělit, že daleko pohodlnější je projektovat věci konfekční, fádní,
technicky nenáročné. Já jsem tento názor nesdílel ani tenkrát, ani nyní.
Jsem totiž přesvědčen, že firma SUDOP PRAHA musí pracovat na těch
nejsložitějších technických projektech, musí mít ve svých řadách špičky
ve všech oborech, které v SUDOPU máme. Špičkoví projektanti SUDOPU musí publikovat v odborných
časopisech, musí přednášet na odborných konferencích, ale především musí mít příležitost pracovat na
technicky nejnáročnějších projektech. Dělo se tak v minulosti dávné i nedávné, děje se to nyní a musí se
to dít i v budoucnosti. Jinak pro nás místo na slunci nezbyde.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
šedesátiletá tradice SUDOPU je pro nás pro všechny zavazující. Jsem si jist, že až můj nástupce při
příštím kulatém výročí bude psát do SUDOP Revue oslavný článek, bude si tak jistý, jako jsem dnes já,
že tady SUDOP PRAHA bude a bude úspěšný.

Ing. Josef Fidler
předseda dozorčí rady SUDOP PRAHA, a.s.

Slavili jsme...

60 let
První ze dvou oslav se konala v úterý 19. listopadu v Kaiserštejnském paláci
na Malostranském náměstí pod majestátním hradním komplexem. Hradčany
hrály v programu významnou roli, neboť otužilejší hosté si mohli tento pohled
vychutnat z venkovní terasy. Aby nevychladli příliš, dostalo se jim zvenku
infrazářičů a do útrob svařeného vína.

Hostitelem našich obchodních partnerů
byl generální ředitel SUDOPU PRAHA
Tomáš Slavíček, který všechny v krátkém
proslovu přivítal a připomněl
šedesátiletou cestu firmy.

Foto Karel Jiras

Průvodcovství večerem se ujal známý moderátor Honza
Musil, který se pohyboval o berlích, neboť měl nohu
v sádře. Naštěstí mu fungoval zdravý jazyk a o bolavou
nohu se mu postaral mladičký pečovatel.

Ministr dopravy Zdeněk Žák
(zcela vlevo) SUDOPU sice
pogratuloval už v minulém čísle
SR, nicméně to podpořil i svou
přítomností na oslavách.
Ale přijeli i milí hosté ze Slovenska
(na pravém snímku ředitel
REMING Consultu Bratislava
Slavomír Podmanický).

Hvězdou programu v sále Emy Destinnové byla Aneta Langerová, kterou doprovázelo smyčcové
trio a šikovný klávesák. Její repertoár mimoděk vyvolával ducha slavné operní pěvkyně, která si
prý ke konci libovala ve spiritismu a černé barvě. Aby hosté nepropadli depresi, přidala pěnice
i několik hitů z doby minulé.
Depresi ovšem podlehli ti, kteří se pod vedením
temperamentní průvodkyně (na snímku) hodlali
seznámit s palácem a jeho komnatami.
Průvodkyně byla fanatickou ctitelkou Emy
Destinnové, a tak palác odmávla a věnovala se
zpěvačce. Pánové, které nezajímali milenci
a manželé dotyčné, si tak mohli nerušeně
odskakovat za občerstvením. A že bylo za čím:
pečené sele divočáka, pečený krocan
s mandlovou nádivkou, pečené kachní stehno,
zvěřinový guláš, staročeské ragú...
O zábavu hostů
se starali
klavíristka Dana
Jagerová,
kouzelník Martin
Boháš
a karikaturista
Milan Boček. Ten
má na svědomí
i zdařilé
ztvárnění
sudopských
náčelníků na
stranách 3 a 4.

Nebylo pochyb o tom, že se hosté dobře bavili. A při
odchodu obdrželi taštičku, v níž se skrýval objemný
almanach společnosti k 60. výročí založení, žlutá růže
pro dámu, lahvička bublinek pro pána a CD pěnice Anety.

Kaiserštejnský palác vznikl roku 1714
přestavbou dvou renesančních domů.
Palác se skládá ze dvou budov spojených
úzkými bočními křídly, které vytvářejí
menší nádvoří. V přízemí zadní budovy
jsou dodnes dochovány renesanční klenby
a pozdně renesanční trámové stropy
zdobené malbami. Vchod do této budovy je
z ulice Josefská 3.
Návrh je dílem Giovanna Battisty Alliprandiho.
Stavbu provedla dílna Kryštofa Dientzenhofera.
Budova nemá obvyklý štít. Atika je však
vyzdobena sochami Čtyř ročních počasí
a dekorativními vázami. Sochařská výzdoba
je dílem italského sochaře Ottavia Mosto.
Prvním majitelem byl vojenský velitel
Prahy František Helfrýd, svobodný pán
z Kaisersteinu. V dalších letech palác
vystřídal několik majitelů. Byla mezi nimi
i rodina Radeckých z Radče. Maršálu
Radeckému, považovanému za jednoho
z nejlepších vojevůdců 19. století, byl
v roce 1859 odhalen na Malostranském
náměstí pomník. V té době také náměstí
neslo jeho jméno.
Palác od Radeckých získal hoteliér Václav
Petzold, který zde zřídil restauraci. Paláci se
tak dalších sto let říkalo „U Petzoldů“.
Petzoldova manželka, operní pěvkyně Marie
Sittová, se stala první představitelkou
Smetanovy Prodané nevěsty.
Ve 40. letech minulého století získala
budovu Česká spořitelna. Pro účely České
spořitelny byl podle návrhu architekta
Kašpara Předáka v roce 1845 upraven
slavnostní sál v prvním patře ve slohu
pozdního klasicismu.
V roce 1977 byla zahájena rozsáhlá
rekonstrukce pod vedením architektů
Ing. Zdeňka Pokorného a Ing. arch.
Jaroslava Bělského. Rekonstrukce vrátila
palác do původní barokní podoby. Byl
obnoven hlavní velký sál, loubí v přízemí
a vchod posunut na původní místo.
Po dlouhou dobu byl sídlem Československé
obchodní a průmyslové komory, později
Hospodářské komory České republiky. Po
vyřešení restitučních sporů zde dnes sídlí
mimo jiné Komerční banka. V letech 1908–
11 zde žila další česká operní hvězda – Ema
Destinnová. V roce 1978 byla na domě
odhalena pamětní deska s bronzovou bustou
zpěvačky od sochaře Jana Simoty. V roce
1964 byl dům vyhlášen chráněnou
památkou.
(Zdroj: Wikipedie)

Slavili jsme...

60 let

Druhý slavnostní večer ve čtvrtek 28. 11. byl určený zaměstnancům současným i bývalým,
a protože měl obsáhlý program, začal už odpoledne. Místem konání se stalo Muzeum Stará
Čistírna v Praze-Bubenči, tedy prostředí technikům blízké.
Hostiteli byli generální ředitel SUDOPU PRAHA Tomáš
Slavíček (vlevo) a předseda dozorčí rady Josef Fidler
(s mikrofonem).

KJ
Program opět moderoval Honza
Musil, který ovšem už shodil sádru
z nohy a ošetřovatele už nepotřeboval. Zkouškou jeho hlasového umění
se stal obsáhlý seznam nominovaných projektů ve vnitrofiremní soutěži
o projekt roku 2013, z nichž názvy
některých jistě viděl v životě poprvé.

KJ

Hlavním dárkem byl
i v tomto případě obsáhlý
almanach k 60. výročí
založení firmy. Na jeho
vzniku se podíleli ředitelé,
vedoucí středisek
a projektanti nejen
současní, ale i dřívější. To
vše pak zkompletoval Ivan
Krejčí a pečlivě vyrobil
TIGRIS ve Zlíně.

Prvním ze dvou zlatých
hřebů večera se stalo
slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže
PROJEKT ROKU 2013
pod patronací výrobního
ředitele Ivana
Pomykáčka. Zástupci
všech 19 projektů se
sešli na pódiu, aby
převzali dárkové koše za
účast a pět šťastlivců
i peněžní ceny pro své
kolektivy. Výsledky jsou
na straně 26.
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Hlavními
protagonisty
kulturního programu
byli čtyři chlapci ze
skupiny The Pangea
neboli Beatles
revival, kteří nás
přenesli do
šedesátých let
minulého století, jimž
populární britská
skupina vévodila.
Zvukovou kadenci
jejich vystoupení si
především
pochvalovali někteří
nedoslýchaví senioři.

Druhý zlatý hřeb večera
zatloukli naši kolegové, kteří
dokazovali svou přítulnost
k firmě odpracovanými léty.
Moderátor Honza Musil žasl už
při první rundě dvacetiletých,
neboť takovou dobu na jednom
místě si neuměl představit ani
ve snu. Při posledním
jubilantovi se 40 roky už byl
zřejmě v takovém rauši,
že nám své pocity nesdělil.
Na snímku jsou „třicátníci“.

A potom už se samozřejmě hodovalo - protože organizátor obou oslav byl stejný, byl i téměř
shodný jídelníček, besedovalo s kolegy i s našimi staršími předchůdci, malíř maloval a kouzelník
kouzlil... a duo Daeman předvádělo své cviky a vypracovaná těla.

Ale kouzlo těchto prostor spočívá
v technické nostalgii počátku 20.
století, v obdivu k parním strojům
a až uměleckým detailům, které
stvořily lidské ruce.

Stavba podle plánů anglického inženýra
Williama Heerleina Lindleye byla
dokončena v roce 1906. Areál sloužil jako
čistírna odpadních vod až do roku 1967,
kdy začala fungovat mechanickobiologická čistírna na Císařském ostrově.
Původní usazovací nádrže sloužily ještě na
počátku 80. let 20. století jako manipulační
jímky na kal z nové čistírny. V roce 1991
byl areál prohlášen za kulturní památku,
v roce 2010 národní kulturní památku.
V roce 1992 vznikla Nadace
Ekotechnického musea, později
transformovaná na obecně prospěšnou
společnost Ekotechnické museum, která
byla v roce 2011 sloučena se společností
Muzeum Stará Čistírna (sic). Muzeum
pořádá prohlídky podzemní technologie
čištění odpadních vod a parní strojovny
s kotelnou. Tvorba a správa sbírky
historického hygienického mobiliáře je
v současné době utlumena, sbírka parních
strojů byla z velké části rozprodána.
Expozice historického hygienického
mobiliáře je v současné době rozebrána
a připravuje se její třetí instalace.
Společnost k financování muzejní činnosti
a údržby objektu pronajímá prostory ke
komerčním účelům, zejména na rauty
a natáčení.
(Zdroj: Wikipedie)

V tomto muzeu jsme nebyli poprvé
- v květnu 2002 jsme zde slavili 10. výročí
založení akciové společnosti.

A co teprve když nemusíte jen
chodit, ale můžete se stokou na
člunu PLAVIT! Nááááádhera...
Fotografovali Vladimír Fišar a Karel Jiras (KJ)
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Hlavní priority Ministerstva dopravy ČR
v železniční dopravě pro nadcházející období
Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy ČR
Stav železničního sektoru před zahájením
nového programového období 2014–20
Ing. Luděk Sosna, Ph.D., Ing. Josef Buriánek,
Ministerstvo dopravy ČR
20 let modernizace koridorů a co dál?
Bc. Marek Binko, SŽDC
Dopravní sektorové strategie 2. fáze – dopady do
projektové přípravy staveb
Ing. Martin Vachtl, SUDOP PRAHA
Rekonstrukce výpravní budovy Ústí nad Labem –
povodně 2013
Ing. Patrik Konopásek, ČD
Efektivnost železničních investic
Ing. Dominik Žďánský, NDCon
Rychlá železnice i v České republice
Ing. Luděk Vyka, Centrum pro efektivní dopravu

Konference ŽELEZNICE 2013
Sedmnácté setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců železničních staveb proběhlo ve čtvrtek 21. listopadu v pražském hotelu Olšanka pod patronací
a za aktivní účasti šéfů obou pořádajících organizací: Ing. Jiřího Koláře, Ph.D. ze
SŽDC, s.o. a Ing. Tomáše Slavíčka ze SUDOP PRAHA a.s. Významným hostem
byl ministr dopravy Bc. Zdeněk Žák, který nebyl na konferenci poprvé, dnes
však ve funkci nejvyšší. Konference se nesla v duchu mírného optimismu, což
přítomných 280 odborníků kvitovalo s povděkem. S ještě větším potěšením pak
přivítali večerní raut, který konferenci ukončil.
Foto Vladimír Fišar

Revitalizace tratí – příprava stavby z pohledu
projektanta
Ing. Miroslav Krsek, Ing. Pavel Utinek, SUDOP
PRAHA
Rekonstrukce železniční trati Budapešť Kelenföld
– Tárnok
Ing. Gergely Bölcskei, Subterra
Realizace stavby „Modernizace trati VoticeBenešov”
Ing. Petr Martinec, Ing. Ladislav Kubiczek, SŽDC
Rozvoj rádiového standardu GSM-R v ČR
a v Evropě
Ing. Petr Vítek, Kapsch CarrierCom
Elektrické napájení železnic jako součást
energetického systému
Ing. Jiří Pohl, Marek Smola, Siemens
Optimalizované nasazení strojů na železničních
stavbách
Ing. František Bouda, INFRAM
Výrobky ŽPSV pro rychlou a tichou železnici
Jan Eisenreich a kolektiv, ŽPSV
Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu
a I. část osobního nádraží – aktuální stav
zpracování projektu stavby
Ing. Ladislav Dorazil, MORAVIA CONSULT
Olomouc
Dopracování variant řešení železničního uzlu
Brno
Ing. Michal Babič, Ing. Tomáš Hartman, IKP
Consulting Engineers
Aktualizovaná státní energetická koncepce ČR
a železniční doprava
Ing. Jiří Pohl, Siemens
Zastávka Třinec-Centrum
Ing. Tomáš Chytil, SUDOP BRNO

Že mají konference už dlouholetou tradici, přesvědčil všechny
zvoneček, kterým paní Homolová neúnavně nahání účastníky do sálu.
Nevydržel a rozpadl se. Neznamená to ovšem, že konferencím
odzvonilo – naopak všichni se těší na další v roce 2014.
Pohotové foto Tomáš Sláma
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20 let modernizace koridorů a co dál?
Bc. Marek Binko - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Modernizace tzv.
tranzitních železničních koridorů (TŽK)
v České republice započala v roce 1993.
O přípravě jednotlivých staveb i celého
programu modernizace bylo napsáno
mnoho. Zkusme se
nyní ale s odstupem
zamyslet nad skutečným přínosem modernizace TŽK a zejména nad tím, co se zase tak
úplně nepovedlo. Právě z neúspěchů, ať bylo či
nebylo možné jim v dané době zabránit, je totiž
nutné se poučit.
Asi úplně největší přínos modernizace TŽK je
ve skutečnosti, že se podařilo nastavit dlouhodobě udržitelný model financování železniční infrastruktury. Pokud by nebyl nastartován v té době
poměrně ambiciózní program modernizace TŽK,
podfinancování železniční infrastruktury by se
patrně dále prohlubovalo. Tak jak dnes vypadají
celostátní dráhy mimo TŽK, tak v takovém stavu
by patrně byly i samotné TŽK.
Často zmiňovaným přínosem modernizace
TŽK je zvýšení kvality osobní dopravy. Relativní
úspěch osobní dálkové dopravy je dán dvěma
faktory. Prvním je zavedení intervalového jízdního řádu, který sám o sobě přitáhl velké množství
cestujících, druhým pak zvýšení traťových rychlostí, které umožnilo zkrátit cestovní doby, a to
zejména na rameni Praha–Ostrava. Pro příklad
uveďme cestovní doby v roce 1993 (JŘ
1992/1993) před započetím modernizace TŽK
a 20 let poté (JŘ 2012/2013):

Rozvoj osobní dálkové dopravy znamenal ale
i snížení kapacity, které je problémem jak pro
osobní příměstskou, tak i pro nákladní dopravu.
Zvyšováním traťových rychlostí se zvětšil rozdíl
v cestovních dobách vlaků jednotlivých segmentů,
čímž je vynucováno předjíždění vlaků a tím prodlužování jejich cestovních dob, příp. ani není možné
požadované vlaky vůbec do JŘ zavést. Například
v úseku Praha–Kolín se cestovní doba expresů
zkrátila o cca 3 min., ale u osobních vlaků se prodloužila o 7 min. a další osobní vlaky dle požadavků objednatele dopravy nelze do JŘ z důvodu vyčerpané kapacity vůbec zapracovat. U nákladních
vlaků je situace samozřejmě ještě horší.
Dostáváme se tedy již k tomu, co se ne zcela
povedlo:
1. nedostatečná traťová rychlost
Modernizace TŽK dostala zpočátku do vínku axiom držet se své trasy z poloviny 19. století. To ve
výsledku znamenalo traťovou rychlost až 160 km/h,
přičemž to „až“ je v případě 1. TŽK cca 40 % délky
trasy, a to ještě často v krátkých, prakticky nevyužitelných úsecích. To má za následek jak ne zrovna
optimální energetickou bilanci jízdy vlaků (zrychlení
střídá brzdění), tak zejména nekonkurenceschopné
cestovní doby, viz výše, a tedy částečné zpochybnění jednoho z cílů modernizace TŽK.
2. nízká kapacita
Stavby modernizace TŽK byly projektovány na
nízký rozsah výhledové dopravy, který byl překročen často krátce po dokončení stavby (někdy
i před tím). Několik stanic bylo zrušeno (dnes často při výlukách či mimořádnostech citelně chybí),
prodloužily se traťové oddíly (např. kvůli viditelnosti návěstidel přes protihlukové stěny), v příměstských lokalitách nebyla kapacita zvýšena podle
poptávky (příklad úseku Praha-Běchovice–Praha-

Praha–Brno

cestovní doba
v roce 1993
2:56 hod. (EC 9)

cestovní doba
v roce 2013
2:40 hod. (EC, Ex)

úsek

zkrácení
cestovní doby
9%

Praha–Ostrava

4:12 hod. (Ex 107)

3:11 hod. (SC)

24 %

Praha–Ústí n. L.

1:33 hod. (Ex 302)

24 %

Praha–Plzeň

1:34 hod. (Ex 250)

-1 %, resp. 9 %

15%

Praha–Č. Budějovice

2:24 hod. (R 474)

1:11 hod. (EC)
1:35 hod. (R), resp. 1:26 hod.
(SC 506 - jede 1x týdně)
2:35 hod. (R)

Ostrava–Břeclav

2:09 hod. (Ex 203)

1:50 hod. (EC)

Jak je patrné z tabulky, největší zkrácení cestovních dob bylo na rameni Praha–Ostrava, které je zároveň jako jediné v ČR (spolu s dílčími
úseky Praha–Pardubice–Olomouc) konkurenceschopné silniční dopravě. To zde podnítilo
i rozvoj komerčního provozování vlaků a rameno
Praha–Ostrava je v železniční osobní dálkové
dopravě v ČR vůbec nejzatíženější. Konkurenční výhoda železnice zde bude platit ještě asi
5–10 let, neboť cca v roce 2018 bude dokončena dálnice D1 v úseku Říkovice–Přerov–Lipník
nad Bečvou, čímž bude v relaci Praha–Ostrava
již vlak pomalejší, a cca v roce 2021 bude uveden do provozu úsek rychlostní silnice R35
z Opatovic nad Labem do Opatovce u Svitav,
čímž bude vlak ztrácet i v relacích Praha–Pardubice–Olomouc…

-8 %

Libeň, kde byla již z 90. let zpracována studie na
zečtyřkolejnění úseku, zatímco při stavbě v letech
2006–09 byla pouze dostavěna 3. kolej připravená
v 50. letech). Ve výsledku je kapacita nižší, než je
potřeba a dokonce i někdy nižší než před modernizací.
3. chybějící peronizace
Velkým neduhem prvního období modernizace
TŽK byla absence peronizace, příp. pouze stavba
poloperonizace. Ve výsledku je jak snižována bezpečnost a komfort cestujících, tak i snižována kapacita dráhy a navíc je omezena možnost použít
dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení. Nejhorším příkladem je samozřejmě trať Brno–Česká
Třebová modernizovaná v druhé polovině 90. let
dokonce za totální výluky. Pro srovnání např.
v sousedním Německu se plná peronizace s pod-

chody či nadchody stala standardem již před
1. světovou válkou…
4. úsporná opatření
Při přípravě staveb byla činěna řada úsporných
opatření, která se nám již „bohatě vrátila“ v podobě
pozdějších vícenákladů, ať to byly rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, trakce, svršku, či dokonce
i spodku. Navíc je díky tomu i problém dále zhodnocovat TŽK např. zvyšováním traťových rychlostí
nad 160 km/h nebo postupným přechodem na jednotnou trakční soustavu 25 kV, 50 Hz (trakční vedení je sice připraveno, ale nikoliv tak sdělovací
a zabezpečovací kabely…). Problémem, se kterým
se ještě budeme potýkat, bylo zanedbání parametru na délku staničních kolejí pro nákladní vlaky
750 m (dohoda AGTC z roku 1991). Nakonec je
standardem pouze délka 650 m, a to navíc jen
v některých stanicích. Trendy v železniční nákladní
dopravě v Evropě dnes však směřují k délkám vlaků 750–1000 metrů…
5. nedodržování harmonogramu
Původně měl být 1. TŽK dokončen do roku
2000, poté do roku 2002, nakonec ještě dodnes
není zcela hotov. U 3. a 4. TŽK je to podobné. Důsledkem je opět nekonkurenceschopnost železnice. Během výluk na realizace staveb odchází řada
zákazníků, přičemž jen někteří se vrátí. Protože
modernizace TŽK je z pohledu investic do železnice prioritní, s dalšími investičními opatřeními se
čeká až na dobu „po koridorech“, čímž opět železnice výrazně ztrácí na dalších frontách. Je potřeba
modernizovat ostatní celostátní dráhy, některé regionální dráhy, ale začít i budovat vysokorychlostní tratě, pokud má železnice plnit významnější úlohu v osobní dálkové dopravě. Na to vše se čeká,
až skončí modernizace TŽK.
Aby byly TŽK funkční a konkurenceschopné, je
potřeba jak dokončit jejich modernizaci, a to včetně
staveb v minulosti „odložených“, tj. např. Ústí n. O.–
Choceň, nelahozeveských a děčínských tunelů
nebo železničních uzlů, tak je i dále zhodnocovat
podle soudobých požadavků zákazníků. Důležitým
úkolem je samozřejmě interoperabilita vč. ERTMS,
dispečerská centralizace vč. automatizačních systémů řízení provozu. Do doby zprovoznění vysokorychlostních tratí má smysl pro osobní dopravu
i další zvyšování traťových rychlostí (zavádění rychlostních profilů pro I=130 mm a 150 mm, příp. i zvyšování nejvyšší traťové rychlosti nad 160 km/h).
TŽK musí svou úlohu plnit ale i v nákladní dopravě,
mj. jsou i součástí sítě železničních nákladních koridorů dle nařízení EU č. 913/2010, proto musí umožnit požadované parametry i kapacitu. To je také
další argument pro rozvoj osobní dálkové dopravy
na nově budovaných vysokorychlostních tratích.
A právě v souvislosti s výstavbou vysokorychlostních tratí je nutné se již nyní zabývat i přechodem
na jednotnou trakční soustavu 25 kV, 50 Hz.
Úkolů pro rozvoj a modernizaci železniční infrastruktury je mnoho jak na stávající konvenční
síti, tak i na budoucí vysokorychlostní síti. Opakovat chyby si již nemůžeme dovolit. Konkurence na nás nebude shovívavě čekat a riziko, že
železnice bude v ČR plnit jen okrajovou roli, je
příliš vysoké!
(Příspěvek na konferenci)

III. TŽK:
Optimalizace trati Zbiroh-Rokycany
Karel Košař

Projekt stavby „Optimalizace trati Zbiroh–Rokycany“ vypracovala firma SUDOP PRAHA
pro investora SŽDC, s.o., Stavební správu západ, na základě přípravné dokumentace,
která rovněž vznikla v SUDOPU. Tato stavba je v České republice částí III. tranzitního železničního koridoru, který je součástí evropské železniční sítě. Do náplně stavby patřilo
i zabezpečení odbočné trati z Rokycan do železniční stanice Mirošov, ve kterém byla provedena pokládka kabelu a instalace nového traťového zabezpečovacího zařízení.
Stávající trať probíhá na podloží s převážně hlinitými až kamenohlinitými a jílovitými sedimenty, což v některých úsecích ztěžovalo založení optimalizovaného železničního tělesa
a souvisejících staveb. Železniční trať je navržena pro maximální rychlost až do 160 km/h.
Stavba byla zahájena v létě roku 2009 a ukončena na podzim 2013.

Stavba optimalizace se za obcí Kařez přibližuje k Dolejšímu Kařezskému rybníku, který trať překračuje mostem. Přestavba tohoto
mostu byla stavebně velmi obtížná, jeho rekonstrukce si vyžádala snížení hladiny spojené s plánovaným výlovem.
Kdyby se fotoaparát dokázal vznést, viděli bychom, že ve skutečnosti rychlík do Prahy uhání po hrázi uprostřed rybníku a cestující,
znudění pohledem do věčných betonových zdí, tak mají jedinečnou možnost zahlédnout vodu po obou stranách. Ovšem jen krátkou,
neboť vlak nyní uhání rychlostí dříve nevídanou.
Foto Ivan Krejčí
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Na začátku úseku stavby překračuje trať původní kamenný most nedokončené železnice z doby, kdy v oblasti Rokycanska, zejména Mirošovské pánve, probíhala intenzivní průmyslová činnost spojená
s těžbou černého uhlí a železné rudy. Podstatným zásahem do dosavadní osobní dopravy bylo zrušení železniční stanice Zbiroh, která
byla situována více než tři kilometry od města Zbiroh. Tuto opuštěnou
stanici nahradila nová rychlíková zastávka v centru obce Kařez.
V prostoru bývalé železniční stanice Zbiroh došlo k přeložce trati z důvodu zvětšení poloměru oblouku, což si vynutilo odtěžení stávajícího
kamenného svahu vlevo trati, přičemž byl tento svah zabezpečen 16 m
vysokou a 105 m dlouhou obkladní kamennou zdí.
V místě křížení trati se silnicí byl zrušen stávající železniční přejezd,
který komplikoval příjezd od silnice I. třídy do Zbiroha – byl nahrazen
moderním dvouproudým silničním nadjezdem ve tvaru oblouku nad
tratí. Nosnou konstrukci tohoto mostu tvoří spojitý trámový nosník
o pěti polích. Celková délka mostu je 160,5 m.
Projektanti: Ing. Jiří Jirásko a Ing. Jan Dubánek, zhotovitel SKANSKA.

Vlevo pohled z nového nadjezdu na bývalou stanici Zbiroh, vedle snímek
původního úrovňového přejezdu.
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V obci Kařez, v zářezu trati, byla jako
náhrada opuštěné žst. Zbiroh zřízena
nová rychlíková železniční zastávka.
V místě zastávky, přímo v obci, vzniklo
rozměrné parkoviště s autobusovou zastávkou pro spojení s městem Zbiroh.
K tomuto parkovišti směřuje přes trať
ocelová lávka pro pěší a na nástupiště
umístěné oboustranně pod lávkou
vedou rozsáhlé, v noční době osvětlené
přístupové chodníky.

V zastávce Mýto stavba výrazně vzhledově a rozměrově zlepšila stávající podchod pod tratí, který byl po obou stranách doplněn osvětlenými přístupovými
chodníky, které vhodně kopírují terén a jsou lemovány původními stromy. Blízko
zastávky byla rekonstruována trakční napájecí stanice 110/25 kV; rekonstrukce
byla řešena kompletně novými objekty s moderní technologií a nově řešeným
připojením na vedení 110 kV.
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V železniční stanici Kařízek byl v původní projektové dokumentaci navržen podchod s rozsáhlými přístupovými rampami; zejména z důvodu
nalezení úspor v ceně stavby byl nahrazen ocelobetonovou lávkou pro
pěší. Projekt lávky, který ovlivnil i podobu nástupišť, byl zpracován během
stavby takřka v šibeničním termínu, kdy dokumentace putovala od projektanta přímo do výroby. Lávka je opatřena i třemi výtahy a při stavbě si
obec od provozovatele vyžádala využití lávky i pro veřejný přechod přes
trať.
Projektant Ing. Karel Štěrba, ocelová konstrukce Ing. Tomáš Soukup;
zhotovitel SKANSKA.

Porovnání současné stanice Kařízek a jejího stavu v nedávné minulosti
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Na trati v blízkosti obce Medový Újezd byl rekonstruován klenbový kamenný most. Při odbourání části konstrukce však byl oproti
předpokladu projektu a provedeného průzkumu zjištěn podstatně
horší stav. Dokumentace byla následně urychleně přepracována
a současně musela být pod mostem provedena úprava koryta Medoújezdského potoka. Větší podjezdná výška i šířka mostu spolu
s opravenou vozovkou dnes umožňují komfortní a bezpečnější
vjezd do obce.
Projektant: Ing. Antonín Ságl, zhotovitel Firesta – Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.
Železniční stanice Holoubkov byla kompletně rekonstruována,
vznikl nový podchod pro cestující, nové přístupové chodníky, byla
repasována stávající ocelová lávka využívaná obcí.

VF

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s.,
HIP Ing. Jiří Kulík, Ing. Karel Košař
Zhotovitel: SKANSKA DS a.s.
(vedoucí partner sdružení), EUROVIA CS a.s.
a SUBTERRA a.s.
Ředitel výstavby: Ing. Jan Mitlöhner
(SKANSKA a.s.)
Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa západ,
pracoviště Plzeň
Správce stavby, HIS: Milan Bláha
Realizace: 05/2009–10/2013
Náklady: cca 4,22 mld. Kč, z toho příspěvek
EU cca 2,78 mld. Kč

Stanice Holoubkov dnes a v nedávné
minulosti (napravo)

Ing. Jan Mitlöhner - Milan Bláha - Ing. Karel Košař

V zastávce Svojkovice byla vystavěna
nová nástupiště, přístupové chodníky
a instalováno další vybavení ve standardu nové koridorové zastávky.

Základní ukazatele stavby
Délka optimalizované trati: 21,78 km
Zřízení nové koleje UIC 60: 41,371 km
Zřízení užité koleje: 1,409 km
Zřízení výhybek UIC60: 35 ks
Zřízení výhybek S49: 11 ks
Ostrovní nástupiště: 0,94 km
Jednostranná nástupiště: 1,735km
Úrovňové přejezdy: 1 ks
Přechody pro pěší: 1 ks
Přestavba a sanace železničních mostů: 18 ks
Přestavba silničních nadjezdů: 2 ks
Novostavba silničního nadjezdu: 1 ks
Lávka pro pěší: 3 ks
Podchod nový: 6 ks
Úprava propustku: 25 ks
Nový propustek: 1 ks
Protihlukové stěny: 14,46 km
Obestavěný prostor pozemních objektů: 7036 m3
Rozvinutá délka trakčního vedení: 52,1 km
Rekonstrukce trakční transformovny: 1 ks
Transformovny 22/0,4 kV, 25/0,4 kV: 11 ks
Elektronické stavědlo: 4 ks
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Na okraji města Rokycany, v Borku,
uvažuje město Rokycany o zřízení
nové železniční zastávky. Z tohoto
důvodu zde už během stavby došlo
k úpravám původního řešení, a to
zejména v tvaru a rozsahu protihlukových stěn tak, aby bylo možno
v blízké době zřídit tuto zastávku,
a přitom aby stavba splnila požadavek na ochranu proti hluku z optimalizované trati.
Stavba byla zahájena na konci
úseku, tj. v Rokycanech, kde se
zpracovatelé, investor i projektant,
museli vypořádat s množstvím problémů jak v prostoru vlastní železniční
stanice při výlukách, tak při přeložkách inženýrských sítí a přestavbě
městského podchodu. Podchod se
rekonstruoval tak, aby mohl sloužit
nejen pro pěší, ale nově i pro cestující stanice Rokycany.

Ve směru od Prahy byla prováděna přestavba čtyřobloukového kamenného mostu, který v Pivovarské ulici překračuje říčku Klabavu.
Původní most, který jedním svým pilířem zasahoval do koryta říčky, jež je v Rokycansku pověstná svou povodňovou aktivitou přívaly
vod z nedalekých Brd, byl v konečném řešení změněn na tříobloukový s kamenným opláštěním. Žádný z pilířů nezasahuje do koryta Klabavy, čímž se snížilo ohrožení horní části města. V blízkosti tohoto mostu byla přes Klabavu vystavěna i nová ocelová lávka pro pěší,
která nahradila lávku původní.
V přípravné dokumentaci byl navržen původně most
trámový se spojitou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí s půdorysně zakřivenými ocelovými nosníky. Na
základě připomínek Občanského sdružení Zač Market
k původně navrženému mostu a vyvolaného jednání na
MÚ Rokycany byla zpracována varianta nového mostu
s oblouky tak, aby dle požadavku sdružení více vyhovovala krajinnému rázu a estetické a kulturně historické
funkci území. Navržená varianta se třemi eliptickými
oblouky byla projednána s architektem města Rokycany a posléze akceptována i občanským sdružením.
Projektant: Ing. Antonín Ságl, zhotovitel BÖGL a KRÝSL k.s.

Při stavbě, což není vždy obvyklé, se do spolupráce
s investorem i zhotovitelem aktivně zapojili i zastupitelé obcí, zejména těch, kterých se stavba přímo dotýkala. Tato součinnost umožnila některá technická
řešení dopracovat lépe než by dokázal zhotovitel sám
s investorem a projektantem, čímž stavba získala vyšší
VF
užitnou i estetickou úroveň. Stavba přinesla zejména
rokycanskému okresu novou úroveň železničního cestování, která zde dosud chyběla.
Na tuto koridorovou stavbu již brzo naváže pokračování – modernizace trati od Rokycan směrem do Plzně, kdy se i občanům města Rokycany, dojíždějícím do krajského města, výrazně zkrátí čas.
Při „HIPování“ této stavby, které jsem na sklonku roku 2010 převzal od Ing. Kulíka, jsem se mnohému naučil. Především jsem se v praxi
seznámil s výstavbou nových či rekonstruovaných větších mostních objektů a komunikací, kdy se některá projekční řešení, tak jak to někdy
nastane, operativně dolaďovala během výstavby. K. K.
Foto Ivan Krejčí a Vladimír Fišar (VF). Foto starého stavu SŽDC.
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Až pojedete
v noci...

...třeba vystoupíte na zastávce Kařez, po schodech se dostanete na lávku přes kolejiště a na cestu k domovu... nebo přijedete z druhé strany a využijete bezbariérový výstup chodníkem
na zastávku autobusu (3 fotografie).

Foto Vladimír Fišar

...nebo ve stanici Kařízek vyšlapete schody na lávku přes kolejiště
a budete rádi, že vám po trase budou svítit na schodech dolů...
ale třeba si přivoláte výtah (skutečně na něm nevisí cedule KLÍČ
K ZAŘÍZENÍ V POKLADNĚ) jako někde, a poputujete vzduchem...

...nebo pojedete autem v Rokycanech po silnici vedle říčky
Klabavy a budete si nespokojeně říkat „kdyby to levé světlo
pořádně svítilo, abych věděl kam jedu!“ ...jako si to nespokojeně mumlal fotograf, když mu právě to světlo chybělo na
levé části mostu.
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Hradečáci na severu Evropy - třetí (závěrečná) část

Expedice ŠVÉDSKO 1993–2012–?

Tunel Hallandsås
Velice zajímavá byla návštěva stavby tunelu Hallandsås, kterou nám zprostředkoval partner naší exkurze, státní organizace Trafiverket. Kromě návštěvy informačního centra jsme měli i možnost diskutovat s manažerem
stavby.
Tunel Hallandsås je jednou z částí velkého projektu zdvoukolejnění Západní
pobřežní dráhy (Västkustbanan) mezi městy Lund a Göteborg na jihozápadě
Švédska, konkrétněji úseku mezi městy Ängelholm a Halmstadt. Cílem přestavby je navýšení kapacity železniční tratě a zrychlení osobní dopravy na
200 km/hod. Po dokončení se výrazně zlepší mezinárodní spojení mezi norským Oslem a dánskou Kodaní, ale i vnitrozemské mezi švédskými městy
Göteborg a Malmö. Ve Švédsku je velký důraz kladen na převedení silniční
nákladní dopravy na železnici, což bude umožněno zvýšením kapacity tratě
z dnešních 4 vlaků/h na budoucích 24 vlaků/h.
Stávající jednokolejná železniční trať mezi městy Förslöv a Bastad z roku
1885 obchází hřeben Hallandsås. Její směrové a výškové vedení s oblouky
malých poloměrů a strmými sklony neumožňují jednoduché zdvoukolejnění
a dosažení požadovaných parametrů.
Proto v 70. letech 20. století přistoupilo švédské ministerstvo dopravy k přípravě překonání hřebenu Hallandsås tunelem. Byly navrženy dva jednokolejné tunely délky 8722 m a 8710 m, ražené metodou TBM, mezi tunely 19
propojek.

Ražbu a výstavbu tunelů však provázely od počátku potíže, které stavbu dokonce na několik let zcela zastavily. Stavba začala v roce 1992 a zahájení provozu bylo plánováno na rok 1995. První zhotovitel stavby zvolil nevhodný razící
stroj, otevřený a pro tvrdou kompaktní horninu. Horninové prostředí ale bylo
velmi proměnlivé. V roce 1993 začal zhotovitel razit tunely odstřely horniny.
Ani to se mu však příliš nedařilo. V roce 1995 ze stavby odstoupil.
V roce 1996 zahájil práce na ražbě tunelů druhý zhotovitel kombinací vrtání
a odstřelů. Při ražbě ale docházelo k neočekávaně vydatným přítokům podzemní vody. Stavba odvodnila rozsáhlou oblast nad tunely, zmizela voda ze
studní, potoků i vodních nádrží. Horší však bylo, že k zastavení přítoků podzemní vody použil zhotovitel výrobek obsahující jedovatou látku acrylamide,
která zamořila okolí. U pracovníků v tunelech se začaly objevovat vleklé zdravotní potíže, v okolí tunelů hynul skot a ryby. Po zjištění příčiny otrav byla oblast
vyhlášena za nebezpečnou zónu, byl zakázán vývoz zemědělských produktů
z oblasti. Bylo zahájeno policejní vyšetřování, rezignovali vedoucí pracovníci.
Ve Švédsku způsobila záležitost velký skandál. Stavba byla koncem roku 1997
zastavena, po pěti letech byly vyraženy pouze cca 3 km v každém tunelu.
Od roku 1998 byly posuzovány možnosti dalšího postupu. V roce 2001 rozhodla švédská vláda po novém posouzení a projednání dopadů na hydrologické poměry a životní prostředí o pokračování projektu. Dokončení bylo
stanoveno na rok 2012, později revidováno na rok 2015.
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V letech 1998–2003 byla oblast dekontaminována, byl vybudován veřejný vodovod. V roce 2002 byl vybrán nový zhotovitel, v roce 2004 začaly přípravné
práce na tunelu, v roce 2005 byla zahájena nová ražba. V roce 2010 byl proražen východní tunel. V roce 2013 probíhá ražba složitých částí západního tunelu. Zatím běží stavba dle harmonogramu. Práce na tunelech by měly být
dokončeny v roce 2014, v roce 2015 by měla být dokončena železniční trať
v tunelech a zahájen provoz. Investiční náklady stouply z počáteční 1 mld. SEK
v roce 1992 na 10,5 mld. SEK v cenové úrovni 2008 (1 SEK je cca 3 CZK).
Jak již bylo naznačeno, ražba tunelu probíhá ve složitých proměnlivých geologických podmínkách. V trase tunelu byly zastiženy tvrdé kompaktní horniny,
ale i silně rozpukané horniny nízké kvality. Prostředí je silně zvodnělé s vysokými hodnotami hydrostatického tlaku Od roku 2005 pracuje na ražbě tunelů
jeden stroj TBM, pojmenovaný Åsa. Po předchozích zkušenostech je používán
kombinovaný razící stroj, který pracuje běžně v otevřeném režimu a při výskytu
podzemní vody v uzavřeném režimu, kdy je na hlavě razícího stroje přetlakem
regulován přítok podzemní vody.
V nejhorším úseku délky cca 300 m, nazývaném Mölleback zóna, byla na délce
120 m použita technologie zmrazování horniny. Nejprve byly provedeny vrty,
které byly napuštěny chladící směsí, poté byla provedena pilotní štola, a teprve
po dostatečném zmrazení horninového prostředí na -40°C byl úsek proražen
strojem TBM. Následující úsek délky 140 m byl nejprve proinjektován cementovou směsí a po zpevnění horniny proražen strojem TBM.

Průměr řezací hlavy stroje TBM je 10,6 m, vnitřní průměr tunelů je 9,04 m.
Tloušťka ostění je 0,54 m. Ostění tunelů tvoří železobetonové prefabrikáty s integrovanou hydroizolací, šířka jednoho prstence je 2,2 m, jeden prstenec je
složen z 8 kusů prefabrikátů, celkem je na tunelech použito cca 63 000 prefabrikátů.

Zmrazená pilotní štola skrz zónu Mölleback

Pre-treatment of the Mölleback Zone
Pre-treatment of the Mölleback Zone will be carried out from
tunnel level using 120 m ground freezing and 140 m grouting.
An active design principle will be adopted in order to be able
to adjust the metod to the prevailing geological conditions.

Excaveted tunnel
Future tunnel
Existing Westcoastline
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Zařízení staveniště, technologie pro ražbu a skladovací plocha prefabrikátů
ostění jsou u jižního portálu u obce Förslöv.

U jižního portálu je zřízeno informační centrum pro veřejnost. Interaktivní
formou je zde zobrazen a zdůvodněn význam stavby, popsány technické
parametry stavby, zobrazen profil tunelu v měřítku 1:1, na světelné tabuli
je zobrazena aktuální vyražená délka tunelů, je vystaven model stroje TBM

s popisem funkcí jednotlivých částí a další zajímavosti. K dispozici jsou informační a propagační materiály. V informačním centru je k dispozici přednáškový a promítací sál. Informační centrum je uzpůsobeno pro exkurze
škol i mateřských školek. Před informačním centrem je nádoba s úlomky
vyražené horniny, kde si mohou návštěvníci odnést suvenýr. Na svahu nad
jižním portálem tunelu je vybudována vyhlídka pro veřejnost – zpevněná
plocha s přístřeškem pro pozorování v nepříznivém počasí. Od informačního centra vede k vyhlídce na jižní portál tunelu naučná stezka.

Sídlo stavby a informační centrum

Centrála pro řízení železničního provozu švédského operátora Trafikverkert
Na adrese Byggmästaregatan 17, Malmö, sídlí
jedna z osmi centrál pro řízení železničního
provozu švédského operátora Trafikverkert –
Dopravní centrála Jih (Trafikledningsområde
Syd).

Centrální dispečerské pracoviště

Dispečerské pracoviště energetických odběrů

Z této centrály je řízena oblast geograficky pokrývající regiony Skåne, Blekinge,
Kalmar, Kronoberg, Jönköping a Halland (jižní část). V této oblasti se nachází
3000 km tratí, z toho 2500 jednokolejných a 500 dvoukolejných. Na těchto tratích je celkem 141 dopraven, přičemž z centrály je přímo řízeno 109 z nich.
Zbývajících 32 je řízeno místně.
Centrála se nachází v místnosti s polokruhovým půdorysem, na jejíž zaoblené
stěně je umístěno 70 (2 x 35) panelů velkoplošného zobrazení s dopravní situací celé oblasti. Před panely velkoplošného zobrazení jsou situována ve třech řadách ovládací pracoviště.

Celou oblast ovládá v denních směnách 8–15 dispečerů a v nočních 3–5 dispečerů. Informační systémy obsluhuje 2–7 operátorů. Mimo to je jeden dispečer
a jeden operátor určen pro řízení a dohled nad Malmö Citytunneln spojující
Malmö Centralstation s Øresundsbron.
Kromě vlastního řízení provozu je z této centrály prováděna dálková diagnostika a ovládání energetických odběrů – trakčních i netrakčních. Na toto pracoviště je možné převzít i ovládání některé z dalších oblastí.

Epilog
Na závěr našeho druhého dne pobytu nás čekalo milé překvapení, a to pozvání do (nám profesně velmi blízké) projekční a konzultační společnosti Vectura (pobočka Malmö). Setkání bylo opět organizováno paní Hanou Matouškovou. Exkurze a diskuze s našimi profesními kolegy
ze společnosti Vectura byla počátkem budování nových kontaktů, které se v současné době pokoušíme „překlopit“ do podoby konkrétní obchodní spolupráce.
Napsali členové expedice, do výsledné podoby upravil Pavel Kubát. Obrázky z internetu.
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VÝSTAVBA HASIČSKÉ STANICE MODŘANY
Václav Jann
Hasičská stanice Modřany je po třiceti letech první hasičskou stanicí, která
rozšiřuje počet hasičských stanic v Praze a nepředstavuje pouhou náhradu za
nevyhovující objekt. Hasičská stanice, která zahrnuje také krajské operační
a informační středisko (linka 150) a telefonní centrum tísňového volání (linka
112), stála 172 milionů korun. Je první hasičskou stanicí v novodobé historii,
která nebyla postavena ze zdrojů hlavního města, ale z prostředků státu,
a také proto byla výstavba mimořádně sledována orgány státní správy.
Stavba byla zahájena v srpnu 2011. Investor však nebyl spokojen s kvalitou vybraného technického dozoru a vypsal proto na nový technický dozor
soutěž, ve které v září 2012 zvítězil SUDOP PRAHA. Středisko 210 technických dozorů, zastoupené autorem článku, do zakázky vstoupilo ve stadiu
hrubé stavby v poslední čtvrtině roku 2012.
Nová hasičská stanice se nachází v ulici Generála Šišky, Praha 12 – Modřany. Bude zajišťovat bezpečnostní standard pro cca 80 tisíc obyvatel žijících
v okolí a výrazně sníží dojezdové časy hasičských jednotek na přilehlá sídliště. Bude zde pracovat na 120 profesionálních příslušníků HZS
hl. m. Prahy.
Budova se skládá ze dvou vzájemně propojených objektů obdélníkového
tvaru, které svírají mezi sebou pravý úhel, se zvýrazněnou nárožní prosklenou
vstupní částí. V přízemí budovy je umístěna prostorná garáž s osmi stáními
a prostorami pro údržbu vozidel (mycí box, prohlížecí jáma). Dále zde jsou

technologické prostory (kotelna, naftový záložní zdroj, apod.). V severozápadním křídle 2. a 3. NP je umístěno již zmiňované krajské operační a informační
středisko a telefonické centrum tísňového volání s potřebným zázemím
a technologiemi. Ve 4. NP je umístěn odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Zde se také nachází pracoviště štábu ředitele HZS hl. m. Prahy
a záložní pracoviště pro krizový štáb hl. m. Prahy.
Ve volné východní části areálu je situováno víceúčelové hřiště s umělým
povrchem. Také štítová stěna schodiště v severní části objektu bude využita
pro fyzickou přípravu. Je upravena jako umělá horolezecká stěna s osazenými
chyty.
Z hlediska technického dozoru byla stavba velmi náročná ve skloubení
průběžných požadavků investora na nejvyšší možnou kvalitu technologií i užitých materiálů a udržení
stanovené ceny. Veškeré
dodatečné úpravy a změny
byly předmětem mimořádně intenzivních diskusí
zúčastněných a rovněž byly
často ověřovány zástupci
kontrolních útvarů MV ČR.
Dne 8. listopadu 2013
přebrali zástupci HZS
hl. m. Prahy stavbu od zhotovitele, kterým byl Metrostav a.s. – divize 1. V pátek
29. listopadu 2013 proběhlo
kolaudační řízení.
Některé parametry stavby:
zastavěná
plocha
1960 m2 (22.2 %)
komunikace a zpevněné
plochy
3860 m2 (43.8 %)
zeleň
3000 m2 (34.0 %)
Celkem
8820 m2

Venkovní cvičná stěna s úchyty, aby hasiči měli kde trénovat... a přistávací plocha mužstva po rychlém sešupu po tyči z 1. a 2. patra
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Modernizace trati Votice-Benešov u Prahy: ještě jednou tunely

Simulovaná nehoda v tunelu – integrovaný záchranný systém v akci
Simulovaná nehoda osobního vlaku v kilometrovém Zahradnickém tunelu prověřila připravenost Integrovaného záchranného systému (IZS) ve čtvrtek 18. 8. 2012. Na
místo hromadného neštěstí u osady Zahradnice se sjížděla vozidla Zdravotnické záchranné služby, profesionálních i dobrovolných hasičů z širokého okolí a policie. Povolané byly i další složky IZS včetně záchranářského stanu. Bilance raněných: 6 osob včetně strojvedoucího zemřelo ihned po nehodě, 11 pacientů bylo raněno těžce,
4 pacienti utrpěli středně těžká zranění, 11 pacientů utrpělo jen lehká zranění a byli schopní se sami přemisťovat.

Cílem rozsáhlého cvičení IZS bylo prověřit akceschopnost složek v okolí tunelu, dojezdové časy a příjezdové trasy, nacvičit evakuaci zraněných nebo šokovaných cestujících z ohrožených prostor, pohyb záchranářů v novém, technicky náročném prostoru i vzájemná koordinace a prověrka bezpečnostních prvků stavby před jejím uvedením do provozu.
Poplach pro hasiče z širokého okolí byl vyhlášený v 17.36 a posledního zraněného jednotky vynesly desetipatrovým evakuačním schodištěm nad osadou Zahradnice v 18.57 hodin.
Celá akce skončila kolem 21. hodiny.
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„Opakování je matkou moudrosti“, řekl jeden starověký mudrc
a všichni se to od těch časů snažíme napodobit. Nejinak to bylo
i v případě nacvičování zásahu jednotek IZS ČR, zvláště pak zdravotnických a hasičských jednotek
dislokovaných v okolí Benešova
u Prahy. I když se podle údajů
SŽDC těžká nehoda, navíc s požárem vlaku, v tunelech na území ČR
nikdy nestala, statistika věda je
a tvrdí, že jednou… se stát může.
Proto je jedním z nejdůležitějších
aspektů úspěšné záchrany pečlivá
příprava všech činností – naplánování příjezdů jednotek po vyznačených trasách, vyzkoušení
vzájemného telefonického propojení, rozvinutí záchranných operací
pro záchranu cestujících, vyzkoušení všech zařízení důležitých pro
evakuaci a hašení požáru vlakové
soupravy.
Jak je vidět z přiložených fotografií, patrně nejsložitější činností
bude evakuace raněných z podzemního díla svislou záchrannou
šachtou, která ústí nad dvoukolejným tunelem u silnice ze Zahradic
do Božkovic. Protože není tak hluboká, aby dle tunelářské normy
byla vystrojena evakuačním výtahem, evakuaci raněného provedli
hasiči pomocí lana a vertikální
kladky. Už jenom „stabilizace“ zraněného v přepravním vaku byla
v omezeném prostoru šachty fuška
a jeho následné vyzdvižení mezi různým technologickým vedením až
k ústí se musí také natrénovat.
V domečku těsně vedle silnice se
nachází vyústění šachty, která je
kromě lana vystrojena také ocelovým schodištěm a vzduchotechnikou. U šachty je možné raněné
naložit do sanitek, případně do
vrtulníku, a dopravit je pak do nejbližších nemocnic.
Přesto, že různá cvičení budou
asi pravidelně opakována, všichni
doufáme, že přítomnost hasičů
a záchranářů v tunelech nebude
nikdy potřeba, i když po záběrech
nehody španělského rychlovlaku
všechny naše argumenty o bezpečnosti železniční dopravy jaksi
„vybledly“. Uznáváme tedy, že statistika věda je, a měli bychom být
již připraveni prakticky na všechno.
Michal Gramblička
Fotografoval Oldřich Čejka
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Šílenství propuklo v třiašedesátém – 50 лет тому назад

Širokorozchodná trať na Slovensku (IV)
MĚSÍČNÍK ŽELEZNIČÁŘ
3/1965
Po prvýkrát v ČSSR a práve na širokorozchodnej sa začalo s kladením koľajnic sovietskym
mechanizmom PB 2.
27. januára t. r. položila tu
zvršková kolóna Železničného
staviteľstva týmto mechanizmom
prvé metre širokorozchodnej trate
pri stanici Haniska pri Košiciach.
Pokládka prebiehala za asistencie
našich a sovietskych odborníkov.
O deväť dní neskoršie bola na
trase širokorozchodnej ďalšia udalosť – montáž prvého z dvanástich
veľkých mostov cez Hornád pri
obci Hutka.
7/1965
„Došli sme až ku km 76,17. Pred
nami sa vypínal ďalší mostný objekt – šikmý nadjazd nad dvojkoľajnou traťou Čierna nad
Tisou–Košice pri obci Nižná
Myšľa. Tento nadjazd bude v histórii ŠRT zapísaný „červene“. Je
jediným mostným objektom, kde
bola použitá sovietská parapetná
oceľová konštrukcia, dlhá 27,6 m
a vážiaca 76 ton bez ložísk. Ale
nielen pre toto. 26. mája pri zasúvaní tejto oceľovej mostovky sovietským konzolovým žeriavom
GEK 80 bol prítomný sám prezident republiky súdruh Antonín
Novotný.“
10/1965
29. 6. 1965 byl vyhlášen sdružený
socialistický závazek na uvedení
ŠRT do pracovního provozu
k 7. listopadu 1965. Na závazku
se podílelo 15 organizací; např.
SUDOP, středisko Košice se zavázal k včasnému dodávání kvalitních prováděcích, resp.
jednostupňových projektů.
11/1965
Pracovná prevádzka na širokorozchodnej trati je zahájená. Ten
slávny deň bol 5. novembra, keď
v dopoludňajších hodinách po oficiálnom položení poslednej koľajovej spojky v oblasti Slanca
privítali budovatelia širokorozchodnej trate za prítomnosti oficiálnych delegácií a ostatných
účastníkov oslav prvý pracovný
vlak v Haniske. V Dome umenia
v Košiciach potom zhodnotili pracujúci splnenie združeného socialistického záväzku a odmenili
najlepších budovateľov širokorozchodnej. Slávnosti skončili večer
tanečnou veselicou v kaviarni Slávia v Košiciach. Bola to zaslúžená
zábava, veď sa im podarilo toto
dielo vybudovať v tak krátkom
termíne, v akom sa ešte nepostavila žiadna iná trať.

Nadjezd nad elektrizovanou hlavní
tratí v km 76,2 je velmi šikmý. Aby byl
při montáži železniční provoz rušen co
nejméně, bylo zvoleno řešení s mostem
o sedmi polích nadjezdového typu (6 +
2 x 11,5 + 27,6 + 2 x 11,5 + 6) s atypickým středním polem s parapetní ocelovou konstrukcí dovezenou ze SSSR.
Po vykřížení vchází již trasa do
velké nížiny prostírající se na jihovýchod od Košic. Středem nížiny teče
řeka Hornád a v místech, kde ŠRT
vstupuje do údolí, se do Hornádu vlévá
řeka Torysa. Mosty přes obě řeky mají
nosné prefabrikované konstrukce stejného typu (11,5 + 3 x 27,6 + 11,5 m).
ŠRT končí ve stanici Haniska pri
Košiciach, kde se provádí technická
a komerční prohlídka přebíraných
a předávaných vozů. Největší objem
pozemních staveb si vyžádala stavba
lokomotivního depa a rychloopravny vozů. Kromě
opravárenských hal bylo třeba v areálu vybudovat
sklady materiálu, pohonných hmot, ocelových lahví na
stlačený plyn, kompresorovnu, stanici pro výzbroj lokomotiv a zkušebnu, výměníkovou stanici ústředního
topení a technické páry dodávané z VSŽ, trafostanici,
dieselcentrálu a konečně také společnou administrativní budovu pro lokomotivní depo a rychloopravnu.
Neopomenula se závodní jídelna, bufet a sociální a hygienická zařízení.
Vjezdové a odjezdové kolejiště stanice jsou současně
odevzdávkovým kolejištěm vlečkaře Východoslovenských železáren (VSŽ). Po společné prohlídce se zaměstnanci ČSD najede posunovací lokomotiva VSŽ na
soupravu a sune ji přes automatizovanou vozovou váhu
na svážný pahrbek, pod nímž se vozy třídí podle kvality rudy do směrových kolejí. Odtud se přesouvají na
výklopník, kde se ruda automaticky vyklápí do zásobníků. V zimním období se vozy s rudou nejdříve sunou
do rozmrazovacích tunelů. Z výklopníků přejede
prázdný vůz na odstavnou kolej; po sestavení se celá
souprava prázdných vozů přesune na staniční odjezdovou kolej. Ruda ze zásobníků putuje pásovými transportéry do železáren nebo na nakládku do normálně
rozchodných vozů.

Křížení ŠRT s dvoukolejnou tratí Košice–Čierná nad Tisou v km 76,2

Stavební úsek č. 4 (km 60,0–74,0)
Dřív než dorazí silnice 552 do Slance, překračuje
hlavní trať i ŠRT nadjezdem v km 62,0, který musel být
prodloužen o další pole 9 m dlouhé. V sousedství nadjezdu bylo nutné postavit několik mostních objektů.
Jednalo se o montované nadjezdy o třech polích 6 +
11,5 + 6 m a v km 63,1 o čtyřech polích 6 + 2 x 11,5 +
6 m. Kromě toho byly vybudované trubní a rámové
propusty pro převedení vodotečí.
Z nejvyššího bodu se trať v km 67,5 obrací na západ
a klesá do údolí řeky Olšavy. V km 69,0 v blízkosti
obce Ruskov se trasa obrací na jihozápad, v km 69,5–
70,0 prochází železniční stanicí Ruskov a po svazích na
levém břehu Olšavy stále klesá k Bohdanovcům.
Ve stanici Ruskov odděluje ŠRT výpravní budovu od
kolejiště. Tím vznikly v této stanici velmi stísněné poměry. Bylo třeba adaptovat výpravní budovu, vybudovat náhradní kolejiště, náhradní výhybkářské
stanoviště, traťmistrovský okrsek a dvojdomek za zrušené obytné objekty. Stanice musela být rozšířena do
skály při částečném využití opuštěných lomů.
V úseku mezi kilometry 66 až 74 bylo postaveno
11 trubních a 3 rámové propusty a prodlouženy tři
klenbové objekty, ve dvou případech montovanými
nadjezdy o rozpětí 6 m a 2 x 6 m.
Stavební úsek č. 5 (km 74,0–88,0)
Hned na počátku úseku
u Vyšné Myšly odbočuje ŠRT od
hlavní dvoukolejné tratě a obloukem směřujícím na západ překračuje násypem vysokým 8 m údolí
Olšavy. V km 75,5 přechází do
zářezu. V násypu byl vybudován
v km 75,1 montovaný železniční
nadjezd o třech polích 6 + 11,5 +
6 m pro podvedení spojovací silnice z Vyšné Myšly na silnici
č. 552 a v km 75,3 most přes Olšavu o pěti polích po 11,5 m.
Zářez končí v km 76,2. V těchto
místech se ŠRT opět přibližuje
k hlavní dvoukolejné trati a křižuje ji nadjezdem.

(Text z pamětní brožury k zahájení zkušebního provozu ŠRT)

Postrková lokomotiva 125.826 na rudném vlaku projíždí okolo stanic Slanec roku 2007 (foto Pavel Stejskal)
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Haniska - lokomotivní depo a opravna vozů fotografované v 70. letech 20. století (archiv SUDOP)... ...a roku 2001 (foto Pavel Stejskal)

A jak to bylo dál
Tato trať velice brzy přestala kapacitně dostačovat sílící
dopravě, a proto bylo přikročeno k elektrizaci, čímž bylo
možno zvýšit průměrnou rychlost i dopravní hmotnost
vlaků. S předelektrizačními úpravami bylo započato na
jaře 1973. Elektrizace stejnosměrnou proudovou soustavou o napětí 3 kV postupovala poměrně pomalu, neboť
byla prováděna za plného provozu. Jako první byl do
elektrického provozu uveden úsek Haniska pri Košiciach–
Trebišov ŠRT (16. prosince 1976). Elektrický provoz na
celé ŠRT byl zahájen 1. ledna 1978.
Ovšem ani tato trať kapacitně nepostačovala potřebám
výměny zboží mezi oběma zeměmi, a tak byla v osmdesátých letech postavena normálněrozchodná trať Červený
Dvor– Užgorod s využitím stávajících tratí. Stavba tedy
zahrnovala novostavbu úseků Červený Dvor–Čeľovce–
Trebišov a Veľké Kapušany–Maťovce–Užgorod, výstavbu
seřaďovací stanice a překladiště Maťovce a stavební
úpravy trati Trebišov–Bánovce nad Ondavou–Veľké Kapušany s následnou elektrizací celé tratě.
Po dlouhá léta ŠRT prakticky bez větší údržby spolehlivě sloužila, ale léta silného provozu se nepříznivě projevily na stavu svršku i spodku. Problémem bylo zejména
přetěžování vozů (nezřídka až 30 tun na nápravu!) a také
vypadávající substrát z neutěsněných vozů. Proto docházelo zejména v jarním období na zbahněných úsecích
k výškovým a směrovým deformacím koleje. Následkem
toho docházelo k častým lomům kolejnic, ale i listů pružnic primárního i sekundárního vypružení lokomotiv a následně k nehodám.

Proto bylo v roce 1992 započato s komplexní rekonstrukcí, která trvala do roku 1996. Tím byly odstraněny
pomalé jízdy a maximální traťová rychlost byla zvýšena
z 60 na 65 km/h.
V současné době projede po trati asi 10 párů nákladních vlaků denně, což sice na první pohled není mnoho,
úctyhodné jsou však hmotnosti vlaků: zhruba 4200 tun
v sudém směru a 1200 v lichém. To znamená zhruba
54000 tun denně! Roční zisk této tratě je několik set miliónů slovenských korun, a proto je tato trať právem označována za „zlatonosnicu“. Osobní doprava nebyla na této
trati nikdy zavedena, jezdí zde pouze zaměstnanecké
vlaky. Pro mimořádné jízdy lze na široký rozchod převázat motorový vůz M 131.1125, a tak je možno pořádat
jízdy na objednávku.
Jízdy vlaků jsou zabezpečovány telefonickým dorozumíváním. Všechny stanice a výhybny mají místně stavěné
výhybky a jsou vybaveny světelnými vjezdovými a odjezdovými návěstidly u každé koleje.
Od zahájení provozu zajišťovaly dopravu vlaků „sergeje“ T 679.5 (781.8), které dopravovaly ve dvou dvojicích vlaky o hmotnosti až 3000 tun. Od SŽD byly též
dodány dvojdílné lokomotivy, které na ŠRT jezdily pod
označením T 469.04. Park traťových lokomotiv nezávislé
trakce byl v letech 1970–71 doplněn „čmeláky“ T 669.5
upravenými na dvojčlenné řízení. Po elektrizaci začaly zajišťovat vozbu vlaků „dvojičky“ E 469.5 (125.8). Vlaky
dopravuje vždy jedna lokomotiva (tj. dva díly, každý má
vlastní inventární číslo) s postrkem sudých vlaků v úseku
Trebišov–Slančík.
Petr Štefek

Na začátku 70. let jsme dostali několik úseků na slovenské širokorozchodné trati (ŠRT) Maťovce–Haniska.
Tam byl špatný úsek výhybna Čelovce–Trebišov, 14 km v jednom kuse a hlavně vysoký násep u Kuzmic. „Rychlostavba“ ŠRT před deseti lety nasypala vysoký násep na nezajištěné podloží (písek, bahno) a násep se zabořoval.
Byl proveden pro dvě koleje, vlevo pro budoucí normální rozchod a vpravo pro ŠRT.
Na místě jsme našli ŠRT vlevo a vpravo jen štěrk v šířce 1,8 m. Na Košické dráze nám vysvětlili, že ŠRT
vpravo se propadala, tak tam dali omezení rychlosti na 10 km/h. Jakási kontrola to zjistila, dostali kapky a rychlostníky musely pryč. Stejně se ale jezdilo 10 km/h. A trať klesala dál. Proto ji provizorně přeložili vlevo, ale do
stavby elektrizace že bude vše v pořádku a že máme uvažovat ŠRT vpravo. Tak také od nás odešel projekt. Pak
ale přišel prováděcí podnik Elektrizace železnic a ŠRT byla pořád vlevo a násep nezpevněn. Zřejmě jsme byli na
zvyklosti ČSD moc rychlí. A honem dodatek projektu. Jenže nebyl kolejový projekt současného stavu! Vyšlo najevo, že širokorozchodnou trať odtáhly buldozery vlevo, jak je napadlo bez projektu, a po tom jezdili. Na místě
jsme provázkem řešili sjízdnost neznámých oblouků.
Po těchto zkušenostech jsem odmítl stožáry vpravo (dráha chtěla brány přes dvě koleje), ale dal jsem AP stožáry vlevo s výložníky přes dvě koleje. Po mnoha létech jsem se setkal se známými z Elektroúseku Košice, kteří
si moc libovali, že mají v tomto úseku klid, ale že kolejáři pořád zpevňují.
Další pěkný úsek byl Maťovce–státní hranice. 500 m od čáry nesměl být žádný keř, strom ani příkop, aby
k nám dobře viděli. Bylo tam několik třímetrových plotů, mezi nimi drátěné zátarasy, na každém sloupku světlo.
Pro ŠRT jen úzký průjezd, několikanásobná vrata, nad tratí lávka s kulomety. A bdělí a ostražití fousatí a šikmoocí kluci, z nichž nekoukalo moc inteligence. Nebylo nám moc dobře, i když jsme byli předem důkladně hlášeni. Jak jsem pak slyšel, pracovní vlaky EŽ měly potíže daleko větší.
Jiří Barták

1/1966
Mesiac priateľstva sa začínal na
závode ŽS závod 03 pekným posedením so sovietskymi špecialistami. Bol to pekný a milý večer,
keby nebolo toho oznámenia, že
dnes sa lúčime s dvadsiatimi spolupracovníkmi, ktorých práca je
na širokej dovŕšená a doma ich
čakajú bývalí spolupracovníci.
4/1966
Aby mohl projet po kolejích ŠRT
první vlak se sovětskou rudou, je
třeba ještě dokončit výstavbu provozních budov, sdělovací a zabezpečovací zařízení, opravnu
lokomotiv a upravit některé úseky
železničního spodku a svršku, poškozené dešťmi a sesuvy půdy.
6/1966
KONEČNE! 11. mája tohto roku
sme privítali prvý vlak na širokorozchodnej, ktorý do stanice Maťovce prišiel z Užhorodu. Prišla
s ním sovietska vládna delegácia
vedená námestníkom predsedu
rady ministrov SSSR M. T. Jefremovom. Na nádraží v Maťovciach
hostí očakávala čs. vládna delegácia vedená predsedom vlády súdruhom Jozefom Lenártom. Obe
delegácie potom spoločne s ostatnými hosťami nastúpili do vlaku,
ktorý sa vydal na ďalšiu cestu ku
Košiciam. Po dvojhodinovej jazde
vlak zastavil na konečnej stanici
v Haniske pri Košiciach, na centrálnom prekladisku rudy vo Východoslovenských železiarňach.
Odpoludnia sa zišli budovatelia
trate spolu s oboma vládnymi delegáciami na slávnostnom aktíve
v košickom Štátnom divadle. Po
prejavoch súdruhov Lenárta a Jefremova boli odevzdané najlepším
našim a sovietskym pracovníkom,
ktorí sa podieľali na výstavbe
ŠRT, štátne vyznamenania.
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Soutěž o nejlepší sudopský projekt roku 2013
Ve čtvrtek 28. 11. 2013 v odpoledních hodinách došlo v rámci SUDOP Party k slavnostnímu vyhlášení oceněných děl zaměstnanců SUDOP PRAHA a.s.
v rámci ankety „Projekt roku SUDOP PRAHA a.s. 2013“. V této anketě se sešlo rekordních 19 nominací, z nichž pak byly na základě anketního hlasování oceněny tři projekty dle počtu získaných hlasů; jednu z cen pak udělilo vedení společnosti a jako bonus k 60ti letům SUDOP PRAHA a.s. ocenila
„svůj“ projekt i porota SUDOP GROUP a. s. Celkově v anketě hlasovalo platně rekordních 217 zaměstnanců, což jsou 82,5% z celkového počtu pracujících v této společnosti.
Statistika hlasování:
01 Dálnice D1: Modernizace v úseku Mirošovice–Kývalka. Úsek 11, EXIT 81 Koberovice–EXIT 90 Humpolec (HIP Ing. Jiří Řehoř): 15 hlasů, tj. 6,9% možných
02 Silnice II/231 v Plzni, Plaská–Na Roudné–Chrástecká, 1. etapa RDS (HIP Ing. Marek Stádník): 2 hlasy, tj. 0,9% možných
03 Studie proveditelnosti dočasného vedení Městského okruhu v Praze ve stopě Průmyslového polookruhu (HIP Ing. Petr Hradil): 0 hlasů, tj. 0,0% možných
04 I/27 Plzeň, Sukova–Karlovarská, III. etapa (Přemyslova–Karlovarská)-EIA: 4 hlasy, tj.1,8% možných
05 Lávka pro pěší přes Vydru v km 5,9 – od soutoku Vydry s Křemelnou (Ing. Marek Foglar): 6 hlasů, tj. 2,8% možných
06 Možnosti aplikace uspořádání 2+1 na silnice I. třídy v ČR, studie (Ing. Václav Marvan): 22 hlasů, tj. 10,1% možných
07 Centrální dispečerské pracoviště (CDP) Praha (Ing. Jindřich Janourek): 5 hlasů, tj. 2,3% možných
08 Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, 214-00 Most na vetve č. 1 križovatky Prešov juh nad diaľnicou D1 (DSP) (Ing. Tomáš Martinek): 1 hlas, tj. 0,5% možných
09 Rekonstrukce fasády budovy SUDOP (Ing. arch. Tomáš Pechman): 1 hlas, tj. 0,5% možných
10 Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží. Inženýrskogeologický průzkum pro nový podchod (Mgr. Jakub Hruška): 5 hlasů, tj. 2,3% možných
11 Silnice II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa – mosty přes Berounku (Ing. Martin Vlasák, Ing. Ján Kováč): 7 hlasů, tj. 3,2% možných
12 Mosty přes Mikulášskou ulici v rámci stavby Uzel Plzeň, 2. stavba (Ing. Jiří Elbel): 3 hlasy, tj. 1,4% možných
13 Dopravní sektorové strategie 2. fáze – dopady do projektové přípravy staveb (Ing. Martin Vachtl): 18 hlasů, tj. 8,3% možných
14 Modernizace trati Sudoměřice–Votice (HIP Ing. Miloš Krameš): 17 hlasů, tj. 7,8% možných
15 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) (HIP Ing. Miroslav Krsek): 16 hlasů, tj. 7,4% možných
16 Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín–Choceň. Geodetické měření skutečného provedení stavby (Vojtěch Roule): 4 hlasy, tj. 1,8% možných
17 Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice (HIP Ing. Petr Nekula): 24 hlasů, tj. 15,7% možných
18 GSM-R III. koridor, Beroun–Plzeň–Cheb (HIP Ing. Martin Štrof): 41 hlasů, tj. 18,9% možných
19 Dálnice D1: Modernizace v úseku Mirošovice–Kývalka. Mostní objekty (Ing. Peter Liko): 1 hlas, tj. 0,5% možných
Ze statisty je jasné, že oceněnými projekty byly: č. 18 (1. místo), č. 17 (2. místo), č. 6 (3. místo), cenu vedení společnosti pak získal projekt č. 13, cenu
SUDOP GROUP a.s. projekt č.9.
Ještě jednou děkuji všem za osobní účast, a to jak na tajném hlasování v anketě samotné, tak samozřejmě především na podání a vypracování doprovodných materiálů k nominacím. Nyní už nezbývá než si přát, aby bylo z čeho vybírat a také aby mohl každý svým srdcem pro něco hlasovat i v rámci ankety za rok 2014.
Ing. Ivan Pomykáček, výrobní ředitel

Obrázky ze starého alba (poslední strana obálky)

Jak sex zneuctil „komunistický subotnik“
Bylo, nebylo… Kdysi se v této zemi pracovalo a chodilo do školy
i v sobotu. Většinou se pracovalo šest hodin místo osmi a půl a škola
končila na oběd, přesto se ale všem ulevilo, když byl v roce 1968 po
vzoru „Západu“ zaveden pětidenní pracovní týden. Ten rok, jak víme,
skončil špatně. Hned z kraje sedmdesátých let nastoupilo období takzvané normalizace a nastala likvidace příjemných krátkodobých výdobytků, jako byl cestovní pas pro každého, snadné vycestování do
kapitalistických států, absence cenzury… Pozornosti nových vládců neušel ani pětidenní pracovní týden.
Socialistická ekonomika neprosperovala, a tak strana a vláda horečně uvažovala, jak nepříznivou situaci zvrátit. Začal stagnovat růst
mezd a důchodů, objevily se různé podpůrné příplatky nemocnými, to
vše však bylo málo. Jako vždy našli mocipáni inspiraci v Sovětském
svazu – tamní častý „subotnik“, kdy obyvatelstvo s nadšením a bez
nároku na odměnu ve svém volnu pracovalo pro blaho všech, byl již
roky prověřenou praxí. I byla tato pracovní injekce ve formě jedné až
dvou pracovních sobot bez mzdy naordinována i utrápené české ekonomice. Samozřejmě, že lidem se to nelíbilo – „V SOBOTU
A JEŠTĚ ZADARMO?“
Protože komunistický subotnik byl považován za pracovní den, byla
zpřísněna kontrola docházky a práce. Pochopitelně, že se zaměstnanci
snažili najít cestičku, jak z toho ven. I v našem ústavu se našla skupina
v té době odvážných lidí, kteří se domluvili a v onu sobotu, která se náhodou shodovala s kolegovými narozeninami, se rozhodli, že smyslem
jejich subotniku bude oslava a nikoli práce – i jako protest proti zvůli
strany a vlády.
Čas ten den ubíhal daleko rychleji než při práci, veselí se zvyšovalo, a přes všechny zákazy a příkazy požívání na pracovišti, alkohol začínal vykonávat své. A s tím ruku v ruce stoupala i náklonnost
mužského osazenstva k paním a dívkám, ke slovu se dostávaly stávající vztahy, vytvářely se vztahy nové, zkrátka politickým slovní-

kem té doby nastalo „utužování kolektivu“. Někteří ovšem utužovali
fest. A přesčas.
Když večerní soumrak padl do rozjařených místností, nikdo si už
dávno nevzpomněl na původní účel toho dne. Říká se, že v nejlepším je
dobré přestat, ale rozjetý vlak se zastavuje těžko. Trochu ho přibrzdila
uklízečka Terka, která si též plnila svůj subotnik, na rozdíl od sudopáků, svědomitě. Společnost rozjařených, která jí překážela, využila
dané situace a pomalu se odsunula do ostatních kanceláří, méně odvážní, méně ovínění se uklidnili a předstírali práci, neboť s uklízečkami
té doby nebylo radno si příliš zahrávat.
Uklízečka postupovala místnost po místnosti, a tak se stalo, že
v jedné rozsvítila… a vytřeštěně zírala na polonahou dvojici ve vášnivém objetí. Terka, bohabojná žena, jíž byla svátost manželská zákonem, se v šoku obrátila a vystřelila ze dveří.
„Panenko marijá, čo že se tu robí,“ lomila rukama a pádila do ředitelny, „pán riaditel, pán riaditel… sodoma-komora…“
V sekretariátu dramaticky popisovala i to, co neviděla a rozhořčeně
si stěžovala na zneuctění tohoto „významného dne“.
„Všeci ľudia v republike robia… a týto dvaja…“ nemohla jim přijít
na jméno, „si tu… trtkajú!“
Ředitel se postavil k situaci rozumně, věc si vysvětlil po svém a uklízečku prý dobrým pitím uklidnil. Subotnik byl definitivně ukončen
a následně po poradě stranického orgánu a vedení ústavu byla učiněna
přísná opatření (docházka, kontroly služebních cest, plnění termínů
apod.) s cílem subotniky „nezneuctívat“.
Nebyla to ani první ani poslední milostná historka na pracovištích
ústavu od Šumavy k Tatrám. V těch uplynulých šedesáti letech prošlo
Sudopem tisíce lidí, byly navázány stovky milostných vztahů, narodily
se desítky dětí. Kniha sudopských milostných příběhů by byla pořádně
tlustá.
Karel Nezval
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Jiří Pietsch (22. 4. 1941–9. 12. 2013)
Ještě před měsícem jsme se potkali na personálním, kde popíjel kafe
a oblažoval dámy svým vtipem, a jak bývalo naším zvykem, počastovali
jsme se navzájem několika peprnými invektivami. Ani jednoho nás nenapadlo, že se vidíme naposled.
Dlouhá léta jsme spolu hrávali sudopský volejbal, dlouhá léta jsme spolupracovali profesně v rámci systému jakosti a utajovaných skutečností,
neboť Jirka byl jedním snad ze dvou celorepublikových odborníků na budování „zvláštních zařízení“ na mostech – přeloženo do češtiny, již v projektu vymýšlel „jak snadno a rychle vyhodit most do povětří“.
Jirka patřil k živoucímu inventáři Sudopu. Nastoupil jako čerstvý absolvent stavební průmyslovky
v roce 1959 a na odpočinek odešel v září 2009. Mezi tím byl bezpočet vyprojektovaných propustů
a zdí, nebylo mu cizí ani měření v terénu či spolupráce na výzkumném úkolu. Brzy po nástupu si
svou kamarádskou povahou, příjemným vystupováním, ochotou kdykoliv pomoci i ochotou přiložit
ruku k dílu při organizování jakékoliv akce získal oblibu na celém pracovišti, nejen mezi vrstevníky,
ale i mezi kolegy mnohem staršími i mnohem mladšími. Jirka vždy hýřil aktivitou i v oblasti „péče
o pracující“: namátkou lze připomenout jeho významnou účast při rekonstrukci rekreačního střediska v Antonínově, při organizaci sportovních akcí všeho druhu, zimních pobytů dětí i dospělých
na horách, stavění a bourání rekreační základny v Bulharsku u Černého moře a další a další.
Vím jistě, že doma by se cítil na stranách 28-29 Revue. Protože jeho celoživotní lásku byl sport
a zejména basketbal. Po dlouholetém aktivním úspěšném hraní (na Sudopu nepůsobilo mnoho mistrů republiky a prvoligových hráčů v olympijském sportu) se stal trenérem a funkcionářem a basketu zůstal věrný do konce. Konečně, v čase totality jako trenér procestoval i kus Evropy.
Možná je to klišé objevující se na věncích při loučení, ale na tohohle báječného člověka a kamaráda se prostě zapomenout nedá. Venouši, budeš nám chybět!
Ivan Krejčí

Sponzoring 2013
I letos se podařilo udržet finanční příspěvky neziskovým organizacím na stejné výši jako v předchozích letech.
Z žadatelů, kterým věnujeme péči dlouhodobě, příspěvek na činnost obdržely: Modrý klíč – sdružení pro pomoc
mentálně postiženým v Praze 4, Spolek TREND vozíčkářů Olomouc (podpora asistenční služby), Raná péče EDA,
Praha 2 (podpora rodiny a vývoje dítěte se zrakovým postižením) a Rozum a Cit, nadační fond pro opuštěné děti
(podpora pěstounských rodin). Fokus Mladá Boleslav dostal příspěvek na provoz chráněných dílen duševně nemocných chráněnců.
Nadace Františka Faltuse, Praha 6 dostala příspěvek na podporu studentů zaměřených na ocelové konstrukce
a 1. pražský sportovní klub neslyšících příspěvek v Praze 4 na dárky Mikulášské nadílky svým členům. Přispěli
jsme i na provoz Hospice Anežky České v Červeném Kostelci a Nadačnímu fondu oddělení kriticky nemocných novorozenců Motolské nemocnice v Praze. Příspěvky na činnost dostala organizace Lékaři bez hranic, občanské sdružení Jasněnka Uničov na provoz stacionáře pro děti postižené mentální retardací, Společnost DUHA Trutnov pro
děti postižené mozkovou obrnou, Diakonie Českobratrské církve evangelické, středisko Betlém, Klobouky u Brna,
pro domov zdravotně postižených a Římskokatolická farnost sv. Václava, Praha 4, na péči o staré osamělé lidi.
Prostřednictvím České televize a jejich čtyř adventních koncertů jsme pomohli dalším neziskovým organizacím.
Každoroční příspěvky získaly: 78. skupina SKALKA Praha 10 na zvelebení táborové základny v Kamenici u Humpolce (pečují i o děti našich zaměstnanců) a Pěvecký sbor SUDOP (příspěvek na vybavení).
-kre-

KLUB DŮCHODCŮ
V červenci jsme zajeli busem MHD na středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze Hostivaři. Na
osmi hektarech, lemovaných novou výstavbou sídlišť,
se nachází několik památkově chráněných budov (gotický špýchar, barokní stáje), přírodní zajímavosti
(mokřady, lužní les, louky) a plochy obhospodařené
člověkem jako sad, pole, zahrada, lesní školka. Součástí areálu je hospodářský dvůr s huculskými koňmi,
kozami, ovcemi a dalšími domácími zvířaty, většinou
původního českého plemena. Pokračovali jsme pětikilometrovou procházkou přírodní památkou „Meandry
Botiče“ podél potoka Botiče (dříve Vinného potoka).
Výlet jsme zakončili u Hamerského rybníka.

V dalším měsíci jsme se zajeli podívat do zahradnictví
„Dahlia“ Brzák ve Sloveči u Městce Králové. Nejprve
jsme si prohlédli pamětihodnosti Městce Králové, kde
se podle pověsti narodil český král Přemysl Otakar II.
a po obědě jsme zajeli busem do zahradnictví specializovaného na pěstování a množení jiřin. Prohlédli
jsme si jiřiny dekorační, kaktusovité a semikaktusovité, balky a pomponky, leknínovité a orchidejovité,
okružovité, parkovité, sasankovité a minijiřinky plnokvěté i minimiňonky ve všech barvách a velikostech.
Zahrádkáři si vzali katalog s možností objednávky na
příští rok.

Smíšený pěvecký sbor SUDOP Praha – 33. sezóna
Tato stručná zpráva o činnosti Smíšeného pěveckého sboru SUDOP Praha pod vedením sbormistra Tomáše Čechala
popisuje vystoupení a ostatní činnost sboru v období od podzimu roku 2012 do června roku 2013, který je 33. rokem
působení pěveckého sboru.
Od září 2012 se sbor scházel k hlasovým zkouškám a nácviku Lužanské mše Antonína Dvořáka a k přípravě adventního a vánočního programu. Přehled vystoupení:
27. 11. 2012 – kostel sv. Rodiny v Domově sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích. Jak bylo uvedeno i v tisku,
od 18 hodin se konal u sester boromejek dobročinný koncert ve prospěch veřejné sbírky vyhlášené na podporu provozu
Domova poskytujícího lékařskou a pečovatelskou péči v rámci lůžkového zdravotnického zařízení a sociální služby
včetně stacionáře pro seniory a zdravotně postižené. Účinkoval Emauzský sbor a orchestr se smíšeným sborem SUDOP
Praha pod taktovkou Tomáše Čechala. Na programu byla Lužanská mše D-dur op. 86 Antonína Dvořáka pro sóla, sbor,
varhany a orchestr a výběr z jeho Biblických písní. 8. 12. na hradě Křivoklátu zazněla poprvé v této sezoně Rybova
Česká mše Hej, mistře. Sbor SUDOP s orchestrem, Renata Poláková (soprán), Ilona Šatylovová (alt), Petr Štěpnička
(tenor) a Ivo Michl (bas) uvedli pod vedením Tomáše Čechala též rorátní zpěvy Mnozí spravedliví, Hle, přijde Pán a Gorczyckého Rorate. 15. 12. v kulturním sálu secesní Fantovy budovy Wilsonova nádraží se opět uskutečnil nádherný
a bouřlivě aplaudovaný adventní koncert. Na pořadu byla Česká mše vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby, Staročeské
roráty a Hymnus Pastoralis in C Jana Augusta Vitáska. Zpívali: Naděžda Chrobáková – soprán, Ilona Šatylovová – alt,
Petr Štěpnička – tenor, Martin Matoušek – bas a Smíšený pěvecký sbor SUDOP. Hráli: Jana Pavelková – varhany a symfonický orchestr, řídil TOMÁŠ ČECHAL. 16. 12. v Radotíně zaznělo tradiční provedení „Rybovky“, na něž navázala vánoční besídka sboru. 28. 12. 2012 v kostele sv.Gottharda ve Slaném, jakož i 6. 1. 2013 v Husově sboru v Nuslích
zazněly opět Staročeské roráty a slavná Rybova Česká vánoční mše. 24. března 2013 (Květná neděle) v kostele sv.
Václava v Praze Vršovicích se po rozsáhlých a namáhavých zkouškách uskutečnil náročný a hodnotný koncert, jehož
náplní bylo obdivuhodné oratorium pro sóla, sbor a orchestr opus 58 (28) Antonína Dvořáka STABAT MATER. Účinkovali: Emauzský sbor a orchestr, Smíšený sbor SUDOP, Dívčí sbor a členové sborů Cantores pragenses a Hlahol, Marie
Matějková – soprán, Jana Ehrenbergerová – alt, Dušan Růžička – tenor a Jakub Hrubý – bas. Sbormistryně: Marie Matějková, dirigent: TOMÁŠ ČECHAL. Na Bílou sobotu, tj. 30. 3., se v kapli Panny Marie na hradu Křivoklát uskutečnilo
postní rozjímání s hudbou a poezií EXAUDI NOS, DOMINE, které k letošním Velikonocům připravili: Smíšený sbor
SUDOP, Ilona Šatylovová – zpěv a recitace, Petr Štěpnička – tenor, Zuzana Procházková – varhany a sbormistr Tomáš
Čechal. Připravoval se ještě koncert v Unitarii na 18. 6., ale musel být zrušen kvůli onemocnění sbormistra a dirigenta
Tomáše Čechala. Ten také poslal pozdrav a poděkování sboru na rozloučení s úspěšnou sezonou, které se konalo
20. června 2013 v budově SUDOPu.
V červenci 2013 sestavil Antonín Janovský

V září jsme vyjeli do Trutnova (původní název Úpa),
založeného roku 1260 Trautnbergem, vítězem nad drakem. Drak, ne vítěz, je zde uváděn i ctěn všude. Saň
je i na městském znaku, visí na radnici, má sochu, jen
kůži darovali Brnu. Nejkrásnější je Krakonošovo náměstí s původní renesanční radnicí, Haasovým palácem, kašnou, sloupem Nejsvětější Trojice, sochou
císaře Josefa II. a překrásným podloubím. Odpoledne
jsme navštívili pevnostní areál Stachelberg, největší,
byť nedokončenou, stavbu československého pohraničního opevnění z let 1936 až 38.
František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
85 let

75 let

Barták Jiří, 29. 12.
vedoucí projektant střediska el. trakce
a elektro
Trachtová Věra Ing., 6. 10.
HIP střediska zabezpeč. zařízení
Nezval Karel Ing., 15. 10.
vedoucí výrobního odboru
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Bowlingový turnaj SUDOP PRAHA 2013
Snad kvůli tomu, že na putovním poháru je už poměrně málo
místa na štítky se jmény vítězů, se stává pomalu již pravidlem,
že bowlingový turnaj SUDOP PRAHA se koná jen jednou ročně.
Nehledě na to ale sudopákům přibývá chuti se pobavit, zasoutěžit
si a zapomenout na každodenní pracovní povinnosti, čehož důkazem je letošní bohatá účast. Do turnaje se přihlásilo 11 družstev o čtyřech hráčích.

Letos, kromě nového místa konání (Xbowling Žižkov), přibylo také několik dalších
novinek:
- v bowlingovém světě standardní handicap pro ženy (8 bodů v každé hře navíc)
- ocenění nejvyššího náhozu jednotlivců v kategoriích „ženy“ a „muži“
- díky štědré podpoře PODUSu PRAHA také medailová ocenění pro týmy ze stupňů
vítězů.
A teď už k výsledkům klání z památného dne 14. 11. 2013.
V lítém boji o 3. místo se utkala družstva 201 A ŠEMELABA (Bartoš, Lastovecký, Mečl, Šefl) a UNI 205 (Jeřábek, Kánský, Valta, Walla) která, ač papírově
favorizovaná, nezvládla semifinále. Bronzové medaile si odnesli bowleři UNI
205, kteří ale sportovně uznali i kvality soupeře a zařídili, aby ho na druhý den
na sudopské vrátnici čekal balík od messengera s materiálem na medaile za 4.
místo – pytlíkem brambor J.
Rekognoskace terénu a sice na poslední chvíli, ale o to víc poctivá příprava, přinesly ovoce ve formě stříbrných medailí týmu 209 A (Bartaloš, Göringer, Kováč,
Soukup), který se přes semifinále přenesl zejména díky brilantnímu výkonu Jakuba
Göringra (203 bodů).

Ve finále ale již mostaři nestačili na tým, který se tam dostal podobným způsobem
– díky excelentnímu výkonu Jirky Syrového, který jakoby hrál za dva (221 bodů) –
a který ukázal, že s přibývajícím věkem (dohromady 200 let) neztrácí ani na síle ani
na přesnosti. Po „nekonečné“ sérii osmi třetích míst si členové EX SUDOP (Dáňa,
Gottwald, Syrový, Špála) vychutnali zasloužené místo na vrcholu.
Bowlerkou turnaje s nejvyšším náhozem 151 bodů, kralující v ženských statistikách, se stala Jana Moravcová a bowlerem turnaje s nejvyšším náhozem blížícím se
turnajovým maximům z roku 2009 (Kánský – 233, Lastovecký - 223) se stal Jiří Syrový výkonem 221 bodů.
Za zmínku jistě stojí i něco málo ze statistik turnaje:
- nejvyšší nához týmu: EX SUDOP – 642 bodů
- nejvyšší průměr týmu: 201 A ŠEMELABA – 600 bodů
- nejvyšší nához jednotlivci – ženy: Jana Moravcová 151 bodů
- nejvyšší nához jednotlivci – muži: Jiří Syrový 221 bodů
- nejvyšší průměr jednotlivci – ženy: Jana Moravcová 136 bodů
- nejvyšší průměr jednotlivci – muži: Peter Lastovecký 164 bodů

Pavol Bartoš

Badmintonový turnaj SUDOP PRAHA 2013
V předvánočním čase v sobotu 7. 12. 2013 se ve
sportovní hale Hamr v Praze-Braníku uskutečnil
7. ročník badmintonového turnaje. Tento ročník se
vyznačil především slušnou účastí a hlavně vyrovnanými výkony hráčů. To mělo za následek, že se
v závěru turnaje z časových důvodů hrály pouze
zkrácené sety. I přesto někteří hráči odcházeli po
sportovním maratonu „příjemně sportovně unaveni“.
V kategorii ženy si zahrály hráčky každá s každou, v kategorii muži byly dvě skupiny, z každé
skupiny postupovali čtyři hráči. První dva do boje
o 1.–4. místo, další dva si zahráli o 5.–.8. místo.
Hrálo se nejen o „bednu“, ale také o ceny, které věnovala firma SUDOP PRAHA a.s. Všem zúčastněným děkuji za herní výkony a příjemnou atmosféru.

Výsledky
Muži
1. Zbyněk Smáha
2. Stanislav Pohl
3. David Řehák
Ženy
1. Andrea Valchářová
2. Markéta Vavřinová
3. Hana Mašková

Zbyněk Smáha
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Druhé CYKLOSUDOPKY: Soumarský Most

V pořadí již druhé, tentokráte podzimní
cyklosudopky se konaly o víkendu 4.–6. 10.
2013. O co méně bylo oproti jarnímu výjezdu
sněhu, o to více bylo účastníků – sešli jsme se
v počtu 14. Nejkrásnějšími účastníky byly tři
jemné, ale zdatné cyklistky. Premiéru mělo –
v dvoučlenném zastoupení – plzeňské středisko.
Když se v pátek ráno ve Volarech tvořily teplotní rekordy (-10,5°C), devět odvážných naložilo kola v Praze na vlak a vyrazilo do Českých
Budějovic. Z Budějovic jsme potom, již na kolech, vyrazili směrem do Soumarského Mostu.
Na oběd jsme zastavili v Holašovicích. Tuto malebnou vesničku tvoří unikátní soubor původní lidové barokní architektury, chráněný UNESCO,
který určitě stojí za návštěvu. Cestou jsme měli
dvě nehody – jednou se vyměňovala duše, naštěstí jen ta na kole, a pomocí dvou kamenů
jsme opravovali přetržený řetěz. Projíždělo se
krásnou klidnou krajinou CHKO Blanského lesa.
Ostatní přijeli buď vlakem z Plzně, autem
z Prahy, nebo na kole z Prachatic. Na večeři
jsme již byli kompletní v pěkném penzionu
v Soumarském Mostu. Zde je nutné podotknout, že zdejší kuchyně byla naprosto výtečná.

Sobotní vyjížďka vedla přes Knížecí pláně, kde jsme si dali oběd,
a přes Bučiny k pramenu Vltavy.
Cestou jsme viděli celé lesy poničené kůrovcem. Pro ty, kteří mají
Šumavu jako srdeční záležitost, to
byl velmi smutný pohled. Zpátky do
penzionu jsme se dostali přes
Kvildu. V neděli jsme vyjeli za lehkého deště na Plešné jezero.
V mírné mlze jsme bez problémů
zdolali vrchol a pak sjeli dolů podél
Schwarzenberského plavebního kanálu do Nové Pece. Z Nové Pece
jsme jeli vlakem do Českých Budějovic, tam se od nás odpojili Plzeňáci a my ostatní jsme pokračovali
vlakem do Prahy.
Během celého víkendu jsme ujeli
kolem 170 km a vystoupali stovky
metrů. Podle ohlasů byla akce
velmi podařená a já doufám, že na
jaře nás pojede zase o něco víc.
S pozdravem Stanislav Pohl
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Sudopské stopy šedesáti let – železniční uzel Praha (4)
Petr Lapáček
Dostavba III. vinohradského tunelu v Praze
Situování odstavného nádraží na jih Prahy
značně zvýšilo oběh vlakových souprav mezi žst.
Praha Vršovice a žst. Praha hl. n., a tak bylo otázkou času, kdy dojde na dostavbu III. vinohradského tunelu. Ražba původního III. vinohradského
tunelu byla zahájena v roce 1940 a po dosažení
délky cca 300 metrů byla v roce 1949 zastavena
a tunel dlouhá léta sloužil pouze pro výtažné koleje hlavního nádraží.
Od druhé poloviny sedmdesátých let 20. století
projektoval SUDOP dostavbu tunelu. Pro realizaci
bylo nakonec schváleno ražení dvou jednokolejných tunelů destruktivním způsobem s raženým
rozpletem, částečně provedeným v otevřené stavební jámě.
Ražení jednokolejných tunelů průměru 7,8 m
bylo navrženo prstencovou metodou. Ražený roz-

plet o profilu 140 m2 byl budován z otevřené
stavební jámy v blízkosti Anglické ulice.
Délka rozpletu je 66 metrů. Délka jednokolejných tunelů činí 772 a 794 m, raženého dvoukolejného tunelu 34 m a hloubeného
dvoukolejného tunelu 6,5 m.
Dostavba III. vinohradského tunelu usnadnila
následnou přestavbu složitého kolejiště železniční stanice Praha hlavní nádraží a tím zvýšení
jeho kapacity. Na vršovické straně byla realizována doprovodná stavba napojení III. vinohradského tunelu, která si vyžádala rekonstrukci
přilehlého zhlaví včetně stávajícího RZZ.
Projektovalo středisko 09, HIP Ing. Roman
Smida. Stavbu prováděly Vojenské stavby
k. p. v letech 1983–89.

Tramvajové mosty na KOMOKO a most na přeložce trati Braník–Modřany

Počátkem devadesátých let minulého století byla vybudována nová komunikace Modřany–Komořany, jejíž součástí byla i tramvajová trať do Modřan uvedená do provozu v roce 1995. Všechny tramvajové mosty na komunikaci Modřany–Komořany řešil ve stupni ÚP a PP SUDOP pro generálního projektanta PUDIS. Navržené mostní konstrukce jsou původním návrhem projektantů střediska 209 (Ing. Josef Fidler, Ing. Antonín Ságl, Josef
Bous). Byly navrženy spřažené nosné konstrukce – typizované silniční nosníky (KA 73, I 73) s monolitickou železobetonovou deskou vytvářející zároveň koryto kolejového lože. Takto provedené, vesměs jednopolové mosty, řeší mimoúrovňová křížení tramvajové trati s místními komunikacemi.
Zajímavou konstrukci představuje tramvajový most v Praze-Modřanech. Jedná se o spojitý nosník o třech polích z dodatečně předpjatého betonu vedený v prostorové křivce, bodově uložený na dvou kruhových pilířích. Navrhl Ing. Josef Fidler ze střediska 209.
Stavba KOMOKO vyvolala přeložku trati Braník–Modřany. Nový železniční most na přeložce jako spojitou spřaženou ocelovou konstrukci o pěti
polích a délce 100 metrů navrhl Ing. Jaromír Karský ze střediska 209.
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Modernizace východní části žst. Praha hlavní nádraží
V rámci stavby „Modernizace východní části“ byla postavena nová provozní budova Českých drah, vybudováno nové kolejiště mezi ulicí Španělskou a stávající ocelovou halou (po 4. nástupiště), postavena tři nová nástupiště (5.–7.), vybudovány dva patrové zavazadlové tunely s kolektory a kotvená zárubní zeď pod Španělskou ulicí. Byly prodlouženy dva stávající podchody a byla vybudována první část severního příjezdového podchodu
pod nástupišti 5.–7. Projekt stavby řešil i nové kabelovody, rekonstrukci inženýrských sítí, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a další. Pro hustotu podzemních vedení a složitost přestavby lze tuto stavbu zařadit mezi nejkomplikovanější a nejobtížnější, jaké SUDOP projektoval. Hlavním inženýrem projektu byl Ing. Antonín Skála. Realizace této stavby byla dokončena v roce 1994.
Nová nástupiště: 5., 6. a 7.
Tři nová nástupiště situovaná mezi dvoulodní historickou halu a opěrnou zeď pod Španělskou ulicí byla vybudována od května 1993 do května
1994. Nástupiště šířky 10,7 metru byla na obou stranách ohraničena železobetonovými zídkami, mezi nimiž se nachází vlastní konstrukce nástupiště: na zhutněný násyp a podkladní beton byla položena pochozí vrstva
z desek CRETEPRINT tl. 100 mm v barvě šedé a růžové. Na nástupiště
ústí troje výstupy z podchodů, vždy ve formě schodiště a rampy.
Odpovědnými projektanty byli Ing. Štefflová (nástupiště) a Ing. Martin
Mikeš (přístřešky).

Provozní budova Českých drah
Nová provozní budova Českych drah do svých prostor soustředila obslužné provozy a sociální zařízení zaměstnanců, jež byly v průběhu modernizace stanice rušeny. Jedná se o pětipodlažní objekt obdélníkového
půdorysu rozměrů 27,6 x 61,4 m, který se nachází v těsném sousedství
železničních mostů přes Seifertovu ulici. Na tu je i napojen neveřejnou
místní komunikací. Budova má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží.
Stavba byla realizována v období let 1993–94. Odpovědným projektantem objektu byl Ing. Petr Brýdl ze střediska 206.

Zeď pod Španělskou ulicí
Realizace mohutné pilotové stěny, která v podmínkách pražského železničního uzlu nemá dodnes srovnání, umožnila odtěžení několika desítek tisíc kubíků stávajícího svahu podél Španělské ulice, čímž byla
uvolněna potřebná plocha pro kolejové zapojení nových nástupišť včetně
objízdné koleje a obslužné komunikace.
Základním konstrukčním prvkem objektu byly velkoplošné piloty
v kombinaci s kotvenými převázkami. Z původního počtu navržených
160 pilot o průměru 1,2 m s osovou vzdáleností 2 metry bylo nakonec
provedeno 142 pilot proměnné délky od 15,3 do 17,3 metrů.
Stavba byla realizována v letech 1990 až 1995, odpovědnými projektanty byli Ing. Jiří Kuhn a Ing. Jiří Pavlásek ze střediska 209.

Podchod v železniční stanici Praha hlavní nádraží
Stavba byla realizována po dokončení modernizace východní části a předcházela výstavbě „Nového spojení“. Nový příjezdový podchod doplnil
počet podchodů na tři. Jeho výstavba probíhala ve třech fázích: nejdříve byla vybudována část pod novými nástupišti 5 až 7, pak následovala část pod
ocelovou halou s nástupišti 1 až 4 a nakonec průchod historickou Fantovou budovou s propojením nové odbavovací haly. Celková délka podchodu je
154 m (světlá šířka 8–11 m, světlá výška 2,8 m) a jeho konstrukce je navržena s ohledem na budoucí realizaci nových nástupišť v ocelové hale a bezbariérový přístup pro invalidní občany.
Projektovalo stř. 209, odpovědný projektant Josef Bous.

NA KONCI 70. LET 20. STOLETÍ SE VŠICHNI SUDOPÁCI KONEČNĚ
SEŠLI POD JEDNOU STŘECHOU V OLŠANSKÉ 1A V PRAZE 3 NA
ŽIŽKOVĚ. FOTOGRAFIE JE ZE STAVBY BUDOVY ASI ROKU 1973.

1960-77. BUDOVA V KŘÍŽOVÉ ULICI ČÍSLO 59 V PRAZE 5 NA
SMÍCHOVĚ SE STALA PRACOVIŠTĚM MOSTAŘŮ A SLABOPROUDAŘŮ PO
VYHNÁNÍ SUDOPU Z BUDOVY MINISTERSTVA DOPRAVY. V BŘEZNU
2002 BYLA DEMOLOVÁNA

Bylo to jen krátce
potom, co se v novém
paláci sešli všichni
pražští sudopáci a dům
začal pulzovat životem:
pracovalo se, schůzovalo
se, sportovalo se, zpívalo se a taky se... oslavovalo. A některé oslavy
vstoupily do dějin. Více
na straně 26. K. N.

1976. VE ŠKÁLE SPORTOVNÍCH PODNIKŮ ZAUJÍMALA ČESTNÉ MÍSTO
SUDOPSKÁ PADESÁTKA, KTEROU KAŽDOROČNĚ POŘÁDALO
SUDOPSKÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ.

DVACÁTÉ VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ OSLAVIL SUDOP V ROCE 1973 VELKOU VÝSTAVOU V PROSTORÁCH
FEDERÁLNÍHO MINISTERSTVA DOPRAVY V ULICI NA PŘÍKOPĚ (DNES KOMERČNÍ BANKA).

OBRÁZKY ZE STARÉHO ALBA

VZHLEDEM K POČTU ZAMĚSTNANCŮ BYLA I ÚČAST DOROSTENCŮ NA
ZIMNÍCH LYŽAŘSKÝCH TÁBORECH OBROVSKÁ. NAHOŘE ROK 1974
CHOPOK V NÍZKÝCH TATRÁCH, DOLE 1975 VYSOKÉ TATRY LUČIVNÁ.

1960-77. V AREÁLU „LIKUSÁKŮ“ VE SKLONĚNÉ ULICI ČÍSLO 9 V
PRAZE 9 - VYSOČANY POSTUPNĚ NAŠLI ÚTOČIŠTĚ KOLEJÁŘI,
ELEKTRIKÁŘI A POZEMÁCI VČETNĚ TĚCH NA STŘEDISKU
PRŮMYSLOVÝCH STAVEB.

