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Stéblová–Opatovice nad Labem, 2. kolej
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SUDOP PRAHA a.s. v roce 2012 – zpráva o stavu společnosti
Ing. Tomáš Slavíček, generální ředitel a předseda představenstva
Rok 2012 byl dalším, který byl pro naši
společnost působící
v oblasti stavebnictví
velmi složitým. Stavebnictví v České republice již několikátý
rok zápasí s nedostatkem zakázek. Tento
stav je vyvolán jednak
úspornými opatřeními
vlády České republiky,
které se promítly do
hospodaření všech veřejných zadavatelů stavebních
zakázek, včetně krajských samospráv, měst a obcí.
Dalším faktorem, který měl negativní vliv na vypisování zakázek, byla novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek, platná od 1. 4. 2012. Změna zákona
na určitou dobu zastavila zadávání veřejných zakázek
a následný proces vypisování a zadávání zakázek
podle novelizovaného zákona probíhá výrazně pomaleji než v minulosti. Výsledkem je nedostatek zahajovaných projektových a stavebních zakázek,
způsobující nenaplněné kapacity ve většině projektových společností a ohromný boj o každou zakázku.
Díky tomuto stavu klesly ceny projektových prací
mnohdy až na nesmyslně nízkou úroveň.
V těchto těžkých podmínkách si SUDOP PRAHA a.s.
vedl skvěle. V průběhu celého roku jsme měli zajištěnou
práci pro všechny zaměstnance a nebyli jsme tak nuceni
redukovat jejich počet či zkracovat pracovní dobu. Hospodářské výsledky dané finančním plánem jsme výrazně
překročili a v průběhu celého roku jsme neměli žádné finanční problémy. Naše pozice na trhu projektových prací
dopravních staveb je stabilní a jsem přesvědčen, že v průběhu roku 2012 jsme naše postavení posílili. Zadavatelé,
pro které dlouhodobě pracujeme, oceňují kvalitu odevzdávané práce a naši společnost považují za spolehlivého
a seriózního partnera. V uplynulém roce jsme nezaznamenali žádný vážný případ nespokojenosti s naší prací.
Důkazem naší kvalitní práce je úspěch v soutěži Česká dopravní stavba roku 2011, kde jsme získali titul Stavba roku
za Optimalizaci trati Stříbro–Planá u Mariánských Lázní.
Důvodů, proč jsme v těžkém období tak úspěšně
obstáli, je několik. Základem jsou určitě obchodní
úspěchy. V minulém roce jsme získali pro nás rozhodující a životně důležité zakázky v našem klíčovém
oboru, v oboru přípravy velkých železničních staveb.
I v ostatních oblastech naší činnosti jsme dokázali zabezpečit dostatek práce pro všechny naše profese. Ve
většině získaných zakázek požadoval zadavatel velmi
krátké lhůty plnění a v průběhu zpracování jsme byli
často žádáni tyto termíny ještě zkrátit. Důvod byl všem
jasný. Jednalo se o přípravu dokumentací, které se mají
stát podkladem pro zadání realizace staveb čerpaných
z evropských operačních programů. A zde běží čas neúprosně rychle. Jsem opravdu hrdý, že jsme všechny
rozhodující termíny zvládli včas a že jsme tak snad, alespoň částečně, přispěli k boji za evropské peníze. Pro
týmy našich projektantů to však znamenalo stovky
přesčasových hodin, dokonalou organizaci práce a dodržování nastavených pravidel týmové práce.
Stejně jako v letech dřívějších jsme společně se
SŽDC, s.o. zorganizovali dvě odborné konference, Železnice 2012 a Železniční mosty a tunely.
Obchodní a výrobní oblast
V minulém roce pokračovala projekční příprava dopravních staveb zejména na železnici. Stejně jako v minulých letech zůstala nejdůležitějším obchodním
partnerem státní organizace Správa železniční dopravní cesty, s. o. Počátkem roku jsme se museli vyrovnat s opětovně provedenou reorganizaci u ní, když

zůstaly pouze dva investorské útvary: Stavební správa
Západ se sídlem v Praze a Stavební správa Východ se
sídlem v Olomouci. Tyto investorské útvary byly zadavatelem řady veřejných zakázek na zpracování projektové dokumentace a souvisejících činností. SUDOP
PRAHA a.s. se pravidelně těchto soutěží účastnil
a častokrát byl zadavatelem vyhodnocen jako vítěz.
SUDOP PRAHA a.s. se podílel i na přípravě staveb silničních, když získal několik zakázek zadávaných vesměs
Krajskými správami Ředitelství silnic a dálnic v Praze,
Plzni, Liberci, Pardubicích, Karlových Varech, a Olomouci.
Další zakázky získal SUDOP PRAHA a.s. od krajských úřadů (zejména Kraj plzeňský, středočeský, liberecký a karlovarský) a měst (Plzeň, Praha, Hradec
Králové a Pardubice).
Pokračovali jsme ve zpracování významné zakázky
pro MD ČR, Dopravní sektorové strategie 2. fáze –
Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury
s dlouhodobým výhledem (časový horizont 2014–20).
Zcela novými obchodními partnery byly Západočeská univerzita v Plzni, RHP Development s.r.o.,
Technologická agentura České republiky, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., České vysoké učení technické
v Praze, Letiště Praha, a.s., E.ON Česká republika,
s. r. o., Lovochemie, a.s.
Velmi důležitými klienty byly v roce 2012 stavební
společnosti, pro které zajišťoval SUDOP PRAHA a.s.
realizační dokumentace silničních i železničních staveb
doma i v zahraničí. Spolupráci se společnostmi SKANSKA a.s., SMP CZ, a.s., FIRESTA - Fišer, EUROVIA CS
a. s., OHL ŽS a.s, AŽD Praha, s.r.o. a Kapsch s.r.o. lze
označit jako oboustranně velmi úspěšnou.
Studijní a koncepční práce
Rovněž v roce 2012 pokračoval SUDOP PRAHA a.s
ve zpracování zakázek v oblasti studijních a koncepčních prací. V oboru železničních studií byla nejdůležitějším úkolem pokračující aktualizace studie
proveditelnosti III. a IV. tranzitního železničního koridoru. Projednání a přijetí této studie zahraniční konzultační společností Jaspers je jednou z podmínek pro
využití fondů EU při realizaci jednotlivých staveb modernizace železničních koridorů na území ČR. Dalšími
významnými zakázkami jsou studie „ Optimalizace
trati Kolín–Všetaty–Děčín“ a územně technická studie
„ Nová trasa Praha–Beroun/Hořovice“ obě zadané
SŽDC s. o. Pro Technologickou platformu ČR pracujeme na zakázce „Návrh doporučení pro tvorbu střednědobého plánu dopravní infrastruktury České
republiky – vlaky dálkové dopravy na základě analýzy
hlavních přepravních proudů“.
Ze studií zabývajících se silniční dopravou jsou nejvýznamnější studie zpracované pro ŘSD ČR, které by
se v budoucnu měly stát podkladem pro další stupně
projektových dokumentací.
Inženýrská činnost
Ne nevýznamnou činností SUDOP PRAHA a.s. v oblasti poskytování konzultačních služeb je zajišťování
komplexního servisu pro investora mezi vypracováním
projektové dokumentace a nesenou činností, tj. získávání nezbytných podkladů a dokladů pro vydání územních rozhodnutí či stavebních povolení, podmiňujících
následnou realizaci jednotlivých investic. Tuto činnost
SUDOP PRAHA a.s. vykonával zejména pro SŽDC, s. o.,
ŘSD ČR, KSÚS, ŘVC, ale také pro městské, obecní
a další investory, a to zejména u zakázek, u nichž byl
současně zpracovatelem projektové přípravy.
Technické dozory, monitoring a kontrola staveb, BOZP
V roce 2012 byl SUDOP PRAHA a.s. rovněž úspěšný
v oboru výkonu technických dozorů staveb při realizaci sta-

veb a zpracování monitoringů a kontrol staveb spolufinancovaných z prostředků EU. Tato činnost byla vykonávána
zejména pro MD ČR, Středočeský kraj, KSÚS, Univerzity,
Pozemkový fond a další subjekty. Získali jsme rovněž několik zakázek na BOZP staveb, zejména pro SŽDC s. o.
Průzkumy a měření (geotechnika a geodézie)
Pro středisko geotechniky byly i v roce 2012 nejdůležitější činností průzkumy pro liniové železniční
stavby, většinou jako součást zakázky na zpracování
projektové dokumentace. Objemově menší, ale neméně důležité byly průzkumy pro novostavby a rekonstrukce silnic a jejich inženýrských objektů. Technicky
velmi zajímavou zakázku na rekonstrukci portálu Strahovského tunelu jsme zpracovali pro TSK Praha.
Obdobná situace byla u střediska geodézie, kde
jsme zahájili rovněž novou činnost, a to zpracování
geodetické dokumentace skutečného provedení
stavby pro zhotovitele stavby.
Životní prostředí a dokumentace EIA
Skupina životního prostředí zpracovala v roce 2012
části projektových dokumentací týkajících se vlivu
stavby na životní prostředí. Kromě toho byly zpracovány samostatné dokumentace vlivu stavby na životní
prostředí podle zákona 100/2001 Sb. (EIA).
Zahraniční zakázky a aktivity
V roce 2012 byly investičně dokončeny tři významné zahraniční projekty, na které zpracovávala
projektovou dokumentaci naše společnost.
Prvním stavebně dokončeným projektem byla modernizace železniční trati nr 8: Warszawa Zachodnia–
Warszawa Sluzewiec s nově vybudovanou odbočkou
na letiště Warszawa Okecie. Trať byla slavnostně předána do provozu pár dní před zahájením fotbalového
mistrovství Evropy, 1. června 2012.
Druhým projektem realizovaným společně s firmou
Eurovia v režimu „Vyprojektuj a postav“, byla modernizace železniční trati nr 109 Krakow Biezanów–Wieliczka Rynek. Výluka byla ukončena 31. 5. 2012
a dokončovací práce probíhaly v létě 2012.
Na konci roku 2012 byla předána do provozu
stavba Svilengrad – turecká státní hranice. Jednalo se
o modernizaci železniční trati prováděnou firmou OHL
ŽS v režimu „Vyprojektuj a postav“, projektovou dokumentaci dodal SUDOP PRAHA a.s. Součástí stavby
je 400 metrů dlouhý most přes řeku Marica, jeden
z největších železničních mostů na území Bulharska
realizovaných za posledních 20 let.
Vzhledem k tomu, že evropské finanční prostředky
určené na modernizaci železničních tratí směřují v posledních letech téměř výhradně na Balkán, také většina
zahraničních nabídek byla podána v tomto regionu,
konkrétně v Chorvatsku, Srbsku, Makedonii a v Albánii.
Většina těchto nabídek je stále v zadávacím procesu.
Úspěšnější jsme byli na Slovensku, kde jsme pro
Reming Consult a.s. zpracovali projektovou dokumentaci pro stavební povolení tunelu Červený Kút, dále na
2. etapu projektu Liptovský Mikuláš–Poprad Tatry
a pro DOPRAVOPROJEKT, a.s. dokumentaci na
mostní objekty stavby D1 Prešov západ–Prešov juh.
Jakost a bezpečnost
SUDOP PRAHA a.s. je držitelem certifikátů systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO
14001:2005, managementu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 a managementu bezpečnosti informací (ISIMS) dle ČSN
ISO/IEC 27001:2006.
V roce 2012 byly výše uvedené certifikáty potvrzeny
prostřednictvím komplexní certifikace firmou TÜV
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SÜD jako světově uznávanou společností v oblasti poskytování nezávislého ověřování a certifikace firem.
SUDOP PRAHA a.s. je také držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu ČR, díky kterému může
v rámci svých zakázek přistupovat k utajovaným informacím do stupně utajení DŮVĚRNÉ.
Personální oblast a sociální politika
Ve společnosti bylo ke konci roku 2012 zaměstnáno 275 zaměstnanců, a to na pracovištích v Praze,
Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni a v zahraničí na
pobočkách ve Varšavě a Sofii. Z výše uvedeného
počtu zaměstnanců pracuje na zakázkách společnosti
209 projektantů, ze kterých 95 vlastní osvědčení autorizovaného inženýra ČKAIT, autorizovaného architekta nebo autorizovaného technika. Společnost v roce
2012 zabezpečovala pro své zaměstnance vzdělávací
aktivity v oblasti využívání výpočetní techniky, softwarových řešení projekčních prací, taktéž byla prováděna
jako každý rok výuka cizích jazyků. Pro zvýšení a zlepšení kvalifikace a manažerských schopností zaměstnanců přistoupila společnost k zahájení kurzů
v Assessment a Development centru.
Co nás čeká v roce 2013
Začínající rok bude opět dalším, ve kterém se české
stavebnictví bude potýkat s nedostatkem zakázek. Do
roku 2013 však vstupujeme s optimismem, že další
náročný rok zvládneme opět bez větších problémů. Již
na začátku roku máme poměrně slušný zásobník nasmlouvaných zakázek, naši pracovníci tvoří skvěle sehraný a kvalifikovaný tým, nemáme žádné rizikové
obchodní závazky a dluhy či půjčky.
Na druhou stranu nezapomínejme na určitou dávku
přiměřené pokory. Važme si toho, že jsme schopni udržet počet pracovníků a platové podmínky na velmi
slušné úrovni. Buďme vděčni i za menší či hůře zaplacené zakázky a ve vztahu k zadavatelům si uvědomujme, že za námi čeká celá řada konkurenčních firem
na naše chyby a svoji šanci. Věnujme všichni pozornost
vlastnímu odbornému a profesnímu vzdělávání a přemýšlejme, které činnosti bychom mohli dělat lépe, kvalitněji a efektivněji.
Čerpání příspěvků u operačního programu doprava
je omezeno koncem roku 2015. Vzhledem k tomu, že
stále ještě jsou v programu volné prostředky, očekáváme velký tlak na přípravu zbývajících a náhradních
projektů pro jejich vyčerpání. Zcela jistě se ocitneme
pod velkým tlakem, abychom již tak velmi krátké termíny dokázali zkrátit či alespoň dodržet. Zadavatelé
od nás očekávají maximální podporu při přípravě těchto projektů a naším cílem bude je nezklamat a přispět tak k maximální možné míře čerpání evropských
dotací.
Kromě běžných pracovních povinností nás v roce
2013 čeká zavedení systému spisové agendy, od kterého si slibujeme úsporu času a nákladů při oběhu
a potvrzování dokumentů uvnitř firmy. Zavedení tohoto nového systému se dotkne každého ze zaměstnanců a jeho zprovoznění určitě nebude zcela
jednoduché. Dále chceme v průběhu letošního roku
udělat rozhodnutí o dlouhodobém a koncepčním směřování naší společnosti v oblasti 3D projektování.
Jsme připraveni i v roce 2013 být pro své obchodní
partnery kvalifikovaným a korektním partnerem, který
udržuje vysoký standard projektových technologií a nabízí své špičkové projektové týmy pro řešení i těch nejobtížnějších zakázek. Našim zaměstnancům chceme
vytvořit klidné, týmové a motivující prostředí pro jejich
náročnou a zodpovědnou práci.
Jako každoročně Vám všem přeji pevné zdraví,
osobní spokojenost a v podnikání zdravé sebevědomí,
prosperitu a úspěch.

Nové webové stránky kolegy Ing. Vladimíra Fišara
se věnují prostředkům cestování, kulturním akcím
a dopravním stavbám včetně těch sudopských

SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
V období prvního čtvrtletí roku 2013 byla
činnost obchodního oddělení SUDOP
PRAHA a.s. ovlivněna snahou zadavatelů
připravit čerpání z dodatků fondů. Zadavatelé se poměrně rychle přizpůsobili velké
novele zákona o veřejných zakázkách a vypsali značné množství zakázek.
Od poloviny prosince do konce února
bylo připraveno a podáno celkem 91 nabídek včetně předkvalifikací do veřejných soutěží o získání zakázek na domácím trhu
v oborech, pro které má naše společnost
oprávnění k podnikání podle obchodního
rejstříku. Nové zakázky vypsaly rovněž Středočeský kraj a ŘSD. Do zahraničí bylo podáno 9 nabídek a kvalifikací.
V oblasti železničního dopravního stavitelství se soutěžilo převážně o veřejné zakázky
vypsané jednotlivými správami SŽDC, s.o.
Na obě stavební správy jsme podali celkem
22 nabídek. Nejvýhodnějšími nabídkami se
nám podařilo získat celkem 16 zakázek.
Z významných akcí se jednalo především
o tyto projekty: „Územně technická studie
VRT Praha–Benešov“, „Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu
na nástupiště v žst. Český Brod“ – projekt
stavby, „Provizorní SZZ výhybny Praha Vyšehrad včetně dálkového ovládání“ – PD,
„Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ – aktualizace PD, „Modernizace a dostavba ŽST
Praha Masarykovo nádraží“ – PD a „Optimalizace trati Praha Bubeneč–Praha Holešovice“ – podpora TDS.
Na trhu silničních dopravních staveb jsme
získali zakázky vypsané složkami ŘSD.
Jedná se o následující stavby: D3 0310/2
Hodějovice–Třebonín,
DSP/IČ/ZDS/AD,
Most u Beňov – 22-021 – průzkumy, DSP
a Aktualizace IZ na akci I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat, včetně aktuální HDM-4.
U ostatních investorů jsme získali tyto zajímavé zakázky: „Doplnění tramvajové
smyčky Těšnov“ – PD pro RHP Development s.r.o., „Studie proveditelnosti dočasného vedení Městského okruhu ve stopě
Průmyslového polokruhu“ – pro TSK Praha,
„Přestupní uzel Hlavní nádraží v Plzni –
úprava Mikulášské ulice“ – studie (Aktualizace 2013) pro SVS města Plzně a „Horní
Počáply – dostavba vodovodu v lokalitě
Průhon a Hořín–Vrbno, zaokruhování vodovodu a prodloužení tlakové kanalizace“ –
PDPS pro Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Pokračovala obchodní činnost i v zahraničí, ve sledovaném období bylo připraveno
9 nabídek. Nejvíce soutěží bylo vypsáno
v tomto období na Balkáně.
V Srbsku jsme podali nabídku na akci „Modernization of railways – Project documentation for the railway bypass around Nisr“.
V Makedonii byla zpracována nabídka do
druhého kola na projektovou dokumentaci
na Rail Corridor VIII v úseku Beljakovce–

Kriva Paljanka a kvalifikace na Preparation
of Detailed design and tender documentation for construction of new Railway Section Kicevo–Border with Republic of
Albania as part of Corridor VIII and tender
documentation for supervision of construction works
V Bulharsku jsme podali tři nabídky:
„Sofia–Septemvri – konzultant“ pro NKŽI,
„Konzultační činnost v projektování –
ideový projekt dálnice Struma lot 3 Blagoevgrad–Sandanski“ a „Konzultační činnost
jakožto strategický poradce při stavbě
dálnice Struma lot 3 – Blagoevgrad–Sandanski“.
Petr Lapáček
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Železniční most v km 349,657 (ev. km
349,662) trati Plzeň–Cheb
Ing. Antonín Ságl, Ing. Jan Laifr, SUDOP
PRAHA a.s., Ing. Miroslav Hubka,
Skanska a.s. – INFRAM a.s.
Výroba a montáž pole 2 mostu přes
Radbuzu v Plzni
Ing. Karel Kovář, MCE Slaný s.r.o.,
Ing. Pavel Očadlík, Ing. Pavel Ryjáček,
Ing. Martin Vovesný,
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Předpis SŽDC S 5 Správa mostních objektů a S 5/2 Správa mostních provizorií
Ing. Milan Kučera, Ing. Zdeněk Nečekal,
SŽDC, s.o.
SO 43-19-10 žst. Přerov, železniční most přes Bečvu v km 183,974
Ing. Gabriela Šoukalová, Ing. Dalibor Václavík, Ing. Petr Šťasta, FIRESTAFišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Rekonstrukce mostu v km 21,452 trati Čerčany–Skochovice (Žampach)
Ing. Matěj Mikšovský, Ing. Libor Marek, TOP CON SERVIS s.r.o.
Aktuální stav projektové přípravy nových železničních tunelů 4. koridoru
Ing. Lenka Pikhartová, Ing. Jiří Velebil, Ing. Michal Gramblička, SUDOP
PRAHA a.s., Ing. Jiří Mára, METROPROJEKT Praha a.s.

18. konference ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY
Tunely Červený Kút a Kýčera, nové trendy vo výstavbe železničných tunelov na Slovensku
Ing. Michal Gramblička, Ing. Miroslav Marek, SUDOP PRAHA a.s.,
Ing. Ján Kušnír, REMING CONSULT a.s.
Uzavřený hydroizolační systém realizovaný aplikací stříkané hydroizolační membrány – zkušenosti z realizace
Ing. Jan Panuška, Miroslav Chyba, Subterra a.s., Ing. Linda Vydrová,
Metrostav a.s.
Správy mostů a tunelů po reorganizaci
Ing. Jan Svoboda, Ing. Vladimír Škoch, SŽDC, s.o.
Přesypané mosty montované a monolitické – přednosti a nevýhody
Ing. Tomáš Martinek, Ing. Marek Foglar, Ph.D., SUDOP PRAHA a.s.
MVL 649 Železobetonové trubní propustky
Ing. Petr Hofhanzl, SŽDC, s.o., Ing. Jan Šedivý, SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Izolace na železničních mostech
Ing. Ivana Švábeníková, SŽDC, s.o.
Novinský viadukt
Ing. Jakub Štěrba, Vladimír Jehlička, Petr Novák, Chládek & Tintěra a.s.,
Ing. Ivan Šír, Bc. Petr Freiwillig, NPÚ Liberec
Výsledky metodiky výpočtu bezstykové koleje
Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.
Nýtovaný železniční most přes ulici Rudolfovskou v Českých Budějovicích
– sanace
Ing. Jan Sýkora, Ing. David Kosáček, IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Nový železniční most přes řeku Maricu dokončen
Ing. Jiří Jirásko, Ing. Jan Dubánek, SUDOP PRAHA a.s.
Sanace Loučského viaduktu – viaduktu Míru po 50 letech provozu
Ing. Václav Vlasák, Ing. Petr Kácal, SŽDC, s.o.
Návrh ocelobetonového železničního mostu v km 0,401 trati
Tábor–Bechyně
Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Petr Nečesal,
fy Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Tomáš Šlais, Ing. Pavel Rybár,
Valbek, spol. s r.o.
Integrální a semi-integrální mosty obecně a na žel. vysokorychlostních
tratích v Německu
Ing. Karel Dahinter, CSc., Ing. Josef Kubíček, CSc., Kubíček Consult Liberec
Optimalizace střednice přesypaných železničních mostů
Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Petr Adam, SUDOP PRAHA a.s.
Železniční obloukový most přes Vejprnický potok v Plzni
Ing. Ján Kováč, SUDOP PRAHA a.s.
Železobetonový železniční most přes ulici Pražskou v Českých Budějovicích (Budvar) – sanace
Ing. Jan Sýkora, IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Využití vyzískaných ocelových konstrukcí koridorových tratí
Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., Ing. Štěpán Jakeš, Ing. Libor Marek, TOP CON
SERVIS s.r.o
Železobetonové železniční mosty v Českých Budějovicích v rámci koridoru České Budějovice–Nemanice I
Ing. Jozef Kuráň, Ing. Ivan Drajčík, IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Realizace prefabrikovaných rámových železničních mostů v Čechách
a Polsku
Pavel Bulejko, Rastislav Schreiber, ABM Mosty s.r.o.
Foto Ivan Krejčí

Konferenci zahájili za pořadatele Ing.
Tomáš Slavíček, generální ředitel
SUDOP PRAHA a.s. (na velkém
snímku) a Ing. Petr Šlegr, náměstek
GŘ pro modernizaci ze Správy železniční dopravní cesty, s.o. (ve výřezu).
Odborný výklad o projektování tunelů
na Slovensku ve výborné slovenštině
podal Ing. Michal Gramblička ze SUDOPU PRAHA.

18. ročník konference Železniční mosty a tunely se uskutečnil ve čtvrtek
24. ledna 2013 v Kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze. Základní cíl
konference – setkání investorů, projektantů stavitelů a správců mostů a tunelů – byl tentokrát naplněn stoprocentně, neboť zájemců o obor se sešlo
na 270. Bylo předneseno 18 referátů o mostech a 6 příspěvků o tunelech
v celé šíři problematiky: od projektování, přes výrobu konstrukcí až ke
stavbě, od rekonstrukcí k novostavbám. Diskutovalo se nejen k přednášeným tématům, konference je rovněž vítanou příležitostí k setkání starých
známých - diskutovalo se v předsálí při kávě i v přilehlém sále, který využily firmy k propagaci. SUDOP na třech panelech předvedl nové mostní
konstrukce v Polsku, Bulharsku a na trati Zbiroh-Rokycany.
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Nový železniční most přes řeku Maricu dokončen
Ing. Jiří Jirásko, Ing. Jan Dubánek, SUDOP PRAHA a.s. (zkrácený příspěvek z konference)
Novostavba mostu přes řeku Maricu je součástí projektu s oficiálním názvem „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ СВИЛЕНГРАД ТУРСКА ГРАНИЦА“. Most celkové délky 430 m sestávající z deseti
železobetonových oblouků je po svém dokončení nejdelším železničním mostem na území Bulharské republiky. Projekt
mostu vypracoval SUDOP PRAHA a.s. pro OHL ŽS Brno – klon Sofia na přelomu let 2009–10.

Tendr v režimu „Design and Build“ na rekonstrukci
trati Svilengrad–Turecká hranice získala firma OHL ŽS
Brno – klon Sofia pod vedením p. Lubomíra Poláka se
SUDOPEM PRAHA a.s. jako generálním projektantem
v první polovině roku 2009. Předmětem projektu byla
modernizace a elektrizace úseku stávající jednokolejné železniční trati mezi železniční stanicí Svilengrad
a státní hranicí s Tureckem na rychlost 160 km/h,
resp. 200 km/h pro vozidla s naklápěcí skříní. Celková
délka úseku je 16,8 km, přičemž pro dosažení návrhových parametrů jsou cca 2/3 trati vedeny ve zcela
nové stopě. Hlavní projekční práce zahrnující
„stupně“ dokumentace „Revize ideového (tendrového) projektu“, „Technický projekt“ a „Pracovní projekt“ proběhly na přelomu roku 2009/10, v první
třetině roku 2010 bylo na stavbu získáno stavební povolení a následně se naplno rozběhly stavební práce.
Nejvýraznějším objektem projektu je most přes řeku
Maricu, který byl v letošním roce dokončen.
O peripetiích s projektem až do vydání stavebního
povolení psala SUDOP Revue 4/2010
Výsledné řešení
Výsledná oblouková varianta mostu překonává tok
řeky Marici a nábřežní komunikace celkem 12 otvory.
Vlastní tok řeky a její inundační území je překlenuto
deseti identickými obloukovými konstrukcemi, nábřežní komunikace procházejí rámovými otvory integrovanými do tělesa obou opěr. Spodní stavba
mostu je tak tvořena rámovými opěrami délky 16 m
a devíti pilíři výšky 4,65–8,42 m. Založení opěr a pilířů je realizováno velkoprůměrovými vrtanými pilotami průměru 1,2 m. Pro přenesení velké vodorovné
reakce z krajních oblouků je každá z opěr založena na
osmnácti pilotách délky 18,0 m. Pilíře jsou založeny
na 8 pilotách délky 23 m, rozhodujícím stavem pro
jejich návrh se ukázalo seismické zatížení. Opěry, pilíře i piloty jsou z betonu C30/37, betonářská výztuž
je BSt 500.
Oblouková nosná konstrukce každého mostu se
skládá z vlastního oblouku a dvou k němu rámově připojených krajních desek. Oblouk ve střední části přechází
přímo do mostovky. Světlá délka oblouku mezi pilíři je
36,7 m, teoretická délka oblouku je 40 m, vzepětí je
4,63 m. Šířka hlavního oblouku je 4,0 m. Tloušťka oblouku je po délce pole proměnná, 950 mm ve vetknutí
do pilíře, 750 mm ve středu pole.
Krajní desky délky 9,8 m jsou nad pilíři podepřeny

dvojicí kyvných stojek, na opěrách jsou potom uloženy na dvojici elastomerových ložisek dodaných firmou Maurer Söhne Gmbh. Krajní desky jsou obdobně
jako střední část oblouku tvořeny trámem šířky 4 m
a dvojicí konzol vyložení 1,65 m. Nosná konstrukce je
z betonu C35/45 XF2, betonářská výztuž BSt 500.
Dilatační spáry mezi jednotlivými obloukovými konstrukcemi jsou řešeny pomocí lamelových dilatačních
závěrů překrytých kordovaným gumovým pásem. Lamelové závěry dodala firma Doprastav a.s. Odvodnění
každé konstrukce je řešeno pomocí dvou odvodňovačů průměru 250 mm umístěných ve třetinách rozpětí pole, k nimž je voda stahována spádovaným
podélným žlabem v horním povrchu desky mostovky.
Most byl navrhován dle norem EN s uvažováním
bulharských národních příloh (klasifikační součinitel
a = 1,33). Seismický posudek konstrukce byl vypracován rovněž dle norem EN, součinitel agR pro
danou oblast je roven 0,1).
Výstavba mostu
Pro výstavbu mostu v toku Marici bylo s využitím
přirozených náplavových ostrovů provedeno částečné
přepažení toku sypanou hrází. Z takto vzniklého násypu
pak byly prováděny pažící a pilotážní práce a výstavba
podpůrných skruží. Pro betonáž oblouků byla po prověření různých dostupných variant zvolena pevná skruž
dodaná firmou DOKA BG, mostovky byly betonovány
na bednění opřeného do hotových oblouků. Skruž byla
založena na železobetonových in-situ zhotovených roznášecích plotnách spočívajících na zhutněné sypané
hrázi. Optimální počet skruží z hlediska rychlosti a plynulosti výstavby byl stanoven na základě detailního
harmonogramu prací. Nasazeny byly nakonec 3 kompletní podskružení pro oblouky a 2 pro desky mostovky, skruž do dalšího pole byla přesouvána vždy po
náběhu 80 % pevnosti betonu u sousedního (posledního) oblouku. Takto byl most vybudován z pravého
břehu až do pole č. 6, po jehož dokončení bylo třeba
převést tok řeky pod nově zbudované oblouky a provést zásyp koryta z břehu levého. Pro zmenšení horizontální deformace krajního jednostranně zatíženého
pilíře po odskružení posledního oblouku byly pilíře P5
a P6 sepnuty v hlavách dvěma táhly z předpínacích kabelů. Poté byla demontována skruž a započnuto s odstraňováním násypové hráze. Doba nutná pro zřízení
hráze a výstavbu pilířů v levé části koryta byla využita
pro zbudování nábřežních oblouků 10 a 9.

Zajištění jam pro založení říčních pilířů bylo provedeno pomocí štětovnicových stěn délky 13 m,
které jsou v horní části rozepřeny. Dno výkopu nacházející se ve zvodnělých píscích cca 4 m pod hladinou řeky muselo být ještě před zahájením
výkopových prací zajištěno těsnící tryskovou injektáží zabraňující jeho prolomení. Tato injektáž provedená po dokončení pilotáže zajistila ve spojení se
štětovnicovým pažením minimální přítoky vody do
stavebních jam.
U říčních pilířů byl po betonáži základu a provedení výztuže dříku nejprve vyzděn kamenný obklad
tloušťky 150 mm kotvený ocelovými kotvami ve spárách k výztuži dříku. Poté bylo s odstupem 100 mm
od líce zdiva instalováno bednění a prostor mezi bedněním a zdivem vyplněn pískem pro dokonalý roznos
tlaku od betonové směsi. V poslední fázi byly betonovány hlavy pilířů včetně zárodků oblouků.
Oblouky byly betonovány nepřetržitou betonáží od
obou pat směrem k vrcholu. V počáteční fázi betonáže bylo při patách bednění uzavřené shora s kontrolními otvory pro sledování průběhu betonáže, po
zavadnutí uložené směsi byly horní desky odstraněny
a povrch oblouků definitivně upraven. Po počátečních problémech s provibrováním směsi - zejména
v oblasti dolního povrchu při patách oblouku s velmi
hustou betonářskou výztuží – probíhala tímto způsobem betonáž dalších oblouků již bez větších obtíží.
Výstavba mostu postupovala s krátkými přestávkami způsobenými výpadky financování ze strany investora a dvěma katastrofálními povodněmi od
května roku 2010 do listopadu 2012, kdy byla na
mostě úspěšně provedena statická i dynamická (vyžadována bulharskou legislativou) zatěžovací zkouška.
Nový most přes řeku Maricu se po svém dokončení stal nejdelším železničním mostem na území
Bulharské republiky. Přestože výstavba objektu nabrala několikaměsíční zpoždění oproti původnímu
harmonogramu, podařilo se i tak most (jakož i celý
modernizovaný úsek) dokončit na místní poměry
v nezvykle krátké době. Intenzivní spoluprací projektanta, zhotovitele a vedení stavby při přípravě a následné realizaci se navíc podařilo dokončit dílo
v kvalitě, jež je v místních podmínkách vysoko nad
běžným standardem a jistě i díky tomu se nový most
těší zvýšenému zájmu laické i odborné veřejnosti.
Foto Jiří Jirásko
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V prosinci roku 2012 vydal Stavební úřad Městského úřadu Hořice územní rozhodnutí na stavbu „R35 Hořice–
Sadová“. S ohledem na tristní zkušenosti s postupem přípravy a výstavby silnic a dálnic v České republice
v posledních letech je jeho platnost stanovena na celých 15 let (!). Základním podkladem pro vydání ÚR je
Dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná SUDOPEM pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Liberec
v listopadu 2010. Inženýrskou činnost, resp. přípravu podkladů pro vydání územního rozhodnutí zajišťoval
rovněž SUDOP PRAHA a.s.

Stavba silnice „R35 Hořice–Sadová“
Petr Hradil, Tomáš Martinek, Kateřina Smidová, Zbyněk Smáha
Rychlostní silnice R35 představuje v současných plánech české dálniční sítě
tzv. severní páteřní trasu spojující Čechy a Moravu. Poprvé se tato komunikace
objevila v plánech dálniční sítě již v roce 1963 jako dálnice D35, vedoucí v trase
Hradec Králové–Litomyšl–Svitavy–Jevíčko–Konice–Olomouc–Lipník nad Bečvou, kde se měla napojovat na dálnici D47 (dnes D1). V roce 1993 došlo
k předefinování priorit výstavby dálniční sítě a od tohoto roku je tak plánována
v současné trase Liberec–Jičín–Hradec Králové–Olomouc–Lipník nad Bečvou.
Tato, z větší části zatím jen plánovaná trasa propojuje tři krajská města a kříží
dalších šest tahů dálniční sítě, konkrétně R10, D11, R43, R46, R55 a D1. V evropském měřítku je silnice R35 v celé své délce součástí doplňkového tahu
E442 evropské sítě E–silnic.
Stavba „R35 Hořice–Sadová“ je prostředním ze tří současně připravovaných
stavebních úseků mezi Jičínem a Hradcem Králové. V začátku navazuje na
stavbu „R35 Úlibice–Hořice“ (zhotovitel DÚR – firma PRAGOPROJEKT a.s.)
a v konci na stavbu „R35 Sadová–Plotiště“ (zhotovitel DÚR – firma Valbek spol.
s r.o.). Budování jednotlivých staveb se předpokládá postupně ve směru od křižovatky Plotiště, tzn. od Hradce Králové směrem na Úlibice tak, aby stavba
rychlostní silnice R35 navazovala na realizaci dálnice D11 – stavbu 1106 (Hradec Králové–Smiřice).
Předmětem stavby „R35 Hořice–Sadová“ je především nahrazení stávající,
v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 procházející navíc obcemi Klenice a Sadová, rychlostní čtyřpruhovou komunikací. Převedením tranzitního provozu na směrově rozdělenou komunikaci dojde ke zvýšení
bezpečnosti provozu a v některých úsecích rovněž oddálení provozu od stávající zástavby, která v případě překročení limitů hluku bude navíc ochráněna protihlukovou zdí. Zároveň dojde ke zklidnění na stávající dvoupruhové silnici I/35,
která některými obcemi prochází. Ta bude převedena do sítě silnic II. třídy
(pravděpodobně jako II/635) a bude sloužit jako tzv. doprovodná komunikace.
Trasa silnice
Stavba „R35 Hořice–Sadová“ zahrnuje cca 10,5 km dlouhý úsek silnice
v šířkové kategorii R 25,5/120, jednu mimoúrovňovou křižovatku (u města Hořice) a 14 mostních objektů. Stavba je umístěna v katastrálních územích Libonice, Hořice v Podkrkonoší, Dolní Dobrá voda, Milovice u Hořic, Vinice
v Podkrkonoší, Ostrov v Podkrkonoší, Klenice, Horní Černůtky, Sovětice a Sadová u Sovětic.

Předmětný úsek začíná západně od Hořic navázáním na stavbu „R35 Úlibice–
Hořice“. Město Hořice, ve kterém žije přibližně 9000 obyvatel, bude napojeno
novým přivaděčem silnice II/300 a mimoúrovňovou křižovatkou umístěnou
v oblasti plánované průmyslové zóny. Celková délka nového přivaděče silnice
II/300 včetně pokračování silnice III/3267 směrem do obce Dobrá Voda bude
1,125 km. Přivaděč bude u Hořic napojen na stávající silnici I/35 okružní křižovatkou, což spolu s výrazným snížením intenzity provozu přispěje ke zklidnění
této komunikace.
Za křižovatkou se rychlostní silnice dostává do souběhu s původní silnicí
I/35 a mostní „estakádou Hořice“ o devíti polích celkové délky přes 300 m překonává široké údolí Chvalinského potoka, železniční trať (Ostroměř–Hradec
Králové), polní cestu, areál ČOV a vodoteč.
U obce Vinice vykříží trasa R35 šikmo stávající silnici I/35, která bude přeložena do nové trasy s nadjezdem s příznivějším úhlem křížení. Původně zde bylo
počítáno s další mimoúrovňovou křižovatkou (navíc s napojením silnice II/326
od Nového Bydžova), ale vzhledem k malé vzdálenosti od předchozí křižovatky
u Hořic od ní bylo nakonec upuštěno. Rychlostní silnice se poté dostává do
souběhu vlevo se silnicí I/35. Prochází mezi obcemi Ostrov a Milovice a dále
mezi lesním komplexem „Kazatelna“ a obcí Klenice. V závěrečném úseku stavby
kříží mostními objekty silnici III. třídy (Sovětice–Sadová), železniční trať (Ostroměř–Hradec Králové), vodní tok Bystřice a místní komunikaci.
Západně od obce Sadová končí stavební úsek rozhraním s navazující stavbou
„R35 Sadová–Plotiště“.
Stavba zahrnuje několik přeložek silnic II. a III. třídy; silnice III/32525 vedoucí do obce Ostrov bude na základě dohody se zástupci Královéhradeckého
kraje zrušena a převedena do sítě místních komunikací.
Inženýrské konstrukce
Z celkového počtu 14 mostů jich je 12 na silnici R35 a 2 jsou nadjezdy silnic
nižších tříd.
Mosty na silnici R35 jsou navrženy se samostatnými nosnými konstrukcemi
pro každou polovinu komunikace. Největším objektem je tzv. „estakáda Hořice“, jejíž stavební náklady byly odhadnuty na téměř 300 mil. Kč. Most délky
340 m je navržen jako spojitá dvoutrámová konstrukce z předpjatého betonu
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o 9 polích, rozpětí 30 + 7x 38 + 30 m, v křížení se stávající železniční tratí Hradec Králové–Ostroměř ve druhém poli a Chvalinským potokem v sedmém poli
mostu. Obdobnou nosnou konstrukci má i most přes vodní tok Bystřici, který
je navržen o třech polích rozpětí 21 + 30 + 21 m. Mosty přes ostatní vodoteče,
polní cesty a místní komunikace jsou vesměs polorámové železobetonové
konstrukce o světlosti 6–15 m s konstrukcí přesypanou nebo přímo pojížděnou. Mosty přes silnici III. třídy (Sadová–Sovětice) a přes železniční trať u Sovětic jsou navrženy z prefabrikovaných předpjatých nosníků se spřaženou
železobetonovou deskou. Objekty nadjezdů jsou navrženy jako předpjaté lichoběžníkové desky.
Součástí stavby jsou dále objekty odvodnění silnice R35 (středová kanalizace, 20 sedimentačních a 7 retenčních nádrží), přeložky vodotečí, inženýrských sítí, vybavení rychlostní silnice dopravní telematikou, protihlukové stěny
(v celkové délce 4,9 km) a ozelenění ploch nově navrženého silničního tělesa
(vegetační úpravy).
Geodetické podklady
Samotným projekčním pracím předcházelo vyhotovení geodetických a mapových podkladů rovněž zajištěných SUDOPEM. Vzhledem k nastaveným termínům probíhalo geodetické zaměření v zimním období s nadílkou asi 30 cm
sněhové pokrývky. Z důvodu splnění požadované přesnosti a úplnosti geodetického zaměření byly geodetické práce rozděleny do dvou etap. Protože trasa
projektované silnice R35 je vedena převážně v extravilánu v polích, bylo
v první etapě zaměřeno volné prostranství bez komunikací, mostů a jiných
pevných objektů. S časovým odstupem, teprve poté, co sněhová pokrývka
roztála, byly doměřeny hrany křižujících komunikací a jiné inženýrské objekty.
Dalším podkladem pro projektovou činnost jsou katastrální mapy, které byly
zakoupeny na příslušných katastrálních pracovištích v Jičíně a Hradci Králové.
Z tohoto pohledu je zájmové území velice různorodé. Vyskytují se zde mapy sáhové v měřítku 1:2880, mapy dekadických měřítek i mapy DKM a ve značné části
předmětného území jsou vedeny mapy ve zjednodušené evidenci. Z takto rozličných mapových podkladů bylo zapotřebí mnoho úsilí k vytvoření jednotného podkladu katastrální mapy, která byla spolu s vyprojektovanou silnicí R35 podkladem
pro tvorbu záborového elaborátu, jež obsahem zahrnuje druh a rozsah záborů dotčených nemovitosti, informace o jejich vlastnících a další podrobnosti.
Inženýrská činnost
Nedílnou součástí zakázky byla i inženýrská činnost spočívající v získání dokladů potřebných pro vydání pravomocného územního rozhodnutí o umístění
stavby. Inženýrská činnost probíhala v druhé polovině roku 2011. V rámci ní
byly osloveny s žádostí o vyjádření orgány státní správy (např. ministerstva,
Krajský úřad, obce s rozšířenou působností, pověřené obce, Krajská hygienická
stanice, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Drážní úřad aj.), dále byly osloveny orgány samosprávy (tj. kraj a obce v samostatné působnosti) a také organizace (např. Povodí Labe s.p., Lesy České republiky s.p., správci inženýrských
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sítí aj.), jejichž zájmy mohly být stavbou dotčeny. Současně probíhalo projednání stavby s velkým množstvím vlastníků dotčených pozemků, neboť stavba
svým umístěním zasahuje do deseti katastrálních území. Přestože jde o zvlášť
rozsáhlou liniovou stavbu, podařilo se doklady potřebné k žádosti o vydání
územního rozhodnutí připravit do února 2012, kdy byla žádost o vydání územního rozhodnutí podána. V rámci územního řízení byl stavebník (ŘSD) zastoupen SUDOPEM na základě plné moci.
I přes již zmíněný rozsáhlý zásah stavby do území a velký počet stavebních
objektů, projednal tuto stavbu příslušný stavební úřad, jímž je Městský úřad Hořice, v rámci územního řízení a vydal v prosinci 2012 územní rozhodnutí. Nutno
konstatovat, že vydané územní rozhodnutí dosud není pravomocné. Odvolání
proti němu podali paradoxně zástupci a obyvatelé obce, kterou intenzivní provoz na předmětném úseku stávající silnice I/35 zatěžuje zdaleka nejvíce…
V současné době vydané územní rozhodnutí zkoumá a odvolání proti němu posuzuje nadřízený odvolací orgán tj. Krajský úřad Kralovéhradeckého kraje. V této
věci není doposud rozhodnuto.
Poděkování
Závěrem je nezbytné poděkovat zástupci investora panu Ing. Čulíkovi (ŘSD
ČR, Správa Liberec) za nekonfliktní přístup a maximální vstřícnost nejen k nám
projektantům, ale i k ostatním osobám přítomným na jednáních týkajících se
stavby. Zejména díky němu byly problémy při návrhu stavby řešeny v drtivé většině ve věcné a nikoliv emocionální rovině. Vůle a snaha zástupce státního investora domluvit se s obcemi dotčenými stavbou rychlostní silnice na
technickém řešení, které bude z hlediska zákona průchodné pro státní pokladnu
a zároveň bude také ke spokojenosti místních lidí, byla po celou dobu přípravy
projektu opravdu obdivuhodná…
Základní údaje o stavbě
Název stavby: R35 Hořice–Sadová
Objednatel DÚR: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec
Zhotovitel DÚR: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Petr Hradil
Zhotovitel IĆ: SUDOP PRAHA a.s., Ing. Kateřina Smidová
Délka stavby: 10,450 km
Kategorie silnice R35: R 25,5/120
Počet MÚK: 1
Počet mostů: 14
Odhad stavebních nákladů: 2,128 mld. Kč
Čistopis DÚR: listopad 2010
Územní rozhodnutí: prosinec 2012
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Historie Baťova kanálu

Rekreační přístav Petrov
Ivan Grisa

Takzvaný Baťův kanál (oficiálně průplav Otrokovice–Rohatec) vznikl v letech 1934–39 pro
dopravu lignitu z dolu Jan u Lužic do elektrárny
v tehdejším Baťově (Otrokovice). Největší světová obuvnická firma té doby se v rámci snahy
o maximálně autarkní hospodaření rozhodla využít závlahových kanálů, stavěných v rámci regulace řeky Moravy, pro odstranění své
závislosti na státním železničním dopravci.
Regulační práce na řece Moravě, zahájené
roku 1818, postupně měnily hydrologické poměry
v říční nivě. Docházelo k zasychání některých dříve pravidelně zavlažovaných ploch. Vzdálením koryta od měst a
vesnic se zhoršovaly možnosti odvádění jejich kapalných
odpadů. Proto bylo nutno vodní režim oblasti vylepšit stavbou kanálů, které by tyto negativní dopady omezily.
Stavba kanálu mezi Rohatcem a Otrokovicemi byla zahájena roku 1934 mimo jiné také jako prostředek ke snížení nezaměstnanosti, která byla vzhledem k pomalu
končící světové hospodářské krizi stále vysoká. Vlastní
práce prováděla převážně sama firma Baťa, na jejich financování se podílel státní rozpočet.
Stavba byla povolena pod podmínkou, že v případě
zahájení realizace kanálu Dunaj–Odra bude možno
„Baťův kanál“ přerušit a dopravu převést na veřejnou
plavební cestu.
Plavba na kanále, zahájená v červenci 1939, probíhala pomocí
dvou parních remorkérů (v úsecích Otrokovice–Spytihněv a Uherský Ostroh–Rohatec) a vlečením koňmi (později traktorem,
v úseku Spytihněv–Uherský Ostroh). Nosnost používaných člunů
činila 150 tun. Doprava lignitu a omezená rekreační plavba fungovaly do konce II. světové války, kdy byla některá zařízení poškozena při osvobozovacích bojích. Obnova byla dokončena roku
1948, změnou společenských poměrů ve státě však došlo
k brzkému útlumu nákladní dopravy, zcela zastavené roku 1960.
O 12 let později ztratil „Baťův kanál“ status vodní cesty, nadále
sloužil jen pro vodohospodářské účely.
Snahy o rozvoj turistického ruchu v oblasti dolního Pomoraví vedly
ve druhé polovině 90. let 20. století mimo jiné i k obnově plavebního
provozu na kanále, tentokrát jen pro výletní plavidla.
(O Baťově kanálu psala podrobně SUDOP Revue 1/06).

Účel a popis stavby
Hlavním důvodem realizace stavby „Rekreační přístav Petrov“ je vytvoření zázemí pro rekreační plavbu na frekventované vodní cestě, tzv. Baťově kanále. Ta dosud postrádá zázemí, které by plavidlům a jejich
osádkám umožnilo poskytnout plný potřebný servis.
Baťův kanál je v úseku Vnorovy–Petrov (soutok s Radějovkou), ve kterém bude postaven rekreační přístav Petrov, levostranným derivačním kanálem řeky Moravy. Úsek začíná plavební komorou Vnorovy II (řkm
12,994, výška dolní hladiny 166,97 m n. m.), končí pod plavební komorou Petrov (řkm 5,768, výška dolní hladiny 165,33 m n. m.) soutokem
s říčkou Radějovkou. Na délce úseku 7,226 km je tedy výškový rozdíl
pouhých 1,64 m (průměrný spád 0,23 promile).
Rekreační přístav Petrov bude situován v km 6,008 plavebního kanálu
Otrokovice–Rohatec („Baťův kanál“) na levém břehu v katastru obce Petrov. Od kanálu oddělí území přístavu molo, které vymezí vodní část přístavu (hladina chráněného přístavního bazénu) spolu s ochrannou hrází
a stěnou servisního centra. V přístavním bazénu bude k dispozici jedno
stání pro plavidlo délky do 20 m, dvě stání pro plavidla délky do 10 m,
18 stání pro plavidla délky do 7,5 m a 22 stání pro plavidla délky do 5 m.
U mola na levém břehu „Baťova kanálu“ budou dvě stání pro plavidla
délky do 20 m a dvě stání pro plavidla do délky 10 m.
Pozemní část přístavu bude sestávat z přístavních pevných mol, servisního centra a provozní budovy přístavu. Mola budou osazena servisními
sloupky, které umožní zásobování plavidel pitnou vodou a elektrickou
energií. V servisním centru bude možno vyčerpat z lodí kapalné odpady,
v budoucnu i doplnit pohonné hmoty (v rámci stavby bude provedena
stavební příprava pro jejich čerpání).
Postup projekčních prací
Práce na dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby byly
zahájeny prakticky současně v květnu 2012. Investorem je Ředitelství

Pohled z pravého břehu Baťova kanálu na prostor budoucího vjezdu do
přístavu a servisního centra (foto Stanislav Jaroš)

vodních cest ČR, generálním projektantem společnost SUDOP PRAHA
a. s., projektové středisko Ústí nad Labem, hlavním inženýrem projektu
byl jmenován Ing. Stanislav Jaroš. Objekty, které se přímo dotýkají vodní
cesty (hrubé terénní úpravy, přístavní hráz, molo, servisní centrum) zajišťovala jako subdodávku brněnská firma VH atelier s. r. o., elektrotechnické
záležitosti pak firma Argo Automatizace s. r. o.
Průběh prací brzy ukázal, že původní optimistické představy investora
o rychlosti dodávky projektu bude nutno korigovat tím spíš, čím více
technických zásahů do rozsahu a obsahu stavby, daného územním rozhodnutím, vyžadoval. Zásadní komplikací pro dokončení dokumentace se
pak ukázaly požadavky na zpracování agregovaných výkazů výměr.
Projekční práce byly ukončeny v listopadu 2012, následovalo podání
žádosti o povolení stavby, které bylo vydáno v průběhu ledna 2013. Investor předpokládá zahájení stavby po výběru zhotovitele v květnu 2013,
její ukončení pak před zahájením plavební sezony 2014.
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Lokomotivní točnice Wagner-Biro v opravnách Ústí nad Labem
Stanislav Jaroš (foto autor)
Lokomotivní točnice Wagner – Biro je umístěna uprostřed areálu
ČD Cargo a. s., Střediska oprav kolejových vozidel Ústí nad Labem
(dále SOKV), a to před rotundou, do které od točnice směřuje
24 paprsků kolejí. Točnice byla vybudována roku 1950.
Lokomotivní točnice o průměru 26 m a uváděnou nosností 350 t
je základním technickým obslužným zařízením, které umožňuje manipulaci s vozidly v SOKV Ústí nad Labem, a to v nepřetržitém
24 hod. provozu po celý rok. Její provozuschopnost a spolehlivost
je základním předpokladem k zajištění provozu v celém opravárenském středisku.
Pomocí točnice a manipulačního lokotraktoru se provádí přístavba vozidel na různá stání do rotundy na opravy a údržbu a po
provedených výkonech jsou vozidla přes točnici opět vystavována
do provozu nebo na záložní koleje.
Cílem rekonstrukce bylo především dosazení nového pohonu
s poloautomatickým najížděním na zvolený paprsek. Důvodem bylo
nadměrné opotřebení, případně i poškození některých částí. Dalším
významným cílem byla náhrada ručního závorování hydraulickým
systémem závislým na přesném najetí mostu točnice na zvolený
paprsek.
Z důvodu velkých trhlin a degradace zdiva byla vrchní část obvodového zdiva nahrazena novým betonovým armovaným věncem,
na který byl uložen repasovaný ocelový obvodový věnec, respektive
svařenec. Na horní pásnici ocelového věnce byly přišroubovány
ocelové desky podložené pryžovou podložkou a na ně přivařeny
podkladnice pro upevnění nových kolejí paprsků. Královský (hlavní)
čep točnice byl z důvodu trhlin stažen pásnicí. Všechny ocelové
části točnice byly otryskány a opatřeny antikorozním nátěrem.

Pražcové podloží všech paprsků bylo odbagrováno a nahrazeno novým až k vratům rotundy. Nové paprsky byly uloženy na
betonových pražcích, v blízkosti točnice byly použity dřevěné
pražce různé délky. Stávající dřevěný přechodový věnec byl nahrazen betonovým.
Vzhledem k tomu, že byla prováděna rekonstrukce zařízení stáří
62 let, které prošlo několika rekonstrukcemi a úpravami, vznikaly na
stavbě problémy, které nebylo možno předvídat. Stavba se také musela vypořádat s velice přísnými tolerancemi pohyblivých částí.
Celou situaci ještě ztížila nesymetrická konstrukce vlastního mostu
a pravděpodobně pohyblivý střed otáčení. Přesto bylo požadovaných
kritérií dosaženo a konstrukce byla předána investorovi k užívání.

Objednatel: ČD Cargo, a.s. * Projektant: SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Ústí nad Labem * HIP: Ing. Stanislav Jaroš * Stupeň: (DSP a ZDS) AD * Kooperující firma: ADECO, a.s., Česká Třebová
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Zdvoukolejnění úseku
Stéblová–Opatovice nad Labem
Daniel Filip (foto Vladimír Fišar)

Navzdory odvěké rivalitě města mechu a města perníku, jak se Hradec Králové
a Pardubice vzájemně mírně hanlivě nazývají, jsou začátkem třetího tisíciletí postupně
připravovány a realizovány stavby ke zkapacitnění dopravního propojení obou
krajských měst a krajů, a to jak silničního, tak i železničního. V obou propojeních
zanechal svoji stopu i SUDOP PRAHA a.s.
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Zatímco stavba čtyřpruhové silnice I/37 spěje k úspěšnému závěru
se zprovozněním posledního úseku v roce 2013, zdvoukolejnění železniční
tratě je teprve ve fázi studie proveditelnosti. Jediný úsek Stéblová–Opatovice nad Labem již dospěl k projektu s vyhlídkou na realizaci.
Železniční trať Pardubice–Hradec Králové spojuje dvě krajská města,
každé s téměř stotisíci obyvateli. Slouží též k napojení Hradce Králové na
trať Praha–Pardubice–Brno/Olomouc. Trať je zatížena silnou osobní dopravou. V nákladní dopravě je trať v úseku u železniční stanice Opatovice
nad Labem včetně využívána pro zásobování Elektráren Opatovice uhlím.
Trať slouží pro odklony z koridorové tratě v úseku Pardubice–Kolín.
Stavba „Zdvoukolejnění úseku Stéblová–Opatovice nad Labem“ je
1. stavbou modernizace trati Pardubice–Hradec Králové. Další úseky
budou rekonstruovány dle finančních možností v rozsahu dle výsledků
„Studie proveditelnosti Hradec Králové–Pardubice“.
Úsek Stéblová–Opatovice nad Labem leží na jednokolejné železniční
trati 030 Pardubice–Liberec. Trať leží mimo síť TEN-T. Mezi koncovými
stanicemi železniční trať propojuje města Hradec Králové, Jaroměř, Dvůr
Králové nad Labem, Starou Paku, Železný Brod, Turnov. Provoz na železniční trati byl zahajován na dokončovaných úsecích postupně v letech
1857–59. V roce 1965 byl elektrizován úsek z Pardubic do Hradce Králové, v roce 1993 z Hradce Králové do Jaroměře.
Pojem Stéblová je mezi veřejností znám bohužel v negativním smyslu.
14. listopadu 1960 došlo u obce Stéblová k dosud nejtragičtější železniční
nehodě v dějinách české železniční dopravy. Čelně se zde srazily dva osobní
vlaky. Tragické následky srážky byly ještě umocněny vypuknuvším požárem.
Nehoda si vyžádala okolo 110 mrtvých a 106 zraněných. Viníkem nehody
bylo hrubé porušení železničních předpisů, jinak řečeno sled lidských chyb...
Přípravná dokumentace byla po mnohých změnách a úpravách dokončena a schválena po téměř pěti letech v roce 2008, koncem téhož roku
bylo vydáno územní rozhodnutí. Po kotrmelcích na ministerstvu dopravy,
byla příprava stavby i přes memorandum Královéhradeckého a Pardubického kraje deklarující „společný zájem na dalším zkvalitnění perspektivního regionálního dopravního systému s výrazným podílem kolejové
dopravy“ na nějaký čas utlumena, aby vzápětí byla překotně obnovena.
Projekt stavby byl opět zahájen až koncem roku 2011 s tím, že stavba

Výpravní budova ve stanici Stéblová v současnosti

musí být financována z Operačního programu doprava 1, to znamená zahájena nejpozději v roce 2013 a dokončena v roce 2015. S těmito okrajovými podmínkami jsme koncem roku 2011 zahájili práce na projektu.
Účelem stavby zdvoukolejnění je zvýšení kapacity železniční tratě mezi
Pardubicemi a Hradcem Králové umožněním míjení protijedoucích vlaků
v úseku Stéblová–Opatovice nad Labem, zlepšení podmínek pro organizaci
osobní dopravy v integrovaném taktovém jízdním řádu – napojení vlaků
na trati Pardubice–Hradec Králové do taktového jízdního řádu v Hradci Králové dle požadavků objednatele veřejné osobní dopravy, snížení přenosu
případného zpoždění mezi vlaky a zvýšení reálné kapacity možnosti průvozu vlaků ve svazcích, pozvednutí kvality a atraktivity železniční dopravy
nárůstem traťové rychlosti a zkrácením jízdní doby, zvýšení bezpečnosti
drážního a silničního provozu rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení přejezdů, zvýšení komfortu pohybu cestujících při nástupu a výstupu do
a z vlaků rekonstrukcí stanic a zastávky, zajištění přístupu pro osoby
s omezenou možností orientace a pohybu ve stanicích a zastávce, snížení
Pohled na projektovanou provozní budovu ve stanici Stéblová
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Most a lávka pro pěší přes Opatovický kanál v současnosti

nákladů na obsluhu dopravní cesty rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení.
Stavba zahrnuje novostavbu nové druhé traťové koleje v úseku Stéblová–Opatovice nad Labem a kompletní rekonstrukci stávající traťové koleje včetně obou krajních stanic ve všech profesích. Délka
rekonstruovaného úseku je 9,2 km. Rekonstruovaná a zdvoukolejněná železniční trať umožní rychlost jízdy vlaků 160 km/hod včetně krajních stanic. Součástí stavby jsou opatření k omezení dopadů účinku hluku
z železniční dopravy, vyvolané úpravy pozemních komunikací a sítí technické infrastruktury.
Mimo hlavní úsek je navržena rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení do stanice Pardubice - Rosice nad Labem, do stanice Hradec Králové
hl. n., na spojce do Plačic a na vlečce do areálu Elektráren Opatovice a.s.
Součástí stavby jsou železniční stanice Stéblová a Opatovice nad
Labem a zastávka Čeperka. Ve stanici Stéblová bude nově vybudováno
vnější nástupiště u koleje č. 2, v zastávce Čeperka u koleje č. 1. V železniční stanici Opatovice nad Labem budou nástupiště vysunuta o cca 1 km
ze stanice směrem na Pardubice blíže zástavbě obce Opatovice nad
Labem, nástupiště budou mít charakter zastávky. Délka všech nástupišť
bude 110 m. Ochranu cestujícím očekávajícím příjezd vlaku před povětrnostními vlivy poskytnou přístřešky na nástupištích, odolné vandalům.
V zastávce Čeperka bude využita stávající čekárna. Odstavení jízdních kol
cestujících v suchu umožní přístřešky pro kola, v cyklistické oblasti hradecka a pardubicka obzvláště citlivá záležitost. Dopravní informace získají
cestující z drážního rozhlasu a informačních panelů.
Dominantní objekty v obou stanicích budou nové provozní budovy SŽDC,
s.o., které zastřeší drážní technologie a dopravní kanceláře. Stávající provozní
budova v Čeperce bude částečně ubourána pro druhou kolej a nástupiště.
Úrovňové křížení železniční tratě s pozemními komunikacemi tvoří
deset přejezdů a jeden přechod. Jeden přejezd bude nahrazen podchodem, ostatní včetně přechodu budou rekonstruovány a zabezpečeny.
Vodoteče železniční trať překonává třemi mosty a osmi propustky.
Všechny budou rekonstruovány. Nově je navržen podchod pro cestující
v zastávce Čeperka, podchod pro pěší a cyklisty náhradou za rušený přejezd v Opatovicích nad Labem, lávka pro pěší přes Opatovický kanál v Čeperce náhradou za rušenou lávku v místě budoucí druhé koleje.
Trakční vedení bude kompletně přestavěno, výhybky budou elektricky
ohřívány, rekonstruováno bude osvětlení drážních prostor.
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Provoz na železniční trati mezi Stéblovou a Opatovicemi nad Labem
bude řídit automatický blok, v navazujících částech automatická hradla.
Dohled bude zajišťovat kamerový systém, EZS, ASHS.
Dorozumívání bude systémy TRS, MRS, trať bude připravena pro zavedení systému GSM-R.
Dálkové ovládání a informace o stavu zařízení řeší DŘT a DDTS ŽDC.
Elektrická zařízení ve stanicích a zastávce budou napájena ze sítě ČEZ
Distribuce, záložní napájení zabezpečovacího zařízení ve stanici Stéblová
bude z trakčního vedení.
Železniční stavba vyvolává nutnost přeložky silnice III. třídy a místní komunikace v Opatovicích nad Labem. Upravit, přeložit a ochránit bude
nutné i stávající sítě technické infrastruktury.
Okolí železniční tratě bude chráněno před hlukem celkem 2,4 km protihlukových stěn.
Postup výstavby byl přizpůsoben požadavku Elektráren Opatovice
s možným přerušením provozu na trati na maximálně deset dní v době revizní odstávky v dolech počátkem května, kdy není do elektrárny dopravováno uhlí. Úplné výluky jsou navrženy pouze v nevyhnutelných případech
při výměně výhybek a přepojování provozu mezi kolejemi. Nejprve bude
vybudována nová druhá kolej, po převedení provozu bude rekonstruována
stávající první kolej.

Příčný řez a půdorys nového mostu přes Opatovický kanál z projektu
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O přípravu stavby zdvoukolejnění se zajímá veřejnost dotčených obcí,
informovaly o ní regionální deníky i regionální přílohy celostátního deníku.
Stavba nezůstala ušetřena zájmu občanských sdružení, tlak jednoho
z nich zřejmě povede ke zřízení nové zastávky Březhrad v navazující železniční stavbě z Opatovic nad Labem do Hradce Králové. Do přípravy stavby
zasahují i politici různých úrovní, od starostů dotčených obcí převážně se
snahou o řešení problémů, až po vyšší patra systému, kde je patrnější
snaha o zviditelnění vlastní osoby.
Při zpracování souhrnných částí projektu byly pilotně použity nové
technologie projektování v programu Microstation: měřítka anotací, tisk
pomocí archů a tiskových sestav, koordinační situace částečně ve 3D (koleje a mosty), data z WMS, propojení s Google Earth.
Pokud se podaří získat stavební povolení, je začátek stavby naplánován
na srpen 2013. Dokončení stavby se předpokládá v srpnu 2015.

Železniční stanice Opatovice - železniční přejezd v km 16,402

I v projektu stavby zdvoukolejnění Stéblová–Opatovice nad Labem jsme
řešili kontakt s prvky ochrany životního prostředí. Železniční trať kříží dva
nadregionální biokoridory. Jeden most a jeden propustek jsme upravili
pro průchod malých a středních živočichů. Dramatičtěji se jevil kontakt
s Evropsky významnou lokalitou U Pohránovského rybníka mezi Semtínem a Stéblovou, kde je předmětem ochrany populace silně ohroženého
brouka lesáka rumělkového. Po několikerém vysvětlení stavební činnosti
byl uznán vliv stavby jako přípustný.
Neobvyklou situací na dopravních stavbách je průchod železniční tratě
ochranným pásmem I. stupně vodního zdroje, zde vodního zdroje Hrobice
- Čeperka - Oplatil, který zásobuje pitnou vodou část města Pardubic.
Jedná se o historickou záležitost, dle současné legislativy by již průchod
dopravní stavby ochranným pásmem I. stupně nebyl možný. Ochranné
pásmo vodního zdroje bylo vyhlášeno v 60. letech 20. století, více než 100
let po výstavbě železniční tratě. Za dobu koexistence nedošlo k negativnímu ovlivnění podzemních vod železničním provozem. K ochraně vodního
zdroje jsou požadována a navržena zvláštní opatření. V Havarijním plánu
jsme zpracovali samostatnou část pro stavební práce v oblasti ochranného
pásma vodního zdroje, v ochranném pásmu nesmí být zařízení staveniště.
Během stavby se budou provádět kontrolní odběry podzemních vod. Vytěžený materiál bude odvezen mimo ochranná pásma. Vrstvy železničního
spodku a kolejové lože a zásypy budou z nově těženého nekontaminovaného materiálu. V rozsahu ochranného pásma nebude použit recyklát
z štěrkového lože.
V Čeperce železniční trať kříží Opatovický kanál, národní technickou památku. Opatovický kanál vybudoval rod Pernštejnů na začátku 16. století.
Kanál v délce přes 30 km napájel vodou z Labe rozsáhlou rybniční síť
ve východních Čechách, svého času rozsáhlejší než jihočeskou. Do současnosti se z rozsáhlé rybniční sítě dochoval pouze zlomek. Vzhledem
k písčitému podloží v oblasti tvoří koryto Opatovického kanálu jílové těsnění mocnosti až 6 m. Kvůli neblahým zkušenostem správce kanálu Povodí Labe z nedávné minulosti, kdy bylo koryto kanálu stavební činností
porušeno a následně složitě utěsňováno, jsme museli zvětšit rozpětí železničního mostu a lávky pro pěší přes Opatovický kanál tak, abychom minimalizovali zásah do koryta kanálu.

Silniční most převádí přes trať silnici R35 u Opatovic
Generální projektant: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Daniel Filip
Objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci,
HIS Ing. František Pilný
Na zpracování projektu se podíleli:
zabezpečovací zařízení - Ing. Petr Vrábel
sdělovací zařízení - Martin Štrof
DŘT, DDTS ŽDC - Ing. Jindřich Lukašík (MP)
silnoproudá technologie - Ing. Václav Misárek (MP)
železniční spodek a svršek - Ing. Pavel Utinek, DiS.
nástupiště - Jakub Kohút, DiS. (IKP)
přejezdy - Ing. Markéta Hamplová (IKP)
mosty - Ing. Libor Vítek
ostatní inženýrské objekty - Stanislav Šolc, Ing. Hana Krásová (MP)
potrubní vedení - Ing. Radim Novák (IKP)
pozemní komunikace - Ing. Roman Petřík
PHS - Ing. Michal Řeřucha (MP)
pozemní stavby - Ing. Alexandr Moucha (MP)
orientační systém - Zdeněk Koblížek
trakční vedení - Ing. Jiří Štolba
energetická vedení - Ing. Jan Kahuda (MP)
ostatní stavební objekty - Ing. Tomáš Adam
a spousta dalších.
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Výstavba systému GSM-R v uzlu Praha
Oldřich Hora a Martin Štrof
Výstavba systému GSM-R (Global System for Mobile communication – Railways) se týká celostátních tratí č. 170 a 171,
210, 221 a 231, které jsou zařazeny do kategorie hlavní tratě. Stavba rozšiřuje stávající digitální rádiovou síť GSM-R provozovanou na I. NŽK v úseku st. hranice SRN–Děčín–Praha–Kolín–Č. Třebová–Brno–Břeclav–st. hranice Rakousko a st. hranice
SR a na II. NŽK v úseku Břeclav–Přerov–Petrovice u Karviné a navazuje na vyprojektované stavby sítě GSM-R v úsecích
Česká Třebová–Přerov, uzel Ostrava, Děčín–Všetaty–Kolín a Kolín–Havlíčkův Brod–Křižanov–Brno, jejichž realizace se předpokládá v letech 2012–14.
Z předchozích staveb jsou do stavby „GSM-R, uzel Praha (Beroun–Praha–Benešov)“ zahrnuty úpravy některých stávajících
BTS (Base Transceiver Station) v uzlu Praha, u kterých v souladu s požadavky na rozsah prací spojených s dopravní činností
dochází k úpravám anténních systémů, způsobu nastavení provozu BTS nebo i výměně technologie. Stavba řeší pokrytí železničních tratí digitálním rádiovým signálem v úsecích:
Praha–Beroun–Králův Dvůr
Praha Uhříněves–Benešov u Prahy
Praha Vysočany–Praha Satalice–Čelákovice–Lysá nad Labem

Úprava stávajícího systému GSM-R v uzlu Praha
Stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic a rozsah tratí pokrytých signálem sítě GSM-R o cca 120 km.
Hlavní technologickou částí stavby je výstavba základnových stanic BTS, které zajišťují šíření signálu a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. S rozšířením sítě bude v odpovídajícím rozsahu rozšířena rovněž systémová
část, tj. centrální spojovací a řídící část a dohledový management. V rámci stavby se vybaví centrální systém kartami a licencemi
pro nově připojované základnové stanice, uživatelská část sítě se doplní uživatelskými terminály pro potřeby organizačních jednotek SŽDC a uživatelskými terminály na lokomotivách SŽDC. Stavba neřeší vybavení účastnické strany mobilními stanicemi pro
jiné uživatele sítě mimo SŽDC, s.o.
Stavba dále řeší výstavbu pozemní telekomunikační infrastruktury, která je pro spuštění systému GSM-R nezbytně nutná,
tj. výstavbu přenosového systému SDH (Synchronous Transport Module) a výstavbu optického kabelu (DOK/ZOK) ve vybraných úsecích. Dále dochází v rámci stavby k doplnění napájecích zdrojů vybraných stávajících BTS v uzlu Praha tak, aby bylo
dosaženo šestihodinového zálohovaného napájení a kontroly stavu kapacity akumulátorů, k doplnění některých technologických domků s ohledem na rozšíření dohledu a IP konektivity a dále k úpravě některých vybraných BTS tak, aby bylo dosaženo většího počtu hovorových kanálů využitelných pří případném „shunting“ režimu.
Pokrytí území signálem GSM-R má liniovou strukturu, která je obecně směrována podél železničních tratí. Šíření signálu
GSM-R je zajištěno základnovou radiostanicí BTS. Základnová BTS se obecně skládá z anténního stožáru, umístěného volně
v terénu na betonové základové patce, anténního systému, umístěného na stožáru a z elektronického zařízení, které je alternativně umístěno v samostatném technologickém objektu, v technologické budově nebo ve venkovní skříni (outdoorové provedení). V rámci této stavby jsou pro umístění antén navrženy převážně betonové stožáry kruhového průřezu výšky 20–35 m.
V několika špatně přístupných lokalitách jsou navrženy lehké montované příhradové nebo trubkové stožáry do výšky 15 m.

Součástí základnových stanic BTS je dále připojení na stávající železniční sdělovací kabelovou a přenosovou síť a připojení na zdroj elektrické
energie. Ve stavbě není navržen žádný repeater.
Umístění základnových stanic BTS bylo zvoleno na základě výsledků
výpočtů a následného měření pokrytí železniční tratě signálem sítě GSMR a na základě výsledků místních šetření za účasti výběrové komise.
Výběr míst byl prováděn s ohledem na možnosti situování BTS na pozemcích a v objektech SŽDC, s.o. a ČD, a.s. a na možnosti využití stávající železniční telekomunikační infrastruktury a napájecích zdrojů. Přesné
situování BTS bylo dále projednáno a upřesněno na základě informací
o vlastnických vztazích k pozemkům, informací o plánovaném dělení pozemků mezi SŽDC, s.o. a ČD, a.s. a na základě informací o jiných plánovaných stavbách v dané lokalitě, průběhu inženýrských sítí a s ohledem
na ostatní technické možnosti (přístupy, příjezdové komunikace apod.).
Celkový počet prověřovaných lokalit pro umístění BTS byl vyšší, než
počet finálně navržených BTS a to z důvodu výběru nejvhodnější varianty.
Výstavba digitální rádiové sítě GSM-R v uzlu Praha a na výše uvedených tratích se skládá z následujících technologických celků:
- výstavba 27 nových základnových stanic BTS, které zajišťují signál ve
svém obvodu (buňce);

- doplnění 8 stávajících BTS a náhrada 1 repeateru za novou BTS uzlu
Praha pro zvýšení počtu komunikačních kanálů;
- doplnění a upgrade na poslední platnou verzi řídícího připojovacího
modulu BSC, dohledového centra OSS a výstavba centrálního spojovacího systému MSC ve verzi ATCa, kompatibilní se systémem MSC
v Přerově;
- vybavení vozidlových jednotek SŽDC s.o. a uživatelů koncovými terminály GSM–R;
- výstavba přenosového systému SDH pro připojení BTS na centrální
části sítě;
- výstavba optických kabelů pro vytvoření fyzických spojovacích cest.
Ve vybraných úsecích dotčených tratí se vybuduje nový diagnostický
optický kabel DOK/ZOK. Kabel DOK bude uložen v nové trubce HDPE
v nové zemní trase, kde bude pokládána jedna až dvě HDPE trubky pro
SŽDC (úsek Praha Krč–Malá Chuchle, úsek Praha Hostivař–Praha Libeň
a úsek Čelákovice–Káraný) a dále bude zafukován do HDPE trubky stávající, položené v předcházejících stavbách „Optimalizace…“ (úsek odbočka Skály–Satalice–Čelákovice). Kabel ZOK bude nově vybudován
v úseku Káraný–Lysá nad Labem a v úseku Malá Chuchle–Radotín, kde
se ho navrhuje přivěsit ke stávajícímu kabelu ZOK ČD-T.
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Představujeme vítěze vnitropodnikové soutěže
o projekt roku 2012
(více o soutěži na straně 21)

ZÁKLADNÍ KAPACITNÍ ÚDAJE STAVBY
Zahájení stavby GSM-R, uzel Praha: 11/2012
Celková délka pokrytí železničních tratí rádiovým signálem: 120 km
Celková délka optických kabelů (DOK/ZOK): 50 km
Počet nových základnových BTS: 27 ks
Počet stávajících upravovaných základnových BTS: 9 ks
Počet nových stožárů 10-15m pro BTS: 4 ks
Počet nových stožárů betonových 20-35m pro BTS: 24 ks
Celkový počet přenosových a datových uzlů: 22 ks
Předpokládané celkové investiční náklady stavby (bez DPH) 387 877 000,- Kč
ZPRACOVATELÉ DOKUMENTACE
HIP stavby: Ing. Oldřich Hora
Zpracovatelé: Ing. Pavel Roháč, Jana Smolová, Jan Vlk, Aleš Reiterman,
Ing. Michal Drozd (sdělovací zařízení)
Aleš Budský, Roman Ďuriš (silnoproudé rozvody)
Ing. Jarmila Rydlová, Ing. Jiří Straka (trakční vedení)
Ing. Petr Adam, Ing. Blanka Novotná (životní prostředí)
Ing. Petr Okruhlica (geodetická činnost)
Poděkování samozřejmě patří i ostatním projektantům, kteří se na úspěšném
odevzdání projektové dokumentace podíleli.
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Šílenství propuklo v třiašedesátém – 50 лет тому назад

Širokorozchodná trať na Slovensku (I)
Poválečná orientace českého státu na Sovětský svaz vedla ke stále se zvyšující výměně zboží mezi oběma státy, přičemž značným zádrhelem se ukázaly být rozdílné rozchody železničních tratí – 1524 mm sovětské a 1435 evropské. Proto bylo dlouhá léta Sudopem projektováno a dalšími podniky
budováno a stále rozšiřováno překladiště zboží ve slovenské pohraniční stanici Čierna nad Tisou.
Rozhodnutí československé vlády o výstavbě hutního kombinátu Východoslovenské železárny Košice vyvolalo nutnost rekonstruovat železniční stanici
Košice včetně výstavby nových spojek a vyřešit přepravu dalších rud, protože bylo jasné, že stanice Čierna nad Tisou v zimě 1966/67 kapacitně nezvládne rozmrazování, ani překládku rud v takových množstvích, jak předpokládala dlouhodobá dohoda obou států.
Technickoekonomický rozbor provedený za účasti sovětských odborníků prokázal jako nejvhodnější postavit novou železniční trať o rozchodu 1524
mm od československých hranic do Košic a vytvořit tak druhé spolehlivé spojení se Sovětským svazem přes Užhorod. Současně bylo rozhodnuto vybudovat plně automatizované centrální překladiště rud včetně jejich třídění.
MĚSÍČNÍK ŽELEZNIČÁŘ
1/1964
Usnesením Ústředního výboru
Československého svazu mládeže
(ÚV ČSM) byl tento důležitý úkol
vyhlášen za Stavbu mládeže.
Budou zde pracovat mládežnické
kolektivy nejen z ČSSR, ale také
z SSSR.
Již krátce po zveřejnění zprávy
o stavbě nové trati se přihlásili
první brigádníci na ÚV ČSM. Nebyli všichni mládežníci. Našli jsme
mezi nimi známá jména tehdejších
mládežníků z doby velkých Staveb
mládeže. Dokonce ani penzisté nechtí zůstat stranou. Očekáváme, že
zájem projeví také mladí železničáři, studenti VŠD a průmyslovek.
Proto zavčas upozorňujeme na potřeby stavby: Potřebujeme 800 až
1000 mladých lidí na půlroční,
roční i dvouleté brigády. To by
však měli být odborníci.
Nejvýhodnější by bylo, kdyby se
na stavbu hlásily celé kolektivy,
např. z našich dílen, samozřejmě
pod svazáckým praporem, se
svými funkcionáři v čele. Bude to
práce čestná a její účastníci budou
o ní vypravovat dalším generacím.
Železniční mládež výzvu ústředního výboru ČSM neoslyšela. Například mládežnické kolektivy
z lokomotivního depa Praha-střed
pracující na opravách elektrických
a dieselových lokomotiv se přihlásily hned začátkem prosince na
naši novou Stavbu mládeže.
Také učni železničního učiliště II.
ročníku z Liberce – obor „železničář“ se přihlásili hned v prvních
dnech po výzvě na jednoměsíční
brigádu. Ve svém dopisu ÚV ČSM
uvedli, že se hlásí hlavně proto, že
jako budoucí železničáři chtějí mít
svůj podíl na nejnovější trati ČSD.
2/1964
Na základě dohody o pomoci při
stavbě širokorozchodné trati na východním Slovensku už 8. ledna t.
r. na košickém středisku Státního
ústavu dopravního projektování začala pracovat první skupina sovětských odborníků pro stavbu
železnic, která bude pomáhat našim
expertům při vypracování prvního
stupně projektu širokorozchodné
trati. Další sovětští projektanti jsou
v Praze a budou spolupracovat na
hydrotechnických výpočtech mostů.

Ing. Josef Franěk,
ředitel Státního ústavu dopravního projektování (v publikaci k zahájení zkušebního provozu 1965)
Státní ústav dopravního projektování zpracoval v létech
1962–63 na úrovni studie sedm variant trasy širokorozchodné trati. Skupina sovětských expertů po šestinedělním
studiu koncem roku 1963 doporučila vládě realizovat trať širokého rozchodu zhruba v dnešní trase. Vláda svým usnesením z 8. ledna 1964 stanovila generálním projektantem
SUDOP a rozhodla vyprojektovat trať za čtyři měsíce. Stanovená lhůta pro projektování byla na naše poměry tak nepředstavitelně krátká, že při prvním seznámení byla
pokládána za nesplnitelnou; naši projektanti neznali v souhrnu sovětské normy, sovětskou typizaci, prefabrikaci a bylo
třeba si ji osvojit a přitom plynule projektovat. Byla proto vyžádána pomoc deseti sovětských projektantů po dobu 3 až
4 měsíců, kteří pod vedením inž. Osipova účinně na různých
pracovištích ústavů pomohli.
Práce na projektu byla organizována tak, že bylo jmenováno pět úsekových projektantů, odpovědných za vyprojektování jednotlivých úseků. Projekce mostů a propustů byla
svěřena odbornému středisku se zodpovědným úsekovým
projektantem. Rovněž pro projektování lokomotivního a vozebního zařízeni byl stanoven zodpovědný projektant; dále
byli určeni odpovědni projektanti pro sdělovací a zabezpečovací zařízení a pro pozemní stavby. Kolektivy úsekových
projektantů byly koordinovány hlavním inženýrem projektu,
který spolu s vedením ústavu koordinoval celkovou koncepci projektové přípravy širokorozchodné trati. Základním
pracovištěm bylo středisko v Košicích s 80 projektanty; vypomáhala mu i čtyři pražská střediska a středisko Bratislava.
Na projektu prvního stupně pracovalo 200 projektantů za
mimořádných organizačních opatření. Projektování bylo obtížné zejména proto, že nebyl vyjasněn investiční záměr a investiční úkol, navíc začátek projektové přípravy připadl do
zimních měsíců. Patří zvláštní uznání Geodetickému a topografickému ústavu v Praze, který v této nepříznivé době nalétal, vyhodnotil a za tři měsíce dodal mapové podklady.
Ústřední úřad geologie a Geologický průzkum n. p. Żilina
dodaly včas a operativně geologické podklady. Bez těchto
dvou partnerů by se SUDOP v tak krátkém čase nemohl

zhostit svého úkolu. Bez účinné pomoci Hydroprojektu, Plynoprojektu, Chemoprojektu a Krajské správy spojů, bez morálního a politického přesvědčování a zanícení všech
projektantů, bez využití zcela nových metod v projekci, jako
je letecká fotogrametrie a využíti počítače Ural pro geodetické práce a posouzení stability zemního tělesa a bez přesčasové práce by projektanti neuspěli. V socialistickém
soutěžení se přešlo na zcela nové formy. Dva sdružené socialistické závazky mezi 44 partnery se vyhodnocovaly
čtrnáctidenně na úrovni vedení ústavu a předsedy KVOS
Košice
Jakmile se stavba zahájila, bylo třeba plynule zpracovávat
prováděcí projekty. Jejich vypracování bylo zabezpečeno
dalším sdruženým socialistickým závazkem, který zahrnoval
vypracování 400 objektů postupně do 30. června 1965.
Nutné rozdělení projekčních prací do různých středisek v
Praze, Novém Městě, Bratislavě a Košicích bylo velmi náročné na koordinační činnosti. Pracovalo-li na prvním
stupni 200 projektantů, pak druhý stupeň zabezpečovalo
400 projektantů ze SUDOPu, a z ostatních kooperujících
projektových ústavů.
Celostaveništní odborová rada organizovala další sdružený socialistický závazek na zahájení pracovního provozu
k 7. listopadu 1966; v něm se projekce zavázala ke zvýšenému autorskému dozoru a na vypracování prováděcích
projektů pro rekultivaci zemníků.
Při projektování širokorozchodné tratě získal SUDOP
řadu cenných zkušeností, zejména ve spolupráci se sovětskými projektanty. Velmi dobře je třeba hodnotit vzájemné
přenášení pracovních metod při projektování, předávání
zkušeností a utužování přátelských pout. Další dobrou zkušenosti byla spolupráce s ústavy a organizacemi, podílejícími se na sdružených socialistických závazcích.
Spolupráce byla založena na soudružské důvěře bez zbytečného administrování.
Dobře se osvědčily ustálené pracovní skupiny projektantů
včetně konstruktérů a kresliček. Tuto zkušenost a jiné aplikuje ústav při dalších důležitých akcích, které má v plánu.
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Projektování širokorozchodné trati Maťovce–Haniska v letech 1963–65
Ing. Karel Kuna
Vlastním projekčním pracem předcházelo vypracování celé řady variantních studií trasy širokorozchodné
trati, vypracovaných v rámci studie rozvoje východoslovenských překladišť. Tento úkol byl ústavu uložen
v roce 1963 vládní komisí. Zpracování studie probíhalo
za přímého vedení tehdejšího ředitele SUDOPU
Ing. Fraňka ve velmi krátkém termínu. Studie byla následně projednána u Státní plánovací komise. Koncem
roku 1963 bylo doporučeno po výsledném posouzení
sovětských expertů vybudovat širokorozchodnou trať
zhruba podle studie košického střediska (Ing Pavlov).
Výchozím základním podkladem pro projekt ŠRT se
stalo vládní usnesení z 3. 1. 1964, které stanovilo vyprojektování a vybudování širokorozchodné trati podle
technických norem a podmínek platných v SSSR pro
železniční stavby. Projektovat bylo nutné bez investičního úkolu tak, aby zjednodušený zadávací projekt
ŠRT byl vypracován za 4 měsíce. Tato neuvěřitelně
krátká doba pro vypracování projektu téměř 88 km
dlouhé trati byla skoro nesplnitelná.
Hlavním požadavkem vládního usnesení bylo uvedení ŠRT do provozu 1. 5. 1966. Zadávací projekt měl
být schválen společně s investičním úkolem do konce
května 1964.
Vlastní projekční práce byly zahájeny ihned počátkem roku 1964. Projekčně i stavebně byla trať rozdělena na pět stavebních úseků. Základním střediskem
bylo stanoveno středisko 5 v Košicích, odpovědným
a hlavním projektantem celé stavby širokorozchodné
trati byl jmenován Ing. Nikolaj Pavlov.
l. úsek ŠRT od státních hranic v délce 28 km až po
Trebišov projektovalo pražské středisko 1, odpovědným projektantem tohoto úseku byl ustanoven
Ing. Karel Kuna. Trasa ŠRT v tomto úseku probíhala
v rozsáhlé bezodtokové proláklině u obce Vojany
a překračovala řeku Laborec s jeho širokým inundačním územím. Náročnost návrhu železničního tělesa
a jeho objektů způsobovalo málo únosné podloží
v této oblasti.
2. úsek ŠRT v délce 17 km projektovalo středisko
2 v Praze, odpovědným projektantem tohoto úseku se
stal Ing. Jií Němeček. ŠRT překračovala v této části
trasy další vodní tok Ondavu. Dále pokračovala zastavěným územím Trebišova. Úsek končil v km 45,0 ŠRT.
3. stavební úsek v km 45–60 projektovalo pracoviště
Sudopu v Novém Meste nad Váhom. Odpovědným
projektantem tohoto úseku se stal Ing. Jozef Šikula.
ŠRT V této části vstupovala již do geologicky nepříznivých poměrů Slánského pohoří s jílovitým svážlivým územím.

4. stavební úsek v km 60–74 překračuje Slánské pohoří v obdobně nepříznivých geologických podmínkách. Odpovědným projektantem úseku byl
Ing. Rajmund Milíček z košického střediska Sudopu.
5. úsekem v km 74–88 ŠRT končila v železniční stanici Haniska, v nejdůležitější dopravně celé tratě. Odpovědným projektantem tohoto úseku se stal
Ing. Mikuláš Matisko.
Odpovědným projektantem pro mostní objekty ŠRT
byl ustanoven Ing. Emil Pospíšil z pražského Sudopu.
Obdobně pro projektování lokomotivního a vozebního zařízení byl stanoven odpovědný projektant
Ing. Josef Herejt z pražského střediska průmyslových
staveb.
Dále byli určeni odpovědní projektanti pro sdělovací
a zabezpečovací zařízení a pro pozemní stavby.
Při projektování ŠRT působila u Sudopu skupina sovětských expertů vedená Ing. Osipovem, která hlavně pomáhala při použití a aplikaci sovětských norem
a předpisů, podle kterých byla trať projektována. Pro
pražská střediska Sudopu byl určen sovětský expert
Ing. Rozanov, patřící k mladší generaci sovětských inženýrů, který nebyl již politicky zatížen a měl také již mezinárodní zkušenosti v projektování dopravních staveb.
Na projektu kooperovala též řada organizací po celé republice. Řízení a koordinace projektových prací byla za
těchto okolností velice náročná. Zvláště když uvážíme, že
ke spojení všech účastníků byl v té době k disposici pouze
osobní styk, telefon a v menší míře dálnopis.
Významnou událostí bylo zřejmě první využití počítače pro projektování v Sudopu. Počítač byl použit jak
pro geodetické práce, tak pro návrh a posouzení železničního tělesa při přechodu širokorozchodné tratě přes
neúnosné podloží v oblasti zaplavovaného území východoslovenských nížin. Byl použit počítač Správy
dráhy umístěný v suterénu poštovní budovy v Olšanské
ulici. Tehdejší počítač se však značně lišil od dnešních
osobních počítačů, kterými je vybaven každý projektant. Vstupní údaje se zadávaly do mohutného sálového
počítače přes děrné štítky. Vzhledem k velkým nárokům na čistotu prostředí pro funkci tohoto počítače se
přístup k němu podobal spíše vstupu do operačního
sálu v nemocnici. Toto první použití počítače se přesto
osvědčilo a stalo se tak průkopníkem ve využití nové
výpočetní techniky v projektování.
Vlastní výstavba širokorozchodné trati v délce
38 km trvala 2 roky.
Termín zahájení zkušebního provozu 1. 7. 1966 byl
dodržen.
Celá stavba byla dokončena koncem roku 1966.

Projektanti přicházeli na trasu širokorozchodné trati už v lednu, metr
po metru procházeli zasněžená
pole, přeměřovali ocelovým pásmem, vyznačovali oblouky budoucí
trati, figuranti zapichovali červenobílé trasírky, kolíkovali a označovali polygonové body. Vyměřování
v terénu trvalo několik dní, potom
začala práce na samotném projektu.
Aby termín dohotovení projektu byl
doopravdy dodržený, na výzvu generálního projektanta přijali 21. 1. t.
r. všechny 23 zúčastněné podniky,
organizace a instituce, které spolupracují na realizaci tohoto projektu,
sdružený socialistický závazek na
zabezpečení projektové dokumentace prvního stupně. V závazku se
hovoří o úlohách vládního usnesení,
které ukládají zabezpečit zpracování projektové dokumentace 1.
stupně do 30. 4. t. r. Protože s pracemi na stavbě se začne už 1. 4.,
jednotlivé části musí být v tomto
termínu hotové.

Kontrola postupu projektových prací a později i celé
stavby byla prováděna na kontrolních dnech stavby v Košicích. Doprava účastníků
kontrolních dnů do Košic ze
vzdálenějších středisek byla zajišťována převážně vlakem, pro
úsporu času zvláště nočními
spoji. Pouze výjimečně bylo
možné využít leteckou dopravu.
K zajištění účasti několika
pražských účastníků na jednom
mimořádném kontrolním dnu se
řediteli Fraňkovi podařilo vyjednat leteckou přepravu vládním
letadlem, kterým cestoval tehdejší
ministr dopravy a významný člen
ÚV KSČ Alois Indra. Po nezbytných hlášeních vedení letiště ministru dopravy jsme s ministrem
cestovali do Košic. Stísněnou náladu v letadle se ředitel Franěk
pokusil odlehčit tím, že velmi
zdvořile nabídl soudruhu ministrovi miniaturní prohlížečku.
Poskytovala k prohlídce řadu lechtivých obrázků a scének. V té
době byla rozšířena zvláště na
Západě. Náš ředitel ovšem
mnoho nepochodil, protože ministr Indra po chvilce prohlížečku
znechuceně vrátil. Let za ponuré
nálady a ticha pokračoval až do
přistání v Košicích. Tam jsme po
opětovných hlášeních ministrovi
mohli pokračovat v cestě na kontrolní den.
Karel Kuna
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Obrázky ze starého alba (poslední strana obálky)

O jedné brigádě, aneb „Sena za ostnatým drátem“
SUDOP Revue č. 2/2011 uvedla na své poslední straně komiksový
příběh konstruktéra Bohumila Zemana, který byl v počátečním období
budování socialismu vyslán jako zástupce projektantů na brigádu do
uhelných dolů. Na dlouhodobé brigádě se choval statečně a ukázal, že
jako technik-projektant se dokáže seprat i s tak těžkou prací, jakou horničina je. A to mi připomnělo jiný příběh, který jsem už s Bohoušem
zažil na vlastní kůži.
Začátkem šedesátých let byl konstruktér Bohumil Zeman převeden
ze střediska mostů a tunelů na nově vytvořený odbor přípravy výroby
(PŘV), který soustředil projektanty ze všech základních profesí. Patřil
k těm, kteří nás mladé přijímali jako sobě rovné a pomáhali nám s orientací v tehdejším opravdu velkém projektovém ústavu (cca 1300 pracovníků v celé republice).
Budování socialismu neustále naráželo na nějaké překážky – hlavně
stále někde chyběli pracovníci; ponejvíce pak v zemědělství, neboť družstevní rolníci nepracovali s takovým nadšením jako dříve pro své rodiny.
Školní mládež tedy sbírala larvy mandelinky bramborové, které nám sem
posílali imperialisti, dospělí různých profesí pak vypomáhali se sklizní
veškerých plodin. A tak nebylo divu, když roku 1967 na náš „projekťák“
došel požadavek vyslat několik pracovníků na senoseč, jež se měla odbývat na druhé straně jezera Lipno, na hranici s Rakouskem. Přestože Bohouš Zeman byl tehdy již padesátiletý kmet, naše vrchnost ho opět
přesvědčila. Já, jako mladý novic, jsem byl jasný i bez přesvědčování.
Pro klid našich duší nám byla slíbena čtvrtletní odměna ve výši 400 Kčs.
Šumavská krajina kolem jezera byla malebná a počasí na čtrnáctidenní brigádu na sečení a sušení sena ideální. Z obce Zvonková byli vyhnáni Němci hned po skončení 2. světové války, a protože se nacházela
v pohraničním pásmu, zůstala neobydlená. My jsme byli ubytováni
v objektu vybaveném vojenskými kavalci, dekami, jednou židlí a stolkem – pro brigádníky jistě postačující.
Společnost nám tvořili vojáci Pohraniční stráže (PS), kteří nám poskytli důkladné školení o tom, jak se v prostoru chovat. Ochranný pás
naší hranice – oplocení – byl tvořen dvěma řadami ostnatých drátů, ještě
ve vzdálenosti cca 100 m před státní hranicí s Rakouskem. Mezi pásy
ostnatých drátů byl v šířce cca 10 m pečlivě uvláčený pruh země, aby
bylo dobře vidět případné stopy. Dráty byly pod elektrickým napětím,
které bylo od vstupní brány dle potřeby oddělováno, když jsme v prostoru kosili a sušili seno. Vlastnoručními podpisy jsme stvrdili poučení,
že v ochranném pásu jsou umístěny výbušné nástrahy, světlice k osvětlení prostoru a zvuková zařízení. Tato „zabezpečovací zařízení“ měla být
při útěku prchajícími uvedena v činnost. S tím jsme se zejména v nočních hodinách občas setkávali a nebylo to nic příjemného.

Letecké pohledy na Zvonkou v roce 1952 a roku 2002. Jedna z
mnoha „zmizelých“ obcí v pohraničí.

Přírodní památka „Úval Zvonková“. Tady někde mladý Nezval kosil.

Do pásu se chodilo pracovat brzy o šesté ráno, za přísného dohledu
ozbrojených pohraničníků se psy. Po jmenné kontrole přítomných, která
někdy proběhla i dvakrát za den, vojáci PS otevřeli kombinovanou bránu
ve složitém ochranném zařízení státní hranice, a my jsme se se smíšenými pocity „nadšeně“ vrhli do práce.
Pohraničníci se k nám jinak chovali slušně. Měli jsme jídlo a pivo,
což byl dobrý seznamovací prostředek. Vojáci nám ochotně vyprávěli,
jak to na hranici za ostnatými dráty chodí. Také jsme byli varováni, abychom nikdo útěk nezkoušeli, že oni stejně po spuštěné signalizaci vyrážejí do terénu, a i kdyby za narušitelem měli jít hluboko do rakouského
území, přivedou toho člověka zpět. Na naši otázku „A co na to Rakušané?“ zazněla jen lakonická odpověď: „Ti chodí jednou za delší čas
a s některými se již známe“. Z toho bylo jasné, že vojákům základní vojenské služby (trvala dva roky!) šlo hlavně o ně, o výsledky úspěchu při
stíhání emigrantů v podobě volna k opuštění posádky nebo mimořádné
dovolené, či o případné následky neúspěchů jako byla degradace nebo
vojenský soud a kriminál...
Po těchto rozhovorech a nezakrytém varování jsme si kladli
otázku: „Kam nás to vlastně soudruzi z „projekťáku“ poslali?“ Bohouš
byl na stávající režim vysazen, a jak by také ne! Musel to, jak říkal,
vždy odnést, i když byl již v letech. Ostatně, svůj názor dával hlasitě
najevo každé ráno. Po budíčku, který zajišťoval důchodce-aktivista
okresního výboru KSČ, se Bohouš posadil na kavalci, protáhl se, prohrábl si své husté vlasy a mohutně zařval na celý svět: „Ty kurvy komunistický!!!“ Když se tak stalo ponejprv, vyvalil jsem na něho oči,
a on mě seznámil s tím, kolik vroubků u něho dotyční mají – včetně
těch uhelných galejí. Vedoucí brigády z OV KSČ, když poprvé uslyšel
Bohoušův ranní pozdrav, vešel pootevřenými dveřmi, zeptal se, jak se
nám spalo, a odešel.
Pak mu to ale nedalo,
a vrátil se s dobrou
radou. „Soudruzi, ale
radši si zavírejte
dveře...“
S Bohoušem jsme
byli přes náš velký věkový rozdíl přátelé až
do jeho devadesáti let.
Chodil pravidelně na
schůzky Klubu důchodců a ke mně na
kafe.
Karel Nezval
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SUDOP
PARTY
Předloňské násilné přesunutí SUDOP
PARTY 2011 z předvánočního času do
prvního lednového týdne roku 2012 (byl vyhlášený státní smutek) trochu zamotalo s časovým určením této společenské události. Ale
je to slavnostní ukončení roku, takže zůstaneme při dosavadním. Ukázalo se totiž, že
začátek ledna je vhodnější termín než poněkud stresující čas předvánoční. A tak se
SUDOP PARTY 2012 uskutečnila ve čtvrtek
10. ledna 2013 opět v restauraci Koliba
v Praze-Roztylech. Prostředí je to příjemné,
jen poněkud nepřehledné, což je mírný hendikep při vlastním programu s prezentací. A bohužel svým (ne)osvětlením přímo nepřátelské
pro práci fotografa.
Na úvod generální ředitel Ing. Tomáš Slavíček přivítal přítomné a krátce zhodnotil
uplynulý rok, který byl úspěšný. K témuž nám
pogratuloval i předseda dozorčí rady
Ing. Josef Fidler. Následovalo ocenění dlouholetých pracovníků, z nichž čtyři dosáhli úctyhodných čtyřicet let práce pro firmu,
a předání diplomu za Českou dopravní
stavbu roku 2011 (Optimalizace trati Planá
u Mariánských Lázní–Cheb). Loni na zkoušku
založená interní soutěž o Projekt roku se
ujala, a tak mohl výrobní ředitel Ing. Ivan Pomykáček vyhlásit výsledky ročníku 2012 (více
na straně 21) a odměnit vítěze. Oficiální část
party ukončil přípitkem generální ředitel.
A pak, jako vždy, byl čas na setkávání se
s kolegy a na pohovory o věcech mimopracovních. A čas na dobré jídlo a pití. A čas na
tanec. Až dlouho do noci.
-kreFoto Vladimír Fišar

2012
Všichni, kdož se soutěže o Projekt roku zúčastnili, dostali
dárkové koše, aby mohli pohostit své spolupracovníky.
Za vítězný projekt převzal cenu Ing. Martin Štrof ze střediska 208. Je to středisko největší, pochopitelně s nejvyšším počtem voličů...
I vítání pánů ředitelů bylo příjemné a navíc v čase chřipkové epidemie navýsost hygienické.
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ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY SUDOPU 2013

V půli ledna se uskutečnily tradiční sudopské zimní sportovní hry,
již druhým rokem v příjemném penzionu Chaloupka v Bedřichově,
v lyžařském centru Jizerských hor. Letošní ročník doznal oživení
v podobě hojné účasti nových mladých sudopáků, čímž se
výrazně snížil věkový průměr a příjemně zvýšila sportovní aktivita
celé akce. V sobotním slunečném dopoledni jsme si na blízké
sjezdovce, kterou jsme měli sami pro sebe, postavili závodní
slalomovou trať a podvakráte ji projeli všichni, i když každý podle
svých možností – závodnicky či pluhem, na carvech, prkně či
běžkách. V chaloupce nás čekal oběd, krátký odpočinek
„odpoledňák“ a brzy poté už jsme se ve výtečné náladě sešikovali
(viz foto) na start běžeckého závodu. Od loňska vyzkoušenou
trasu (Bedřichov stadion–Hřebínek / jednotka / Hřebínek–stadion)
dlouhou celkem 12 km proběhli všichni jak nejlépe uměli, pěknou
stopou i krásným povrchem pro bruslaře, takže se opravdu
závodilo do posledních metrů. Na chaloupce jsme ještě mohli
poupravit pořadí s pomocí výborné domácí griotky a po večeři
jsme si mohli o pěkném závodnickém dni už jen povídat a těšit se
na další rok.
Jarmila Rydlová

Výsledky:
Slalom muži: 1. Syrový, 2. Slavíček, 3. Korsa
Slalom ženy: 1. Pejšová, 2. Součková, 3. Syrová
Běh muži: 1. Slavíček, 2. Vaněk, 3. Jiříček
Běh ženy: 1. Rydlová, 2. Pejšová, 3. Součková
Železný muž: 1. Slavíček, 2. Syrový, 3. Vaněk
Železná žena:1. Pejšová, 2. Syrová, 3. Součková

SUDOP BADMINTON CUP 2012

Kategorie ženy:
1. Irena Friedrichová
2. Markéta Vavřinová
3. Radka Šritterová

Předvánoční čas si mohli všichni zpříjemnit účastí v 6. ročníku sudopského badmintonového turnaje, který se uskutečnil 1. 12. ve sportovní hale Hamr v Braníku.
Letošní turnaj měl spoustu nových účastníků, kteří s sebou přinesli nový svěží
vítr, a tím sliboval již před zahájením výbornou atmosféru. Toto očekávání následně také splnil. Turnaj proběhl
v pestrém věkovém složení v kategoriích muži, ženy a závěrem se hrály zápasy ve smíšených čtyřhrách.
Atmosféra byla výborná, účastníci předvedli neskutečné výkony a nasazení, na
které se těšíme i v dalším ročníku badmintonového turnaje.
Za skvělou atmosféru děkuji všem zúčastněným. Ceny věnoval SUDOP PRAHA a.s.

Zbyněk Smáha

Kategorie muži:
1. Stanislav Pohl
2. Zbyněk Smáha
3. Aleš Macálka
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Soutěž o nejlepší sudopský projekt 2012
Ve čtvrtek 10. 1. 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. 2012“. V této (věřím, že do budoucna snad tradiční) anketě se na
sklonku loňského roku sešlo celkem 16 nominací, z nichž pak byly na základě anketního
hlasování oceněny tři projekty dle počtu získaných hlasů; jednu z cen pak udělilo i vedení
společnosti. Celkově v anketě hlasovalo platně 175 zaměstnanců, což jsou 2/3 z celkového
počtu pracujících v této společnosti.
Statistika hlasování:
č. 1 Severní portál Strahovského tunelu – stavebnětechnický průzkum pilotových stěn (5
hlasů, 2,9 %)
č. 2 Modernizace trati Veselí nad Lužnicí–Tábor – II. část, úsek Veselí nad Lužnicí–Doubí
u Tábora 2. etapa Soběslav, SO 52-20-03 Železniční most v km 67,130 přes Kamenný
rybník (2 hlasy 1,1 %)
č. 3 Revitalizace trati České Budějovice–Volary, SO 14-24-01 Boršov-Křemže, železniční
most v km 4,172 (6 hlasů, 3,4 %)
č. 4 Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař–Praha hl. n. (29 hlasů, 16,6 %)
č. 5 Nuselský most – sanace (4 hlasy, 2,3 %)
č. 6 Modernizace trati Hradec Králové–Pardubice–Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová–Opatovice nad Labem (21 hlas, 12 %)
č. 7 Geodetické zaměření Smržovského tunelu km 19,615–20,032 na trati Liberec–Tanvald pro firmu Viamont DSP a.s. (7 hlasů, 4 %)
č. 8 Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové (13 hlasů, 7,4 %)
č. 9 Rekonstrukce výpravní budovy v Ústí nad Labem (2 hlasy 1,1 %)
č. 10 Rekonstrukce točnice v Depu v Ústí nad Labem(0 hlasů, 0 %)
č. 11 Rekreační přístav Petrov (0 hlasů, 0 %)
č. 12 Dálnice D1, stavba 0137 Přerov–Lipník (4 hlasy, 2,3 %)
č. 13 I/38 Kolín obchvat (15 hlasů, 8,6 %)
č. 14 Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru–Depo Písnice (včetně depa), oznámení dle přílohy č. 3, dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. (4 hlasy, 2,3 %)
č. 15 R6 Lubenec – obchvat, I. etapa (4 hlasy, 2,3 %)
č. 16 GSM-R, uzel Praha (Beroun–Praha–Benešov) (59 hlasů, 33,7 %)
Ze statistiky je jasné, že oceněnými projekty byly: č. 16 (1. místo), č. 4 (2. místo), č. 6
(3. místo), cenu vedení společnosti pak získal projekt č. 13.
Ještě jednou děkuji za osobní účast všem, a to jak za hlasování v anketě samotné, tak samozřejmě především za podání a vypracování doprovodných materiálů k nominacím. Nyní
už nezbývá než si přát, aby bylo z čeho vybírat a hlasovat i v rámci ankety za rok 2013.

Ing. Ivan Pomykáček, výrobní ředitel

KLUB DŮCHODCŮ
V říjnu jsme se vydali do areálu kláštera Plasy založeného roku 1144 Vladislavem II. (Národní památky od
roku 1995). Prošli jsme budovou konventu s ambitovými chodbami, kaplí sv. Bernarda, nemocničním
křídlem s expozicí lékárenství, prohlédli jsme si knihovní sál, čítárnu a zimní refektář (jídelnu). Po prohlídce jsme načerpali další síly v mimořádně zajímavém
interiéru lovecké restaurace Rudolfa II. Odpoledne jsme
se vydali kolem opravovaného kostela Nanebevzetí
Panny Marie, barokních sýpek s patrovou královskou
kaplí sv. Václava a Máří Magdaleny (ve střední části
s původními funkčními hodinami a hodinovým
strojkem). Pokračovali jsme kolem prelatury, přestavěné
Metternichem na zámek, a kolem hospodářských budov
kláštera k prohlídce obnovené huti a výstavní síni plaské
litiny. Před odjezdem do Malotic s barokní kaplí Jména
Panny Marie ve tvaru šestiboké hvězdy (1710), kterou
jako úspěšnou zkoušku před realizací kláštera navrhl
Jan Blažej Santini, jsme se zastavili u hrobky knížete
Metternicha (dříve hřbitovního kostela sv. Václava).

Chladné počasí nás v listopadu nasměrovalo do Národního technického muzea v Praze. Muzeum bylo založeno v roce 1908 a od roku 1910 vystavuje. Stavba
budovy byla zahájena v roce 1938. První expozice
v části nové budovy byla uskutečněna až v roce 1949.
Teprve rekonstrukce zahájená roku 2003 a ukončená
v roce 2008 (bez prapůvodně plánované přístavby)
umožnila slavnostní otevření NTM 15. února 2011. Při
návštěvě jsme viděli v dopravní hale 4 lokomotivy, 17
letadel, 40 aut, 70 motocyklů a jízdních kol a prošli
jsme expozicemi astronomie, architektury, tiskařství
a technika v domácnosti a výstavou 150 let Českého
průmyslového muzea.

Pracovní jubilea 2012
40 let: Helena Nováková, Daniela Pokorná, Jan Rampas, Ing. Jiří Straka
35 let: Ing. Karel Štěrba * 25 let: Ing. Roman Čítek, Jaroslava Filandrová, Jitka Martincová,
Ing. Zbyněk Musil, Ing. Jarmila Rydlová * 20 let: Vladimír Bohuslav

PODZIMNÍ BOWLINGOVÝ TURNAJ 2012
Díky pracovnímu vytížení všech se letos
bowlingový turnaj SUDOP PRAHA
a. s. o putovní pohár konal pouze jednou,
a to až před závěrem roku, 4. 12. 2012.
Přesto i v tomto čase shonu po vánočních
dárcích byla účast hojná. Přihlásilo se devět
družstev o čtyřech hráčích a všichni zavítali
201 INTERNATIONAL
do již tradičního bowlingového stánku
Relax centrum Praha.
EX SUDOP
Bowlingové klání proběhlo v rámci fair-play
i s pravidly povoleným dopingem. Třetí
místo si vybojovali neuvěřitelně smolní Ex
Sudopáci (sošku si odnesli již poosmé) ve
složení: Dáňa, Gottwald, Syrový, Špála. Na
druhém místě, což se pro historicky asi
nejúspěšnější tým sudopských bojů o putovní pohár stává pomalu tradicí, se do dalšího turnaje budou vyhřívat členové
SUDOP BOWLING CUP 4.12.2012
družstva 201 INTERNATIONAL ve složení:
Bartoš, Lastovecký, Mečl, Šefl. Překvapením, které snad před turnajem nikdo nečekal, se stalo vítězství týmu 206
MID EXTER ve složení: Dušek, Frohna, Frohnová, Horyna. Vítězné družstvo nejenom procházelo hladce celým pavoukem turnaje, ale ve finále ukázalo pevné nervy, které do té doby o trochu lepším internacionálům z 201 chyběly.
Pavol Bartoš
Tým 206 MID EXTER si tak zaslouženě své vítězství patřičně vychutnal.
206 MID EXTER

První úterý v prosinci na výroční schůzi jsme přítomnému generálnímu řediteli SUDOPu PRAHA a.s.
Ing. Tomáši Slavíčkovi a zástupci odborové organizace Jiřímu Duchoslavovi poděkovali za jejich pomoc
Klubu a popřáli jim a všem kolegům ve společnosti
hodně zdraví a pracovních úspěchů. Schválili jsme vyúčtování, staronový výbor a plán na rok 2013, poděkovali těm členům, kteří věnovali čas a práci našemu
kolektivu, a na závěr jsme si popřáli hodně zdraví do
nového roku.
František Bartoš
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
91 let Vlasta Tesařová, 27. 1.
technička odboru technického
75 let Ing. Marie Šafránková, 21. 1.
projektantka stř. zabezpečovací techniky
70 let Vladimír Justa, 15. 1.
projektant stř. sdělovací a řídící techniky
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Šedesát let v dějinách není mnoho ani málo. Dá se říci, že to jsou tři generace. V případě společnosti SUDOP
Praha bych radši hovořil o čtyřech generacích – musíme počítat i otce zakladatele, kteří své první zkušenosti
získali již před druhou světovou válkou a podíleli se na po válečné obnově železnic. Za šedesát let se dá vyprojektovat a postavit mnoho staveb, které jsou na naší železniční síti vidět. Opravdu, v Čechách, na Moravě i na
Slovensku jsou nepřehlédnutelné památníky práce několika generací našich projektantů. Pro příklady nemusíme
chodit daleko, stačí se porozhlédnout po Praze.

Sudopské stopy šedesáti let – železniční uzel Praha (1)
Petr Lapáček
Jižní spojka Praha Radotín–Praha Krč–Praha Vršovice
Jedna významná stavba v pražském železničním uzlu byla vyprojektována a započata před vlastním vznikem SUDOPU, ale přesto je
s ním úzce spojena. Jedná se o stavbu branického mostu „inteligence“.
Železobetonový most, postavený v letech 1951–55 podle projektu budoucího ředitele SUDOPU Ing. Jiřího Klimeše a kolektivu ČVUT, má
nosnou konstrukci tvořenou plochými oblouky spřaženými s rámy
mostovky v jeden celek. Most je součástí železničního „obchvatu“
centra Prahy, který byl navrhován již ve dvacátých letech minulého
století, známý dnes jako Jižní spojka. Nápad na odklonění nákladní
dopravy z Plzně a západu Čech přes Prahu-Krč do Vršovic byl opět
oprášen až po konci 2. světové války, nicméně i v této době podobnému kroku štěstí nepřálo. Práce na stavbě mostu tak započaly až počátkem padesátých let.

Po dokončení náročné stavby stál most přes údolí
Vltavy osamocený, protože navazující úseky jižní
spojky již podle projektů SUDOPU byly realizovány
následně. Úsek z Prahy Radotína do Prahy Krče s přeložkou modřanské trati mezi žst. Praha Braník a Krč
byl dokončen v roce 1956. Mezi roky 1959 až 1961
byla vybudována nová stanice Praha Krč s devíti kolejemi a novou výpravní budovou a úsek Krč–Michle
s tříkolejným zářezem a úpravou modřanské trati
v úseku Praha Krč–Praha Vršovice osobní nádraží. Po
dokončení posledního úseku Spořilov–Praha Vršovice
seřaďovací nádraží byla Jižní spojka dne 31. 5. 1964
uvedena do provozu.

První železniční most z předpjatého betonu v Československé republice
Rozvoj silniční dopravy v Praze stál u zrodu prvního železničního
mostu z předpjatého betonu, který vznikl podle návrhu mostařů SUDOPU v Praze-Karlíně roku 1954. Tři klenby Negrelliho viaduktu přes
Křižíkovu ulici již nepostačovaly uličnímu provozu a navíc se uvolňovalo
kamenné zdivo. Požadavek města na přemostění jedním polem byl realizován nosnou konstrukcí z 3 x 5 a 1 x 6 příčně spřažených dodatečně
předpínaných prefabrikovaných nosníků tvaru T rozpětí 22,5 a 25 m.

Zvýšení výkonnosti trati v úseku Praha Libeň–Běchovice
Stavební úpravy byly součástí velké železniční akce
zvané Zvýšení výkonnosti
tratě Praha–Česká Třebová
(postavené v letech 1842–
45) s požadovaným zvýšením traťové rychlosti na 150
km/h. Investice obsahovala
též ztrojkolejnění úseku Poříčany–Praha včetně peronizace stanic. Při stavbě třetí
koleje od Úval byla v roce
1957 podstatně rozšířena
žst. Běchovice s mimoúrovňovým oddělením nákladní
dopravy od osobní. Železniční stanice Praha Libeň
byla rekonstruována. Mezistaniční úsek Praha Libeň–
Běchovice byl stavebně
upraven pro třetí kolej, ale
k pokládce 0. koleje nedošlo a celý úsek byl několik následujících desetiletí provozován jako dvoukolejný s rozšířenou osovou vzdáleností.
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Odstavné nádraží Praha jih
Přeložka modřanské trati v úseku Praha Krč–Praha Vršovice
mimo jiné uvolnila prostor pro stavbu nového odstavného nádraží. Následná stavba Odstavného nádraží v Praze odstartovala
v říjnu 1961 částí 1a. Charakterizoval ji mimořádný rozsah
zemních prací („Machovy hory“ podle HIPa); jen výkopy a násypy železničního spodku činily 197 000 kubíků zeminy. Vybudování kolejiště vjezdové a střední skupiny včetně
spojovací, výtažné a fekální koleje reprezentovalo 22,3 km kolejí a 151 výhybkových jednotek. K tomu nutno přičíst přijímací budovu, ústřední stavědlo a další tři stavědla, objekt
provozního ošetření lokomotiv (POL – projektovalo středisko
průmyslových staveb) a 8,7 km vnitrozávodních komunikací,
5,1 km vodovodů a 5 km kanalizací. Stavba byla dokončena v
prosinci 1971 a ONJ začalo sloužit provozu, byť jím zatím soupravy neprojížděly, ale úvratí se vracely zpět do Prahy Vršovic
osobního nádraží.

Praha Vršovice – přestavba osobního nádraží
V návaznosti na výstavbu ONJ Praha probíhala přestavba
osobního nádraží Praha Vršovice. Kompletně přestavěné kolejiště dostalo moderní reléové zabezpečovací zařízení, byla vybudována dvě krytá nástupiště s podchodem. Nová výpravní
budova nebyla realizována, zbyl jen přílepek k původní budově, který byl při poslední opravě výpravní budovy zbourán.
Samostatně byla postavena nová provozní budova pro umístění
technologie zabezpečovacího zařízení. Jedním z dominantních
objektů stavby se stal most přes ulici SNB (dnešní Vršovickou). Ten umožnil nejen rozšíření kolejiště, ale i nové vedení
tramvajové trati na dvouproudové vozovce pod ním. Stavba
byla uvedena do provozu téměř současně s částí 1a ONJ Praha.

SUDOP generálním projektantem pražského metra
V souladu s doporučením sovětské expertizy rozhodla vláda ČSSR v
srpnu roku 1967 přeměnit započatou výstavbu podpovrchové tramvaje
mezi mostem přes nuselské údolí a Bolzanovou ulicí na výstavbu metra
a pokračovat po dokončení prvního provozního úseku trasy C na této
trase i na dalších trasách již v přímém budování metra v Praze. Zmíněným usnesením vlády byl SUDOP pověřen funkcí generálního projektanta této významné stavby. Toto rozhodnutí postavilo SUDOP před
náročné a složité úkoly – souběžně a ve velmi krátkém čase:
a) vypracovat studii cílového řešení MHD (ve variantách)
b) vypracovat projektový úkol (PÚ) a souhrnné projektové řešení
(SPŘ) 1. úseku trasy C (Florenc–Kačerov)
c) okamžitě operativně přepracovávat prováděcí projekty (PP) rozestavěného úseku od Hlavního nádraží do stanice Muzeum.
Ke spolupráci na zpracování příslušné projektové dokumentace byla
přizvána řada projektových ústavů. Klíčovou roli však musel sehrát
SUDOP – zajistit vysoce náročnou koordinační činnost.

Základnou kolektivu projektantů metra se stalo tehdejší projektové
středisko mostů a tunelů. Největším sudopským dílem na trase I C, projektovaným do úrovně prováděcích projektů, se stalo depo Kačerov.
V dosavadní více než třicetileté historii metra v Praze působil SUDOP
ve funkci generálního projektanta necelé čtyři roky. První čtyři roky, nejtěžší a objektivně nejsložitější. Vytvořil systém jeho projektování a dal
metru jeho základní tvář a parametry. Stovka jeho odborníků se stala základem specializovaného projektového ústavu METROPROJEKTU
PRAHA.

1956. EXKURZE NA
SLOVENSKO.
NA ŽELEZNIČNÍ TRATI MEZI
BANSKOU BYSTRICÍ A
HORNOU ŠTUBŇOU LZE
NAPOČÍTAT 22 TUNELŮ A
ČTYŘI VIADUKTY.

CCA 1965. TEHDEJŠÍ PREZIDENT REPUBLIKY A PRVNÍ
TAJEMNÍK KSČ ANTONÍN NOVOTNÝ SE CHYSTÁ POTŘÁST
PRAVICÍ ČTVRTÉMU ŘEDITELI STÁTNÍHO ÚSTAVU DOPRAVNÍHO
PROJEKTOVÁNÍ ING. JOSEFU FRAŇKOVI (VPRAVO).

1964. SENOSEČ
NA ŠUMAVĚ
BRIGÁDNÍCI BOHUMIL
ZEMAN A ING. KAREL
NEZVAL - POZDĚJŠÍ
VEDOUCÍ VÝROBNÍHO
ODBORU.

1960. VYSOKÉ TATRY
VÝSTUP NA RYSY USKUTEČNIL
ROKU 1913 V. I. LENIN, A DÍKY
JEMU SE TĚŠIL PŘÍZNI MINULÉHO
REŽIMU. NECHYBĚLI ANI
SUDOPÁCI. IDEOLOGOVÉ SI
ODŠKRTLI JEDNU SPLNĚNOU AKCI,
MLADÍ LIDÉ HODNOTNÝ
SPORTOVNÍ VÝKON.

CCA 1962. EXKURZE NA SLOVENSKOU TRAŤ PLAVEČ-PODOLÍNEC.
PLAVBU NA PLTÍCH PO DUNAJCI SI UŽÍVAJÍ ING. JAN BITTNER
(UPROSTŘED) I ING. KAREL SEIFERT (ZA NÍM).

1953-60. PRVNÍ SÍDLO SUDOPU BYLO V BUDOVĚ MINISTERSTVA
DOPRAVY NA NÁBŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY. POUZE VŠAK DO
OKAMŽIKU, KDY SE BUDOVA ZALÍBILA ÚSTŘEDNÍMU VÝBORU KSČ,
KTERÝ VŠECHNY NÁJEMNÍKY ROZEHNAL PO CELÉ PRAZE.

Vzpomínka na Bohouše Zemana se vynořila po zhlédnutí komiksového zpracování jeho brigády v uhelném dolu (SR
3/2011). A tak jsem doma našel fotografii
dokumentující jinou jeho brigádu, kterou
jsem měl možnost prožít s ním. Byla nezapomenutelná nejen prostředím, ve kterém se konala – vstup do přísně střeženého
pohraničního pásma mezi elektrické dráty
se tehdy podařil málokomu, ale i svéráznou postavou mého mnohem staršího parťáka Bohouše. To vše se odehrávalo
nedaleko břehů Lipenské přehradní nádrže
za krásného počasí v létě roku 1964. Více
ve vyprávění na straně 18.
Karel Nezval

NEJDŘÍV DO DOLŮ, TEĎ NA SENA...
S TAKOVÝM KÁDROVÝM PROFILEM UŽ MI
MŮŽOU SOUDRUZI VLÍZT NA ZÁDA!

OBRÁZKY
ZE STARÉHO ALBA

