čtvrtletník zaměstnanců, obchodních partnerů a akcionářů
společnosti SUDOP PRAHA a.s.
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Nová železniční stanice LOTNISKO MODLIN
Vizualizace: Radek Horyna
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pořádají

17. ročník konference

18. ročník konference

ŽELEZNICE 2012

ŽELEZNIČNÍ MOSTY
A TUNELY

Hotel Olšanka - kongresový sál
Praha 3, Olšanské náměstí
ve čvrtek 29. listopadu 2012

Hotel Olšanka - kongresový sál
Praha 3, Olšanské náměstí
ve čtvrtek 24. ledna 2013

SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
V období třetího čtvrtletí roku 2012 byla činnost
obchodního oddělení SUDOP PRAHA a.s. bez
ohledu na letní období stále rozsáhlá. Zadavatelé
vypsali značné množství zakázek oznámených
ještě před účinností velké novely zákona o veřejných zakázkách.
Od června do konce srpna bylo připraveno
a podáno celkem 122 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. Poměrně vysoký počet byl mimo jiné
dán tím, že soutěžily i stavební práce, kde jsme
podávali nabídku vždy více stavebním firmám.
Do zahraničí směřovalo 9 nabídek.
V oblasti železničního dopravního stavitelství
se soutěžilo převážně o veřejné zakázky vypsané
jednotlivými správami SŽDC, s.o. V soutěžích inzerovaných SŽDC, s.o., Stavební správou Západ,
jsme se zúčastnili v 11 případech. Nejvýhodnějšími nabídkami se podařilo získat zakázky: PS
a AD stavby „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba
pražského zhlaví“, PD stavby „Rekonstrukce 1.
a 2. nástupiště ŽST Karlovy Vary“, „EMC ve vybraných úsecích trati Praha–Bohumín“ – projektová žádost, „CDP Praha“ – aktualizace PD,
„Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst.
Lovosice“ – aktualizace PD, „Uzel Plzeň 2. stavba
– přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská“ – aktualizace PD a EH a „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech trať 083
Rumburk – Dolní Poustevna“ – CBA, žádost.
Ve veřejných obchodních soutěžích vypsaných SŽDC, s.o., Stavební správou Východ, jsme
se ucházeli o 11 zakázek. Uspěli jsme s těmito
nabídkami: „Zpracování projektové žádosti o finanční podporu z OPD pro stavbu Rekonstrukce
R110kV TNS Nedakonice – 2. etapa“ a „Rekonstrukce místních radiových sítí 150 MHz II. etapa
v obvodu RCP Ostrava“ – PD.
Pro UNIPETROL SERVICES – Doprava s.r.o.
zpracováváme technicko-ekonomickou studii na
„Nezbytný rozsah modernizace zabezpečovacího zařízení – vlečka Kralupy“.
Stavebním společnostem jsme nabídli jako
subdodavatel zpracování projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení ve
veřejných soutěžích na zakázky: „Rekonstrukce
mostu v km 2,089 trati Děčín – Jedlová“ , Modernizace trati Rokycany-Plzeň“, „Rekonstrukce
a zkapacitnění trati Studénka–Mošnov“, „Silnice
II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, I. etapa“, „Nuselský most – X676 – sa-

nace, Praha 2 a 4, akce č. 999507“, „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“ a „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“.
Na Českém Vysokém učení technickém v Praze
se ucházíme o zakázky „Technický dozor investora
na stavbě ČVUT – Rekonstrukce objektu A, Thákurova 7“ (TDI) a „Univerzitní centrum energeticky
efektivních budov ČVUT Buštěhrad“ (TDI). Jindřichohradeckým místním dráhám, a.s. jsme nabídli
zpracování zakázek „Železniční trať Nová Bystřice
– Litschau“ (vyhledávací studie) a „Technická dokumentace zabezpečení přejezdů v km 22,003
a km 39,446“ (DÚR). Společnosti NET4GAS, s.r.o.
jsme nabídli „Geodetické práce na plynárenské
soustavě NET4GAS – Oblast Čechy“.
V soutěžích vypsaných kraji jsme podali nabídky: v Středočeském kraji na „Silnice III/00326a
Petříkov – Křížkový Újezdec“ – PD (DSP), „Silnice II/610 Veselá – Mnichovo Hradiště, rekonstrukce“ – PD (DSP), „Silnice III/27513 Jemníky
– Bojetice, rekonstrukce“ – PD (DSP), „Silnice
II/107 Kamenice – hr. okr. Benešov“ – PD (DSP),
„Silnice II/115 a III/11517 Řevnice průtah“ – D
(DSP), „Silnice II/105 Osečany, most ev. č. 102025 a silnice II/105“ – PD (DSP), „Silnice III/2732
Velký Borek – PD (DSP), „Silnice II/334 Radlice–
Přestavlky, „Přestavba mostů ev.č. 334-010
a 334-011“ – PD (DSP) a „Silnice II/603 Radějovice – Babice“ – PD (DSP), v Jihočeském kraji na
„Most ev. č. 1536-1 před obcí Stříbřec“ –
(DSP/ZDS) a v Plzeňském kraji „Most ev. č.16951 Čepice“ (AD) a „II-233 Zvíkovec – propusty“ –
výkon TDI. Poslední dvě jmenované zakázky
jsme získali a jednáme o smlouvě.
Na trhu silničních dopravních staveb jsme se
účastnili soutěží vypsaných složkami ŘSD ČR.
Jednalo se o následující stavby: D3 0310/1 –
Úsilné – Hodějovice (DSP/IČ/ZDS/AD), R35 Opatovice nad Labem – Časy (DSP/IČ/PDPS/AD)
a R35 Časy–Ostrov (DSP/IČ/PDPS/AD).
Pokračovala intenzivní obchodní činnost
i v zahraničí; v sledovaném období bylo připraveno 9 nabídek. Nejvíce soutěží bylo vypsáno na
Balkáně. V Chorvatsku se pokoušíme uspět
v soutěži na zakázku od Studie proveditelnosti
po DSP na „Železniční trať Križevci–Koprivnica“.
V Chorvatsku jsou v současné době vypsána výběrová řízení na další dva projekty, „Trať M601
Vinkovci – Vukovar“ a „2. a 3. fáze projektu Dugo
Selo – Novska“. Byla zpracována nabídka do
prvního kola soutěže na projektovou dokumentaci na Rail Corridor VIII v úseku Beljakovce –
Kriva Paljanka v Makedonii. Na Slovensku byla

KRONIKA 2012
na webu nedostupné

podána nabídka na projektovou dokumentaci
DSZ a DUR tunelu Petič na úseku rychlostní komunikace R4 Kapušany–Hanušovce. Dále byly
připraveny dokumenty do dvou nabídek v Pobaltí: první je nabídka na projektovou dokumentaci silnice I. třídy v Litvě společně s místní
firmou KPS, druhý projekt je v Lotyšsku – jedná
se o výstavbu (Design & Build) nové železniční
stanice v hlavním městě Riga. Do soutěže (Design & Build) Most na Wisle, Polsko, byla podána
nabídka s firmou Firesta. Ve sdružení s firmou
Geotest byla podána nabídka na Rámcovou
smlouvu s EC na projektové práce v několika
oborech (dopravní stavby, vodohospodářské
stavby, životní prostředí a dopravní technologie).
Ing. Petr Lapáček, obchodní ředitel
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Tak SUDOP vypadal ve svých začátcích...

Na úplném začátku sídlil nově založený SUDOP v budově
ministerstva dopravy na Nábřeží Ludvíka Svobody 12. V roce 1960 budovu zabral ÚV KSČ a SUDOP
byl rozprášen po celé Praze. Ústředí pro sebe našlo budovu na Florenci v Křižíkově 2 (vlevo),
střediska železničních tratí, elektrikářů a pozemáků ve Vysočanech, Skloněná 9 (uprostřed). Několik let
obývali pozemáci kanceláře v Blanické 9 (vpravo).

...tak měl vypadat
opět v symbióze s ministerstvem dopravy...
Pro ministerstvo dopravy vyprojektovalo středisko pozemních staveb výškovou budovu na
Kubánském náměstí, ve které měl najít domov i SUDOP. Ze všech plánů se uskutečnila jen
výstavba administrativní budovy pro tehdejší podnik Inženýrské a průmyslové
stavby při kraji náměstí a plocha náměstí zůstala nezastavěna.

...tak vypadá
SUDOP PRAHA a.s.
v současnosti...
...díky architektu Jaroslavu Otrubovi,
který sídlo tehdejšího ústavu navrhl.
Čerstvě dokončenou budovu roku 1974 však
obsadily instituce, jimž vyhořela jejich sídla
(podniky zahraničního obchodu a SP ŽUP).
Sudopáci si pár let museli počkat.

...a v jaké podobě oslaví 60. výročí vzniku, prozradíme na stranách 10 a 11

OCENĚNÍ!
Železniční most přes Labe
v Kolíně, který vyprojektovalo
VPÚ DECO PRAHA ve spolupráci se SUDOPEM PRAHA,
se stal

STAVBOU ROKU
Středočeského
kraje 2012!
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Stejně jako Praha, tak i Varšava
řeší v posledním desetiletí problém s nedostatečnou kapacitou
letiště pro osobní leteckou dopravu. Vedení Mazovského vojvodství
se rozhodlo využít pro posílení
stávajícího varšavského letiště
v dnešní době již nepoužívané
vojenské letiště blízko městečka
Modlin. Před několika lety tedy
polští projektanti navrhli novou
odbavovací halu a vůbec vše, co
moderní letiště potřebuje. I tak ale
tomuto návrhu stále něco chybělo. Modlin je totiž od centra Varša1
vy vzdálen cca 38 kilometrů, a tak
bylo ještě nutné cestující nějak do hlavního města Polska dopravit. Polská strana se rozhodla využít stávající
železniční trati Varšava – Nowy Dwór Mazowiecki, ze které měla být k tomuto letišti navržena nová dvoukolejná odbočka, která by končila hlavovou stanicí v bezprostřední blízkosti letištní odbavovací haly. V minulém
roce tedy Mazovské vojvodství vypsalo na tuto chybějící část „skládačky“ veřejnou obchodní soutěž, kterou
sdružení SUDOP POLSKA + SUDOP PRAHA v květnu 2011 vyhrálo.

Nová železniční stanice LOTNISKO MODLIN
Tomáš Pechman, Ondřej Kafka
Projektanti SUDOPu Polska se ujali celé
„drážní“ části, kolejemi počínaje a zabezpečovacím zařízením konče. Na SUDOPU
PRAHA bylo pak koncepční a urbanistické
řešení umístění stanice v návaznosti na
předprostor letiště a letištní halu. Součástí
bylo i architektonické, dispoziční a konstrukční řešení samotné stanice.
Celá koncepce nového letiště, umístění hlavní letištní haly a návazných
ploch pro pohyb letadel, vychází ze stávajících ranvejí původního letiště. Z toho
funkčního a prostorového členění a návazných obslužných ploch také vychází
celá koncepce železniční stanice a její
situování u odletové haly. Ideálním řešením by v takovémto případě bylo propojit
letištní halu přímo s prostory stanice. To
však již z důvodů přílišné rozestavěnosti
vlastní odletové haly, jejíž koncepce
s podobnou budoucí vazbou nepočítala,
není možné.

2
Základní myšlenkou celého návrhu tedy
bylo bezkonfliktně propojit halu co nejpříměji se stanicí tak, aby nedocházelo ke křížení „provozů“ s cestujícími, využívajícími
automobilovou dopravu. Tímto zásadním
provozním principem, který má dopad na
všechny cestující, byla již v základu prove-

dena selekce možných řešení. Dalším, poměrně důležitým kritériem, bylo co nejvíce
uchránit cestující před nepříznivými povětrnostními vlivy při přestupu mezi vlakem
a letadlem, za současného udržení vysokého komfortu cestování.
V principu byla možná tři koncepční řešení:
1) Nadzemní varianta (na estakádě)
přináší možnost umístit stanici velmi
blízko letištní haly, jen s drobnými zásahy
do současné koncepce letiště a návazných provozních ploch a komunikací.
Toto řešení však neumožňuje přímý přístup cestujících z nástupišť k hale, aniž by
docházelo ke křížení s automobilovou dopravou. Z prostorového a objemového
hlediska vychází navíc tato varianta ve
vztahu k letištní hale velmi robustně a dramaticky ji překrývá. Nepříznivé je i vystavení přestupujících cestujících
povětrnostním vlivům.
2) Pozemní varianta je z urbanistického a provozního hlediska nejméně
vhodná. Umístění stanice ze všech tří variant nejvíce zasahuje do celkové koncepce
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návazných ploch a komunikací. Cestující
jsou v tomto případě velmi vzdáleni vlastní
letištní hale a musí také v několika případech velmi nevhodně překonávat komunikace, kde lze předpokládat větší pohyb
automobilů. Ochrana cestujících před povětrnostními vlivy je i ve vlastní stanici nedostatečná a v části mezi stanicí a letištní
halou již není vůbec.
3) Podzemní varianta se zdá z uvedených možností jako nejvíce vhodná. Relativně nejméně zasahuje do navrhovaných
provozních ploch a komunikací. Vytváří
prostorovou a objemovou vazbu na letištní halu, které nekonkuruje, ani ji nijak
nezastiňuje. Má snahu celý prostor spíše
doplňovat. Tato varianta, jako jediná,
umožňuje v některých řešeních bezkonfliktní vazbu z obou nástupišť až ke
vstupu a výstupu z letištní haly. Jako přidanou hodnotu nabízí i komerční plochy,
jak v podzemních úrovních nástupišť, tak
v úrovni terénu. V neposlední řadě by
i nejlépe reprezentovala Polsko při příletu
zahraničních návštěvníků.
Z těchto výše uvedených důvodů byla
jako nejvhodnější vybrána koncepce podzemní stanice, která byla dále podrobněji
rozpracována v několika variantách.
Jako optimální jsme preferovali variantu
se dvěma podzemními úrovněmi nástupišť. Vzhledem k tomu, že jsou obě nástupiště pod úrovní terénu, nedochází ke
konfliktu „provozů“ v nadzemní části
předprostoru letiště (titul a obr. 1, 2). Tento
návrh umožňuje přímý výstup i nástup
cestujících z vlaku směrem k letištní hale
a obráceně. Kdyby byly koleje v jedné
úrovni, museli by cestující koleje navíc
podcházet, nebo nadcházet. Díky tomuto
řešení nemusí cestující překonávat zbytečně další výškové úrovně a i přímá cesta
se jim zkracuje. Koleje však nejsou umístěny přímo nad sebou, což vede k minimalizaci zahloubení celé podzemní části
a tím i snížení investičních nákladů. Výstup a nástup cestujících je řešen pomocí
schodišť, eskalátorů a výtahů. Vlastní prostor stanice je navržen jako podzemní mimoúrovňový a přitom venkovní,
s přestřešením. Podzemní část stanice
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není v délce perónů zastropena. Otevřený
prostor stanice je ale v úrovni terénu v několika místech překlenut mostky. Tato
místa slouží jak k příčnému překonání prostoru stanice, tak jsou na nich umístěny
komerční plochy (restaurace, kavárna,
stánky s tabákem…) s efektním průhledem do mimoúrovňového prostoru podzemní stanice. Vlastní přestřešení je
navrženo v celé délce perónů, zakrývá
a chrání tak i můstky a komerční plochy.
Přestřešení je navrženo jako ocelová příhradová konstrukce, která je zaklopena
jednoduchým bezpečnostním sklem.
Z našeho pohledu byla sice tato varianta optimální, ale jak se ukázalo, pro investora byla velmi nákladná. Po několika
dalších návrzích (obr. 3, 4 byla nakonec
investorem vybrána varianta jednoúrovňová podzemní, s ostrovním nástupištěm a nadzemním objektem (obr. 5).
Základem koncepce tohoto řešení je
stále ještě umístění kolejí a celé stanice
pod úroveň terénu, tak aby docházelo
k minimu konfliktů „provozů“ v nadzemní
části předprostoru letiště. Stanice je navržena jako v předchozí variantě dvoukolejná, ale již s jedním ostrovním
nástupištěm. Prostor nad nástupištěm je
plně uzavřen a jsou zde pouze prostupy
vertikálních komunikací. V úrovni parteru
je pak nad stanicí umístěn objekt zázemí
pro cestující, ovšem již bez komerčních
prostor. Kromě vertikálních komunikací je
v prostoru nástupiště navrženo zázemí
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pro provoz stanice, personál vlaků
a technologie stanice. Pro výstup ze stanice slouží jako v předchozím případě
eskalátory, pevná schodiště a bezbariérové výtahy. Tyto vertikální komunikace
vedou přímo na povrch nad půdorys stanice a jsou směřovány tak, aby naváděly
cestující k hale letiště. Na povrchu, nad
prostorem stanice, jsou čekárny a prodej
jízdenek.
Navržená nadzemní část je řešena jako
jeden homogenní objekt, ve kterém jsou
skryty jednotlivé výstupy z nástupišť.
Dispoziční řešení nadzemní části umožňuje budoucí možné navýšení objektu
o další podlaží. Stanice je v této variantě
s letištní halou spojena pěšími přechody
přes předprostor letiště v úrovni terénu.
Nad přechody je navrženo zastřešení,
které cestující ochrání před deštěm.
V tuto chvíli nevíme, zda další vývoj
neudá projektu nový směr. Naše návrhy
se v průběhu projektování postupně zjednodušovaly a zjednodušovaly. Na jedné
straně to sice vedlo ke snížení komfortu
cestujících, ale na straně druhé, při dnešní
ekonomické situaci středoevropských
zemí, se tím zvyšují šance na to, že se
celý záměr nakonec uskuteční…
Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček
Architektonický návrh:
Ing. arch. Tomáš Pechman
Konstrukční posouzení: Ing. Jan Dubánek
Vizualizace návrhu, 3D: Radek Horyna

Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany
1. stavba
Martin Raibr / foto Vladimír Fišar a autor (MR)

V polovině minulého roku byla investorem SŽDC, s.o. zahájena stavba „Optimalizace trati
Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 1. stavba“, kterou zhotovitelsky zajišťovala společnost
AŽD Praha s.r.o. se subdodavateli Viamont DSP a.s. a EŽ Praha a.s. Projekčně byla
stavba připravována společností SUDOP PRAHA a.s., konkrétně střediskem 208,
které ji vedlo. Do provozu byla stavba uvedena 31. srpna 2012.
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Krátce z historie: Trutnovsko-kralupskopražská dráha zahájila provoz na trati z Prahy
hl. n. do stanice Praha Čakovice 28. října
1872, následně 4. října 1873 zahájila provoz
Rakouská severozápadní dráha na trati Praha
Rohanský ostrov p.n. – Nymburk. V letech
1925–28 byla trať do Lysé nad Labem zdvoukolejněna a část elektrizována systémem
1500V v rámci elektrizace pražského uzlu
mezi stanicemi Praha hl. n. a Praha Vysočany. V roce 1976 došlo k elektrizaci trati
(3kV) z Lysé nad Labem do Prahy Vysočan
s postavením provizorního stavědla ve stanici
Praha Vysočany, které mělo být nahrazeno
novým zařízením v rámci přestavby pražského uzlu. To se neuskutečnilo.
Stavební program 1. stavby tedy ovlivnila
mozaika následujících skutečností:
- Stavba „Optimalizace trati Lysá nad Labem
– Praha Vysočany, 2. stavba“, řešící komplexní úpravu trati, nebude v nejbližších letech realizována a pravděpodobně dojde
k rozdělení stavby do jednotlivých celků.
- Provizorní zařízení na stavědle 1 ve stanici Praha Vysočany je již vyžilé.
- Jednosměrné zařízení v jednotlivých traťových kolejích mezi stanicemi Praha Vysočany
– Odb. Skály – Praha Horní Počernice/ Praha
Satalice je nevhodné, a to především při
zpoždění či při mimořádnostech v dopravě.
- Propustnost jednotlivých traťových úseků je
nedostatečná.
- Závislostní podmínky na odbočce Skály jsou
nevhodné (nemožnost jízdy od Praha Satalice k odb. Skály při průběžné jízdě Praha
Horní Počenice – Praha Vysočany).
- Značný počet cestujících ve stanici Praha
Horní Počernice při úrovňovém nástupu a výstupu podmiňuje průběžné jízdy tranzitní dopravy v této stanici.
- Požadavek na zvýšení propustnosti trati vzhledem k odklonové dopravě při provádění stavby
„Optimalizace trati Úvaly – Praha Běchovice“

MR
V jednotlivých traťových úsecích Praha Horní
Počernice – Lysá nad Labem došlo ke zřízení
hradel s hradlem na trati AHP-03, kterými je
trať rozdělena do dvou prostorových oddílů.
Nové TZZ má upravenou i vnitřní část zařízení,
díky kterému je možné následně trať banalizovat.

Stanice Praha-Horní
Počernice dostala nový
podchod i prvky drobné
architektury na novém nástupišti. Sprejeři dali
fotografovi šanci...

Historie této 1. stavby sahá až do roku 2007, kdy byla připravována stavba „Provizorní SZZ a TZZ v ŽST Praha Vysočany“. Konečný název stavby a její rozsah byl nadefinován v roce 2009;
tehdy byla odevzdána dokumentace pro stavební povolení pod
názvem „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany,
1. stavba“. Následně bylo na tuto stavbu 13. 10. 2009 vydáno stavební povolení a měla být zahájena vlastní realizace. V té době
však začalo období redukcí, škrtů a omezení, takže stavba,
u které byl celou dobu kladen požadavek na rychlé ukončení projekční přípravy a možnost zahájení výstavby, čekala na svůj další
osud. Ten se naplnil až 18. 7. 2011, kdy byla téměř po dvou letech
od svého povolení výstavba zahájena.
Rozsah technologických úprav
V železničních stanicích Čelákovice, Mstětice a Horní Počernice
došlo k úpravám stávajícího elektromechanického zařízení pro navázání nového traťového zařízení. V dopravnách odb. Skály a žst.
Praha Vysočany bylo z přebytků stavby Praha hl. n. vybudováno
nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ
342620 v systému elektronického stavědla ESA 11. Vnitřní část
zařízení je umístěna v kontejnerech, situovaných v obvodu žst.
Praha Vysočany a odb. Skály. Nová dopravní kancelář vznikla rekonstrukcí jedné místnosti ve stanici Praha Vysočany – nyní v ní
slouží zálohované pracoviště JOP (Jednotné obslužné pracoviště)
umožňující řízení dopraven odb. Skály a Praha Vysočany včetně
přilehlých tratí.
Mezistaniční úseky Čelákovice – Mstětice – Praha Horní Počernice
získaly nové traťové zabezpečovací zařízení – jednosměrné hradlo
s hradlem na trati (vždy ve správném směru jízdy). V úseku Praha
Horní Počernice – odbočka Skály a odb. Skály – Praha Satalice bylo
vybudováno nové banalizované hradlo bez hradla na trati a v úseku

Český zázrak!
Po desítkách let marných
bojů s úředníky různých
drážních služeb se konečně objevily rozhlasové
amplióny na stožárech
osvětlení. Pane Bože...
ONO TO JDE!

odb. Skály – Praha Vysočany banalizované automatické hradlo s hradlem na trati (v každém
směru). Nová traťová zařízení tak umožňují vést
vlaky v těsnějším sledu při kontrole volnosti traťové koleje, čímž dochází k značnému zvýšení
bezpečnosti železničního provozu.
V celé délce stavby byly položeny nové závislostní kabely, jak pro zabezpečovací, tak
i pro sdělovací zařízení, a to včetně optického
kabelu. K zabezpečení technologických místností v žst. Praha Vysočany a odb. Skály
slouží systém elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) a autonomní samočinný hasicí
systém (ASHS). Vzhledem k tomu, že odb.
Skály je dálkově řízena, byl v dopravně zřízen
kamerový systém. Zároveň byly upraveny telefonní zapojovače na odb. Skály a v žst.
Praha Vysočany.
Základní napájení pro zabezpečovací
a sdělovací zařízení je zajištěno ze stávajících nn přípojek z veřejné sítě nebo stávajících
trafostanic. O náhradní napájení se
postarají bateriové zdroje umístěné v technologických místnostech. V žst. Praha Vysočany
a odb. Skály byl zřízen elektrický ohřev na rozhodujících výhybkách a došlo k úpravě osvětlení v rozsahu vyvolaném stavebními úpravami.
V rámci stavby bylo vybudováno zesilovací
trakční vedení, které je situováno u koleje
č. 302/HLN/ z měnírny Balabenka až na zhlaví
žst. Praha Vysočany. Vedení bylo zřízeno na
stávajících stožárech trakčního vedení. Tím je

zajištěna i dostatečná kapacita pro trakční napájení v úseku pro vozbu v závislé trakci.
Rozsah stavebních úprav
V žst. Praha Horní Počernice vzniklo v prostoru stávající koleje č. 4 nové ostrovní nástupiště s dvěma nástupními hranami o délce
200 m a výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Nástupiště řeší bezkolizní přístup cestujících k vlakům, které budou převážně
směřovat do Prahy. Přístup na nástupiště je
řešen novým podchodem, který je již připraven i pro vyústění za stávající kolejí číslo 8.
Tento apendix je však v současnosti zazděn
do doby dokončení 2. stavby (jedná se
o stavbu „Optimalizace trati Lysá nad Labem –
Praha Vysočany, 2. stavba“, která bude řešit
celkovou modernizaci trati). Jak podchod, tak
nástupiště bylo navrženo tak, aby je bylo
možné využít i pro realizaci 2. stavby.
Kolejové úpravy v žst. Praha Horní Počernice vycházely ze současných znalostí
2. stavby. V rámci těchto úprav došlo ke snesení části 4. koleje a k vyosení zbytku do stopy
koleje č. 6 tak, aby mohla být provedena výstavba ostrovního nástupiště. Stávající kolej
č. 6 byla následně na oseckém zhlaví snesena
a na pražském zhlaví zakončena zarážedlem.
Koleje č. 2 a 4 v sousedství nástupiště byly definitivně upraveny do podoby, kterou budou mít
i ve 2. stavbě. Pro snadnější přístup cestujících
ke stávajícím nástupištním hranám u kolejí

ŽST Praha-Horní Počernice

Šetří se! Na stanici Praha-Horní Počernice je
vidět, že se nemodernizuje plošně. Také proto
jsme výpravní budovu fotografovali radši z povzdálí.

MR
Stavba přinesla i několik novinek. Jednou z nich
je zkušební provoz návěstidla s LED svítilnami, které se pyšní označením L6 a naleznete
ho v žst. Praha Vysočany
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č. 1 a 3, které byly pouze z části upraveny
v souvislosti s výstavbou nového podchodu,
byla snesena část koleje č. 5 před výpravní budovou.
Ve stanici Praha Vysočany byl redukován
dosavadní rozsah kolejiště. Stávající koleje
č. 6, 8, 8a,10,10b a 20 byly sneseny včetně
přilehlých výhybek a výhybek č. 25, 28, 31.
Zároveň došlo i ke snesení výhybky č. 22a
k vlečce „Vinařské závody“.
V trojkolejném úseku Praha Vysočany –
odb. Skály byly pro umístění nových návěstidel postaveny čtyři návěstní lávky. Jejich pozice jsou již v souladu s uvažovanou
výstavbou nového automatického bloku v následné stavbě „Optimalizace trati Lysá nad
Labem – Praha Vysočany, 2. stavba“.
Závěrem
Stavba se sice nepyšní milióny přemístěných kubíků zeminy ani tisíci kubíky betonu či
kilometry nových kolejí, ale pouze kilometry
kabelů a technologií skrytou v jednoduchých
prostorách. I tak má významný přínos pro plynulost dopravy, propustnost trati a bezpečnost
železniční dopravy. Svým způsobem lze hodnotit stavbu jako významnou, vzhledem
k tomu, že ukazuje možnost rekonstrukce
trati, zřízení bezkolizního přístupu cestujících
k vlaku a zajištění propustnosti trati bez nutnosti x-kolejnosti a miliardových nákladů.
Tímto řešením je již v současnosti upravováno
mnoho kilometrů tratí jak v zahraničí, tak část
tratí i u nás. U nás se však tento systém uplatňuje spíše u jednokolejných tratí, kde je označován jako racionalizace.
Při realizaci stavby došlo k řadě nahodilých
událostí, které bylo nutné urychleně řešit.
Díky projekčnímu a realizačnímu týmu, který
se snažil v průběhu stavby vždy tyto události
řešit a nikoliv je využívat jen pro své zviditelnění, bylo možné stavbu uskutečnit v dohodnutých termínech, ale i v dohodnutém
finančním plnění, bez navýšení investičních
nákladů stavby! Za to vše je nutné poděkovat alespoň zástupcům jednotlivých složek,
které se podílely na této stavbě: D. Jančíková
– SŽDC s.o. (příprava stavby), V. Klofec –
SŽDC s.o. (HIS stavby), M. Suchý – AŽD
Praha s.r.o. (ředitel stavby), M. Fifka – Viamont DSP a.s. (dodavatel stavebních částí
stavby), P. Buchta – EŽ Praha a.s. (dodavatel
technologických částí stavby).
Za projekční tým, který řešil jednotlivé stupně
dokumentace, je nutné jmenovitě poděkovat
alespoň garantům jednotlivých profesí, jimiž
byli: K. Hýsková, J. Duchoslav, M. Kroupa
(AŽD), P. Roháč, J. Doubková, P. Utínek, J.
Laifr, J. Straka, A. Budský, R. Husek, J. Dytrych
a další. V neposlední řadě patří poděkování
i ostatním členům realizačního týmu, jak na
straně projektanta a investora, tak i zhotovitelů.
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Geodeti na stavbě: z Lysé do Vysočan
Roman Čítek
První větší vlašťovkou v oblasti realizace liniových staveb byla pro geodety SUDOP
PRAHA a.s. zakázka Optimalizace trati Lysá
nad Labem – Praha Vysočany, 1. stavba. Ne,
že by tuto oblast geodeti neuměli a nechtěli
dělat, ale doposud byly veškeré zeměměřické
kapacity směřovány na přípravu podkladů pro
projekt, geodetické doměřování, budování vytyčovacích sítí a řešení záborových elaborátů.
Takže novinka nám přikázala zajistit:
- výkon funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra (odpovědný geodet stavby)
- kontrolu a ověření vytyčovacích výkresů
stavebních objektů
- kontrolu, ověření a doplnění bodů vytyčovací sítě stavby během realizace projektového záměru
- vytyčení lomových bodů hranice
drážního pozemku (pozemky ve vlastnictví ČD a.s., SŽDC, s.o.)
- geodetické zaměření lomových bodů projektovaných kabelových tras zabezpečovacího a sdělovacího zařízení (dále jen
kabelových tras)
- vytyčení lomových bodů projektovaných
kabelových tras
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby kabelových tras a zařízení
- vyhotovení geodetické dokumentace zaměření skutečného provedení stavby jednotlivých provozních souborů
- vyhotovení geodetické dokumentace
souborného zpracování zaměření skutečného provedení stavby a dokumentace základní vytyčovací sítě.

Velký objem zeměměřických činností spočíval ve vytyčování.
Dle terminologického slovníku geodézie
a kartografie je definováno vytýčení jako
úkon, kterým se v terénu označují vytyčovacími značkami geometrické prvky, umožňující výstavbu objektů na určeném místě
v předepsaném rozměru a tvaru. Jednoduše
řečeno se jedná o přenesení projektu do terénu. Pro geodeta vcelku rutinní a obvyklá
záležitost
Geodeti SUDOP PRAHA a.s. však řešili
podrobné vytýčení prvků technologických
zařízení metodami zcela odlišnými než
výše citovaná definice. Realizační dokumentace se vytvářela přímo v terénu. Při
místním šetření v terénu bylo správcem
zařízení a odpovědným projektantem definováno ideální místo umístění – lomový
bod budoucí trasy inženýrské sítě. Bod byl
zaměřen – souřadnice a výška lomového
bodu se promítla do projektu a současně
byl tento bod opatřen vytyčovací značkou
v podobě dřevěného kolíku. V jednom
okamžiku tak bylo provedeno zaměření pro
projekt a vytýčení!
Možnost takového postupu však umožňují pouze moderní geodetické technologie využívající aplikace GNSS a možnosti
práce s digitálními podklady přímo v terénu.
Zmiňovaná zakázka byla rovněž impulsem
k zakoupení nového mnohem výkonnějšího
pomocníka – aparatury GNSS od švýcarské
firmy Leica, umožňující příjem signálů GPS
a Glonass.
Pro umístění nové technologie bylo
zřízeno několik provizorních prostor
tvořených reléovými domky Variel.
Největší jsou ve Vysočanech a na
odb. Skály, kde je umístěna jak
technologie traťového, tak
staničního zařízení.

MR

Celkové schválené náklady
projektu: 274 339 000 Kč
Schválený příspěvek EU:
151 590 729 Kč

ŽST Praha-Vysočany

S novou
fasádou...

Ondřej Kafka

Budova Olšanská 1a byla ve své době bezesporu na velmi dobré technické, ale i architektonické
úrovni. Pásová okna, nevšední půdorysný tvar, keramický obklad… Postupem času však každé
technické řešení zastará, a tak se majitelé budovy koncem minulého roku rozhodli vypsat výběrové
řízení na projektanta, který by se zhostil návrhu fasádního pláště, jenž by tuto budovu opět pozdvihl
na úroveň, kterou si zaslouží.
Výběrové řízení bylo v podstatě architektonickou soutěží se vším všudy a vzhledem k tomu, že se jednalo o budovu, ve
které pracujeme, jsme k ní přistoupili velmi
svědomitě, což se nám nakonec vyplatilo
a zakázku jsme získali. Musím přiznat, že
by mi asi vadilo, kdyby nám kolegové
z VPU nebo Metroprojektu chodili za zády
při přeměřování našich kanceláří a říkali by
nám, jak má taková fasáda vypadat.

Po počáteční rozvaze jsme začali pracovat na třech koncepčně rozdílných variantách. První, nejjednodušší a také
nejlevnější řešení (varianta A), vycházelo
ze současného horizontálního členění
budovy s pásovými okny. Okna by se vyměnila za nová s hliníkovými rámy a parapetní pásy by byly zatepleny
kontaktním zateplovacím systémem
s minerální vatou. Touto variantou by se
sice vyřešily tepelně
technické potíže současného stavu, ale budova by se tím zařadila
mezi mnohé ostatní
a vzhledově by spíše
ztratila, než získala.
Druhá varianta (B) vycházela, obdobně jako
ta první, ze současného
horizontálního členění,
ale parapetní pásy již
byly navrženy jako
předvěšený provětrávaný plášť. Přínosem
tohoto řešení je kromě
dobrých tepelně technických vlastností
i mnoho různých materiálových a tím i barevných možností.
Otevřela se tak široká

škála různých povrchů od skla, přes plechové kazety, až ke keramice nebo dokonce k cihelným tvarovkám.
Třetí, poslední návrh (varianta C), již
zcela popřel stávající pásová okna
a vydal se velmi netradiční cestou s nepravidelnými okny a živějšími barvami.
Budova by tím získala zcela jinou, netradiční podobu. Meziokenní části by
byly stejně jako parapety opět řešeny
technologií předvěšené provětrávané
fasády s velkým výběrem povrchů, materiálů a barev. Nutno přiznat, že by toto
řešení bylo jednoznačně nejnákladnější
a zcela jistě bychom se při realizaci dočkali mnohých překvapení. Nejspíš
i proto se investor vydal „zlatou střední
cestou“ (varianta B).
Po zvolení varianty jsme se soustředili
na návrh vhodného zasklení a výběr materiálu pro předvěšenou parapetní část.
Vysoká pásová okna, která v minulosti
zajistila pro práci na rýsovacích prknech
velké množství denního osvětlení, byla
jistě pro tehdejší projektanty značným
přínosem a oproti ostatním možná i výhodou. Většina původních kanceláří má
navíc okna ze dvou světových stran, což
je u jiných budov tohoto typu spíše výjimkou. V dnešní době se však práce
přesunula od „prken“ k počítačovým
monitorům a klávesnicím, a tak se do
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značné míry stala z této výhody vlastně
nevýhoda. Na druhou stranu bylo nutné
vzít v úvahu, že v současné době neslouží budova jen projektantům. Při zvážení všech pro a proti jsme se zaměřili
na skla, která zajistí velmi dobrou
ochranu před slunečním zářením
a ochrání tak interiér kanceláří před přehříváním v letních měsících. Vždy je ale
něco za něco. Tato skla jsou dražší, než
ta „obyčejná“ a propustí do interiéru
i méně světla. Vzhledem k tomu, že jsme
se vydali cestou zachování pásových
oken, nebude ale menší světelná propustnost vadit.
Při výběru materiálu pro předvěšený
parapet nás do určité míry nepřímo ovlivnila výška budovy. Ptáte se proč? Z důvodu požáru. Současné předpisy pro
požární bezpečnost nám totiž neumožňují použít ve výškách nad 22,5 metrů
nad úrovní přízemí jiné materiály, než ty,
které mají třídu reakce na oheň A2 nebo
lepší. Naše budova je vyšší a tak z výběru odpadly například velmi pěkné
desky Trespa nebo Parklex. I tak ale bylo
stále z čeho vybírat.
Po předložení několika návrhů se investor nakonec rozhodl pro cihelné tvarovky
ve třech barevných odstínech (viz detail
na straně 10), což je dle mého názoru
velmi dobrá volba. Vítězný návrh si můžeme prohlédnout na severní straně budovy, kde je u garáže namontovaný
vzorek v plné velikosti. Po vybrání dodavatele stavby bude zhotoven ještě jeden
vzorek, tentokrát šíře jen asi 1,5 metru,
ale na celou výšku patra. Bude tak vidět
návaznost oken na parapet z vnější
i vnitřní strany. Každý si pak bude moci
vyzkoušet otevírání okna a udělá si konkrétní představu o hotovém díle.
Počátkem září bylo ukončeno výběrové
řízení na dodavatele fasády, ze kterého
vyšla vítězně společnost Nevšímal a.s.
Tím byla v podstatě rekonstrukce odstartována. Začaly práce na dílenské dokumentaci, objednává se materiál, dolaďuje
se organizace výstavby. Pokud půjde vše
jak má, mělo by se „kopnout“ v průběhu
Varianta B v jiném barevném provedení
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Návrh úpravy hlavního vstupu do budovy s vítěznou variantou fasády
listopadu. Dokončení rekonstrukce by nemělo být
později, než koncem června 2013. Na to si ale
ještě chvíli počkáme…
V rámci projektu „rekonstrukce fasády“ byly
zpracovány tyto stupně projektové dokumentace:
Studie – 2011
Dokumentace pro stavební povolení – 2012
Dokumentace pro výběr zhotovitele – 2012

Varianta C
v provedení ALUCOBOND/PARKLEX
Na protější straně varianta B v konečném řešení.
Varianta C

Hlavní inženýr projektu:
Tomáš Pechman
Architektonický návrh:
Tomáš Pechman
Spolupráce:
Ondřej Kafka, Jakub Jakubec
Vizualizace návrhu, 3D:
Radek Horyna
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Nuselský most v Praze – a jeho sanace

Tomáš Martinek

Most převádí městskou komunikaci I. třídy – ul. 5. května přes Nuselské údolí mezi Pankrácí a Karlovem.
Je dopravní spojnicí pro automobilový a pěší provoz mezi centrem města a jeho jižními částmi a zároveň
dopravním napojením na městský dopravní okruh. Současně také převádí trasu metra C mezi stanicemi
I. P. Pavlova a Vyšehrad.
Historie
Záměr překlenout mostem Nuselské údolí
mezi Karlovem a Vyšehradem se datuje už
od doby rakouské monarchie, kdy v roce
1903 proběhla první architektonická soutěž.
V průběhu 20. a 30. let minulého století se
uskutečnily další soutěže na návrh přemostění s oceněnými návrhy (objevily se i návrhy obloukových mostů, mosty s obytnými
pilíři apod.), k realizaci ale nedošlo. Poslední soutěž proběhla v roce 1953, ze které
vzešel i později realizovaný most. Tehdy byl
shledán jako optimální návrh komorového
mostu s horní mostovkou. Vybraná varianta
byla oprášena až v polovině 60. let se záměrem převedení tehdy navrhované podzemní

tramvaje v jeho tubusu směrem na Pankrác
a dále ke vznikajícím sídlištím na jihu
Prahy.
Vypracováním projektové dokumentace
byl pověřen tehdejší Pražský projektový
ústav (PPÚ) a Projektový ústav dopravních
a inženýrských staveb (PÚDIS). Několik
týmů projektantů pod vedením Ing. Hubičky, Ing. Michálka a Ing. Kobra zpracovávalo samostatně statický návrh a výkresovou
dokumentaci založení, pilířů, opěr a nosné
konstrukce. Technické řešení bylo ověřeno
i na zmenšeném modelu výseku nosné konstrukce a pilíře v laboratořích ČVUT. Realizace byla svěřena podniku SSŽ v letech
1965–1973.

Technické řešení
Jedná se o spojitou rámovou konstrukci
o pěti polích z monolitického předpjatého betonu B450 – podélně i příčně předpjatou,
zbudovanou letmou betonáží, v krajních polích betonovanou na pevné skruži. Pole
o rozpětí 68,25 + 3 x 115,5 + 68,25 m přemosťují ulice Čiklovu a Křesomyslovu na
území městské části Prahy 2 a ulice Jaromírovu, Oldřichovu, Svatoplukovu a Sekaninovu na území městské části Prahy 4. Pod
mostem prochází železniční tratě Praha Vršovice – Praha Smíchov a Praha hl. n. – Praha
Smíchov; zároveň se pod ním nachází čerpací stanice AGIP, veřejný park Folimanka
a potok Botič.
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Přípravnými pracemi byly demolice několika domů v Nuselském údolí a dětské nemocnice na Karlově. Pilíře byly založeny na
kopaných šachtových pilířích, opěry na vrtaných pilotách a plošně na základových pasech.
Dříky pilířů byly navrženy ze čtyř samostatných listů s líci skloněnými od svislé roviny,
v jejichž hlavě byl vybetonován zárodek tubusu nosné konstrukce. K němu byly připnuty
z obou stran betonážní vozíky a metodou letmé
betonáže vybetonovány po částech dl. 3,5 m
vždy poloviny polí mostu s vynecháním
střední lamely konstrukce. Po dobetonování
uzavírající části NK byly předepnuty průběžné
předpínací kabely a jednotlivá pole mostu spojena. Předpínací výztuž je vzhledem k zatížení
spodní desky provozem metra navržená také
svislá ve stěnách tubusu nosné konstrukce.
Pro zmenšení hmotnosti a tím i průhybu
konzol vybetonovaných vahadel jednotlivých
polí mostu nebyl betonován most v celé šířce,
ale pouze komora se zárodky budoucích konzol příčného řezu. Po předepnutí celého mostu
byla dobetonována příčná žebra konzol
a deska mostovky (obojí předepnuto jednolanovými předpínacími kabely) a průběžný
krajní římsový nosník. Mezi něj a zvýšený

Neúnavně se o projekt Nuselského mostu pokoušeli Bohumír Kozák a Stanislav Bechyně. Na dvou horních obrázcích jsou jejich plány ze soutěže roku 1919, pod popiskem vpravo jejich návrh z roku 1927. Navrhovaný most tvořily po krajích dva železobetonové oblouky, mezi kterými
podpíralo silnici šest rovných obdélníkových polí. V jejich spodní části počítali konstruktéři s krytými garážemi.
Poslední obrázek představuje návrh Zdeňka Pešánka, Stanislava Demela a Jana Alfréda Holmana z roku 1926. Most měly nést dva pilíře,
mezi kterými by se pnul velký železný oblouk. Ve čtrnáctipatrových pilířích měly být podle autorů umístěné velkokapacitní garáže, do kterých
by se najíždělo jak z nuselského údolí, tak z pankrácké pláně. Pohodlný by byl takový most i pro pěší. Dole v údolí by si ve spodních patrech
pilíře nakoupili, protože architekti pamatovali i na obchody, a pak by vnitřním výtahem vyjeli nahoru k tramvajové trati a mohli pokračovat
přímo do centra města.
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okraj konzoly mostovky se svodidlovou zídkou
byly do ozubů na jejich okrajích osazeny prefabrikované chodníkové desky tl. 100 mm opatřené izolací a krytem z litého asfaltu.
To, co se jevilo jako optimální při výstavbě,
se ale z důvodu množství netěsných spar stalo
v pozdějších letech zdrojem poruch betonu od
protékající srážkové vody z vozovky až do
podhledu nosné konstrukce mostu.
Zábradlí mostu bylo tehdy ještě bez zábran
proti pádu osob, zato s integrovanými osvětlovacími tělesy ve spodní hraně madla. Most byl
pro silniční provoz otevřen v roce 1973 a o rok
později jím projel první vlak metra trasy C,
tehdy ukončené ve stanici Kačerov. Vlaky
metra vyrobené v tehdejší SSSR však měly
vyšší hmotnost než podzemní tramvaj, proto
bylo nutné do tubusu instalovat roznášecí ocelový rošt, který zatížení přenáší do rohů konstrukce blízko stěn a nezatěžuje spodní desku,

Vzorový příčný řez mezi žebry konzoly
a v místě žebra konzoly poskytuje částečnou
představu o opravách, které budou na mostě
prováděny.
Čtveřice snímků vpravo představuje nejčastější poškození nosné železobetonové konstrukce mostu.
Dva spodní snímky ukazují současný stav
vozovky a chodníků. Na mostovce budou vyměněny odvodňovače, vyměněna izolace
mostovky včetně vozovky, vyměněna konstrukce chodníkových desek včetně nové pochozí izolace.

která by toto zatížení nepřenesla. Izolace mostovky pod vozovkou byla navržena z gumové
folie, volně pokládané na mostovku s ochrannou vrstvou z betonu vylehčeného kuličkami
polystyrenu. Obojí se ukázalo jako nešťastná
volba, protože beton s polystyrenem se po čase
rozpadal a folie i s vrstvami vozovky se volně
oddělovala od podkladu, čímž se tvořily výtluky a most bylo nutné po pár letech provozu
rekonstruovat.

Opravy mostu
V období 1980–1981 byl most uzavřen pro
automobilový provoz a návrh rekonstrukce byl
svěřen PÚDISu. Bylo provedeno zbroušení původních vrstev vozovky, povrch mostovky vyrovnán epoximaltou a izolace provedena ze
stěrky z asfaltového mastixu s vložkou ze
sklené tkaniny (subdodávka tehdy rakouského
Strabagu) a položeny vrstvy asfaltové vozovky.
Na krajní svodidlovou zídku byly dodatečně
namontovány železobetonové prefabrikáty
s ocelovou svodnicí jako zábranou proti nárazu
vozidel a vybetonována nová střední římsa se
stožáry osvětlení, jak je známe dnes. Zábradlí
bylo vyměněno za dnešní ocelové se svislou
výplní, bez osvětlovacích těles.
V roce 1997 byl rekonstruován ocelový roznášecí rošt v tubusu nosné konstrukce z důvodu trhlin v jeho podélnících. V 90. letech
bylo zvýšeno zábradlí zaoblenou nástavbou
zábrany pro zabránění přístupu přes zábradlí.
V této době se na mostě prováděly pouze občasné udržovací práce a výměny jednotlivých
desek kobercového dilatačního závěru.

15

SUDOP REVUE 3/12

Kompletní výměna mostních závěrů proběhla v létě roku 2011 a odstranila nejpalčivější problém mostu – příčiny zatékání na čelo
nosné konstrukce, úložný práh a do prostor kolejiště metra. Odstranění následků – poruch
betonu a výztuže nosné konstrukce a opěr
bude záležitostí právě sanace mostu.

Poruchy a závady
Přes pečlivě provedenou rekonstrukci v roce
1981 se v průběhu let objevily poruchy betonu
v místě dilatací a spar na okraji chodníku i vozovky v celé délce podhledu mostu a problémy
s dilatačními závěry. Most byl dlouhodobě sledován, stanovena jeho dostatečná únosnost pro
nové vozy metra a vypracována celá řada diagnostických průzkumů poruch mostu. Ty byly
podkladem pro vypracování projektové dokumentace sanace mostu, jež byla zpracována
v termínu 09/2010 – 07/2011 v SUDOPU.
Poruch se zjistila celá řada: zatékání do podhledu mostu v místě chodníků a odvodňovacích svodů, které způsobuje poruchy krycí
vrstvy výztuže s počínající korozí výztuže na
podhledu mostu, poruchy betonu a koroze výztuže na opěrách a čele nosné konstrukce
v místě zatékání z odvodnění mostovky a netěsných mostních závěrů. Některé dřívější vysprávky povrchu betonu na podhledu a tubusu
nosné konstrukce, kryté nátěrem, vykazují nízkou soudržnost s podkladem.

Návrh sanace mostu
Cílem sanace mostu je obnovení dobrého
technického stavu a odstranění poruch betonu
všech částí spodní stavby, nosné konstrukce
a příslušenství mostu a tím prodloužení trvanlivosti mostu.
Budou odstraněny nevhodné detaily v příslušenství mostu, které jsou zdrojem poruch
betonu od zatékání srážkové vody skrze spáry
v chodníkové části a v místech svodů odvodnění. Budou revidovány všechny předchozí vysprávky povrchu betonu a odstraněny ty, které
nemají patřičnou soudržnost s podkladem.
Budou odstraněny poruchy betonu spodní
stavby i nosné konstrukce. Dále budou vyměněny odvodňovače na mostovce včetně svodů
do sběrače v komoře mostu, vyměněna izolace
mostovky včetně vozovky, vyměněna konstrukce chodníkových desek včetně nové pochozí izolace. Nosná konstrukce ani spodní
stavba nebude zesilována, jejich technický stav

a možná zatížitelnost prokázaná přepočtem zatížitelnosti (PÚDIS, 1992) je dostačující.
Pro sanaci podhledu nosné konstrukce bylo
nutné navrhnout zavěšenou sanační lávku, která
bude pojíždět po podvěšené dráze a vytvoří
přístup ke všem plochám stěn, konzol a spodní
desky (výška NK = 6,5 m). Pilíře a opěry budou
sanovány z dočasného systémového lešení.
Součástí projektové dokumentace byl i návrh
dopravních opatření, který byl projednán s dopravní policií. Uzavírka vozovky je navržena
vždy v jednom jízdním pruhu pro každý směr,
se zachováním provozu vždy ve dvou pruzích
v každém směru. Nedílnou součástí byly i stavební objekty úprav veřejného osvětlení a sdělovacího kabelu GTS, které jsou dnes umístěny
na střední římse mostu, a bude nutné je dočasně
vymístit kvůli výměně izolace mostovky.
SUDOP PRAHA zpracoval kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení
včetně všech průzkumů, havarijního plánu, za-

měření a vlivu stavby na životní prostředí a po
úspěšném získání stavebního povolení (díky
neúnavnému úsilí Ing. Marty Součkové ze
střediska inženýringu) zpracoval i soutěžní dokumentaci pro výběr zhotovitele.
Předpokládá se rozložení sanace do více let
z důvodu nutnosti rozfázování postupu prací
i z důvodu zajištění finančních prostředků.
Předpokládaná cena sanace včetně všech přeložek inženýrských sítí a vedlejších rozpočtových
nákladů byla spočtena na téměř 250 mil. Kč.

Spodní obrázek představuje návrh zavěšené
sanační lávky, ze které bude prováděna
oprava podhledu nosné konstrukce, jejíž
výška činí 6,5 metru. Lávka bude pojíždět po
podvěsné dráze a umožní přístup ke všem
plochám stěn, konzol i spodní desky.
Všechny tyto prvky jsou k vidění z podhledu
na velkém horním snímku.
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Dálnice D3 vznikne jako PPP projekt,
rozhodla vláda 27. 6. 2012. Zatím se ale
jedná o necelých 19 kilometrů dálnice
mezi Bošilcem a Borkem. „Ale,“ jak říká
ministr Pavel Dobeš, „může to být první
vlaštovka“. Pokud by to tak dopadlo
a realizace D3 by dostala zelenou i v dalších částech trasy, doufáme, že se na
procesu přípravy budeme podílet alespoň v úseku, na kterém už několik roků
s ŘSD spolupracujeme. Celá dálnice má
měřit 170 kilometrů, zatím je však v provozu jen 20kilometrový úsek u Tábora
a rozestavěná 25kilometrová část mezi
Táborem a Veselím nad Lužnicí.
A teď k historii naší činnosti na D3.
1) V roce 2007 jsme pro ŘSD, Správu Praha
zpracovali Oznámení dle §6 zákona
č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí v rozsahu přílohy č. 3 na záměr Dálnice D3 „Středočeská“ – stavby 0304 –
0305I (II. etapa). Jednalo se o stavby ve Středočeském kraji, které jsou usazené v územních
plánech obcí a u některých staveb byly dokonce zpracovány i DÚR. Byly to úseky:

úsek 0304 Neštětice–Voračice,
km 25,5 – 42,02
úsek 0305-I Voračice – Nová Hospoda, km
42,02 – 58,85
Oznámení bylo odevzdáno 30. 8. 2007
a 1. 10. 2007 předloženo na MŽP. Závěr zjišťovacího řízení vydalo MŽP 21. 11. 2007. Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl
příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle
přílohy č. 4 (EIA) k citovanému zákonu je
nutné zpracovat s důrazem na spoustu požadavků na doplnění. Asi nejdůležitější z doplňujících bodů bylo prověření variantního koridoru
dálnice přes Poříčí nad Sázavou, především
varianty Promika a na Voticku – Miličínsku
také varianty Zenkl – Vyhnálek. Další požadavek byl na zahrnutí nulové varianty.
Přibližně ve stejné době pracoval Pragoprojekt na Oznámení na části Praha–Benešov,
stavby D3 0301 Praha – Jílové, D3 0302
Jílové–Hostěradice a D3 0303 Hostěradice–
Václavice.
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Dálnice D3 - „Středočeská část“
Hana Staňková a kolektiv
2) V říjnu 2008 vypsalo ŘSD soutěž na
vypracování Technické studie a dokumentace EIA pro kompletní úsek D3 – Středočeská část, tedy stavby 0301 – 0305-I.
Tuto zakázku jsme získali společně s Pragoprojektem.
Práce byla rozdělena tak, že v Technické
studii jsme se zabývali opět stavbami 0304 –
0305-I západní varianty (stabilizované)
a nově jsme přibrali východní variantu zvanou Promika, což bylo v úseku od Bystřice po
Mezno. Rozdělení na západní a východní se
přijalo hlavně z důvodu, aby název stabilizovaná (západní) tuto variantu neupřednostňoval při hodnocení před nově posuzovanou
východní variantou, která vede v koridoru stávající silnice I/3. Varianty Zenkl – Vyhnálek
a Promika jsme dle zadání měli pouze převzít
a dopracovat do požadovaného rozsahu. Po
rozpracování návrhu však bylo zjištěno několik nevhodných způsobů řešení a bylo nutné
přistoupit k dílčím změnám v návrhu trasy. To
se týkalo zejména inženýrských objektů,
z důvodu zajištění alespoň elementárního dodržení technických předpisů a umožnění alespoň teoretické realizovatelnosti stavby. Je
nutné podotknout, že provedené změny v návrhu neměly hmatatelný dopad na definovaný
koridor stavby, ačkoli zastánci této varianty
tvrdili opak. Můžeme s klidným svědomím
konstatovat, že naše úpravy významným
způsobem zlepšily původní návrh ve smyslu
realizovatelnosti i ve smyslu nákladů stavby
a zároveň nezhoršily její negativní dopady.
Součástí záměru v západním koridoru je
i obchvat Jílového u Prahy, přivaděč Týnec
nad Sázavou a Václavická spojka.
Technická studie byla zpracována včetně
návrhu mimoúrovňových křižovatek, křižujících komunikací, tunelů, mostů, POV a bilancí
materiálů a záborů. Jelikož byly zpracovány
i různé podvarianty, celková délka SUDOPEM
vyprojektovaných tras činila 82 km:
- v západní variantě se jednalo celkem
o 36 026 m dálnice včetně mostů a tunelů
a dalších kilometrů souvisejících silnic. Mimoúrovňové křižovatky se na západní variantě nacházejí čtyři, z toho jedna byla
řešena variantně. Objem odhadovaných
zemních prací na západní variantě činí přes
10 milionů m3 a plocha vozovky dálnice
něco přes 650 tisíc m2.

- ve východní variantě bylo navrženo
v rámci všech podvariant celkem 46 029 m
dálničních tras včetně mostních a tunelových
objektů, dále více než 40 km kilometrů úprav
a přeložek návazné silniční infrastruktury (silnice I., II a II. třídy, polní cesty a větve mimoúrovňových křižovatek). Na řešeném úseku
východních variant se nacházejí 3 nebo 4 mimoúrovňové křižovatky, pro každou podvariantu s odlišnou polohou. Celkem námi bylo
navrženo 6 variant křižovatek, koncová MÚK
Mezno byla řešena v rámci návrhu západní
varianty. Odhadované zemní práce jsou opět
rozdílné pro jednotlivé varianty, nicméně v řešeném úseku se pohybují v intervalu přibližně
5,1 – 6,3 milionů m3, plocha vozovky dálnice
pak od 440 do 470 tisíc m2.
V rámci dokumentace EIA (vyhodnocení
vlivů na životní prostředí) jsme pracovali na
celém úseku Středočeského kraje, tzn. i na
úseku Pragoprojektu. Celkem tedy asi na
160 km dálnice (všechny podvarianty). K posuzovaným variantám bylo nutné přidat ještě
část související stávající silniční sítě, která
zahrnovala D1 Průhonice–Hvězdonice, I/3
Mirošovice–Mezno, I/18 Sedlčany–Olbramovice, II/603 Jesenice–Mrač, II/102 Zbraslav–
Štěchovice, II/104 Petrov (Davle) – Jílové,
II/105 Jesenice–Netvořice, II/106 Štěchovice–Benešov, II/114 Neveklov–Hůrka, II/121
Sedlec-Prčice – Votice. Tyto silnice (resp.
obce na nich) byly zahrnuty do hlukové studie, rozptylové studie a posouzení vlivů na
veřejné zdraví.
Jako samostatné části dokumentace
SUDOP PRAHA a.s. odevzdal hlukovou studii, dendrologický průzkum, geologickou rešerši, hydrogeologický průzkum, pedologický
průzkum a odpady. Takže jsme do dokumentace EIA zapracovali i tyto příslušné kapitoly.
Kompletaci a závěrečné hodnocení provedl Pragoprojekt a své razítko na EIA umístil Ing. Ondřej Čapek z Pragoprojektu.
Celkem se EIA týkala 52 obcí a 94 katastrálních území.
Termín odevzdání Technické studie byl
12/ 2009, EIA se odevzdala v 8/ 2010.
Dokumentace vlivu záměru na životní prostředí byla na MŽP předložena 17. 12. 2010.
Dokumentace EIA byla ministerstvem zveřejněna 14. 1. 2011, následně 5. 10. 2011 byl
zveřejněn posudek, zpracovaný Ing. Josefem

Tomáškem. Veřejné projednání dokumentace i posudku se konalo na dvou místech,
a to 15. 11. 2011 v Benešově a 24. 11. v obci
Sedlec-Prčice.
Stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí na západní a východní koridor bylo vydáno 1. 2. 2012. Vydané stanovisko tak obsahuje celkem 172
návrhů opatření k eliminaci negativních vlivů
na životní prostředí.
Závěr stanoviska MŽP uvádí:
Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Na základě získaných podkladů a doplňujících informací lze pořadí variant (koridorů)
stanovit takto:
1. západní koridor – jeví se jako výhodnější, a to především z hlediska menšího
vlivu na obyvatelstvo
2. východní koridor – varianta akceptovatelná za předpokladu, že nebude z jakýchkoliv důvodů možno záměr realizovat
v západním koridoru.
Z tohoto závěru je tedy zřejmé, že za určitých podmínek (a není jich málo) lze realizovat obě varianty. Je tedy jen na stavebníkovi,
aby si určil, kterou bude v další přípravě sledovat.
V květnu 2012 vydalo ŘSD prohlášení, „že
přistupuje k pokračování investiční přípravy
dálnice D3 pouze v západní variantě“, (stabilizované), tedy v té, kterou už spoustu let sleduje, a obce, na jejichž území navrhovaná
dálnice D3 vede, už jsou s ní většinou smířené a mají ji usazenou v územních plánech.
Na stavby:
D3 0301 Praha–Jílové
D3 0302 Jílové–Hostěradice
D3 0303 Hostěradice–Václavice
D3 0304 Václavice–Voračice
D3 0305-I Voračice – Nová Hospoda
vypsalo v březnu 2012 ŘSD soutěže na
zpracování všech stupňů projektové dokumentace, tj. DÚR, IČ na vydání ÚR, DSP, IČ
na vydání SP, PDPS, a AD.
Velmi bychom stáli o práci na těchto prestižních stavbách, obzvláště na částech, které
jsme už v technické studii řešili. Bohužel ŘSD
tyto soutěže vzápětí zrušilo. Tento unáhlený
postup je snad možné posoudit jako nešťastné
pohrávání si s firmami hladovými po zakázkách a neúcta k práci odvedené na přípravě
nabídek.
Nezbývá než doufat, že dojde i k dalšímu
pokusu vypsat soutěže znovu a příprava dálnice D3 bude zahájena.
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Začátky projektování elektrizace železnic (I)
z pohledu řadového projektanta Jiřího Bartáka
Maturoval jsem na Vyšší průmyslové škole
elektrotechnické Na Příkopech v červnu 1947,
kde jsem byl uznán dospělým. Hned poté jsem
odjel do Kralup na letecký kurs (to tam ještě bylo
letiště). Tam mi volali z domova, že prý Škodovy
závody Praha budou přijímat nové pracovníky.
Proto jsem zajel do Jungmannovy ulice, kde mne
přivítali na osobním oddělení. Poslali mě na přijímací zkoušku do oddělení linek vysokého napětí
(VN). Zde jsem vypočítal něco z vedení – průhyby a zatížení vodičů, nakreslil stožár a něco
z rozvodny VN. Na to řekli, že mě berou. V osobním oddělení si mě zapsali a při tom zjistili, že
nemám absolvovanou brigádu v zemědělství – tři
měsíce nařízené pro ročník 1928. Na pracovním
úřadě mi řekli, že všechny brigády již odjely do
pohraničí – tam spolužáci tři měsíce dělali kovboje: pásli veliká stáda zdivočelých krav – abych
si něco našel sám. Proto jsem nastoupil do velkostatku Svatovítské kapituly v Hostěradicích.
Zde jsem tři měsíce dělal traktoristu (traktory
John Deere, Farmall, Lanz Bulldog, Deutz, Svoboda). Po návratu z brigády mi na osobním
oddělení Škodových závodů řekli, že zakládají
nové oddělení Elektrizace drah, které se právě
dnes stěhuje do Karlína do budovy ČKD. Tak
jsem tam nastoupil.
Ředitelem (přes projekty i montáž) byl
Dr. Ing. František Jansa, jeho sekretářem pan
Štemprok, vedoucím projektu Ing. Jiří Němec.
Jmenovali jsme se ÚP 30 ED – dráhy, tj.
Ústřední projekční a prodejní kancelář elektrické
dopravy – dráhy (např. Mototechna byla ÚP 20).
Seděli jsme v dlouhé kanceláří takto: vedoucí
kanceláře Jiří Zahradník, pak František Nemrava,
Miroslav Hrbek, Vítězslav Hedbávný (to ještě nebyli inženýři), já, Václav Mertl, Zdeněk Hubálek
a nakonec Miroslav Vlach, t.č. na vojně ve Kbelích. (Když letělo přes Prahu vojenské letadlo
a dvakrát ubralo plyn, věděli jsme, že to letí
Mirek.) Poslední tři byli zaměstnanci ČKD a zabývali se vedením pro tramvaje a trolejbusy –

elektrické a mechanické výhybky, křížení (též
křížení s železnicí na Krejcárku), oblouky, závěsy
apod.
My ostatní jsme konstruovali a kreslili konsoly, svorky a různé armatury pro trakční vedení
(TV). Občas (i vícekrát denně) přišel pan šéf
Ing. Němec, vytáhl zápisník se slovy „Švýcaři to
dělají takhle, Němci takhle, Francouzi takhle
a my to uděláme takhle,“ inkoustovou tužkou do
hotového výkresu nakreslil změnu, a my překreslovali. Jiří Zahradník byl za války nasazen v Německu na kopání zákopů, odkud se dostal na
kopání základů pro TV k německé filiálce švýcarské firmy BBC (Brown, Boveri & Cie), která
i ve válce stavěla v Německu TV. Proto již
o problematice trakčního vedení věděl hodně.
Když jsme si nevěděli rady, pan Zahradník odešel
a přinesl (nevím odkud – zřejmě soukromá válečná reparace) výkresy BBC, které nám hodně
pomohly.
Já, jako nejmladší, jsem chodil fasovat pracovní potřeby (střídavě do Škodovky a ČKD),
nosil výkresy do a z planografie apod. Moje
hlavní a dlouhodobá práce bylo škrábání značky
Škoda na výkresech a razítkování ÚP 30 ED. Pak
jsem hodně psal rozpisky na výkresy šablonkou
(což jsem ovládal ze školy), protože pan šéf to
chtěl mít hezké.
Jednou volali z dílny známého „reakcionáře“
pana Hubálka, aby se pan šéf přišel podívat na
novinku sovětské techniky. Šli jsme s ním.
V dílně stál krásný přepychový osobní vůz ZIS,
asi z ÚV KSČ. Když ho zvedli na zvedáku, pan
Hubálek vlezl pod něj, a nadšeně nás volal
k sobě. Na vaně motoru bylo vidět vyraženou
značku FORD – Made in USA!
Vítězslav Hedbávný si dálkově dodělával vysokou školu. Jednou ho někdo volal telefonem,
řekli jsme, že je ve škole. Hlas se omluvil, že zapomněl, že pan Hedbávný má promoci. S tím se
nám ale kolega nepochlubil. A tak Andulka
Skřičková běžela pro kytku, Vašek Mertl psal
gratulaci ve staročeštině, vrátný dostal příkaz,

Slavnostní zahájení elektrizace trati Praha - Česká Třebová výkopem základu stožárové podpěry trakčního
vedení v žst. Poříčany dne 28. května 1951. Čtvrtý stojící zprava je Ing. Němec, šestý dr. Ing. Jansa.

Profesor František Jansa na počátku 90. let 20. století

aby zavolal, až Sláva přijde a my uklízeli. Když
čerstvý inženýr dorazil, bylo velké gratulování
a slavení. Samozřejmě přišel i Mirek Vlach, který
měl neobyčejně vyvinutý čich na každou oslavu.
Pan šéf se na mě díval se sklenkou v ruce a kroutil hlavou: „Pane Bartáku, já myslel, že letci nepijí?“ Nevěděl jsem, co na to říct, ale o čtyři roky
starší Mirek Vlach mu pohotově odpověděl:
„Pane šéf, to byste se divil, letci pijou víc než námořníci!“
Jenom si dodatečně uvědomuji, jaké veliké trápení měl asi s námi pan šéf, za což se mu dodatečně nahoru moc omlouvám. Když přišel
v pondělí ráno do práce a v kanceláři seděl sám
pan Zahradník, tak jen rezignovaně konstatoval:
„Pan Hrbek utrpěl vítězství nebo porážku (hrál
fotbal za Staroměstskou Čechii), pan Nemrava,
jako sokol cvičí na slet a pan Barták někde létá
s Aeroklubem.“
Na konci 40. let jsme dělali naši první stavbu:
2. kolej Vinohrady–Vyšehrad. Tam se stalo, že
se jeden postavený AP stožár ohnul. Ihned jsme
tam vyjeli a někdo z nás si všiml, stožár byl postaven delší stranou kolmo na kolej – podle stavebních tabulek měl být rovnoběžně (kotevní
stožár). Montéři, kteří dosud dělali jen úpravy
a rekonstrukce v Praze podle odhadu, stavěli stožáry vždy delší stranou kolmo a usoudili, že jsme
se spletli. Toto byly první stožáry, které byly počítané. Tak jsme si to vysvětlili, a oni honem stavěli nový stožár; od té doby nám věřili.
Někdy v té době jsme se stěhovali z Karlína do
Veletržního paláce, 1. patro, vedlejší vchod z Veletržní ulice. Zde již Ing. Hedbávný seděl jako
hlavní inženýr střediska u pana šéfa a postupně
nastupovali: Ing. Lobko, Karel Vodňanský, Jirka
Mistr, Mirek Procházka, (zvaný Špacír – oproti
dalšímu Mirkovi Procházkovi, s přezdívkou
Praštěný, který nastoupil později), Jaromír Linhart, Dáša Hřídelová a další.
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A začala velká stavba Elektrizace trati Žilina
– Spišská Nová Ves, a to úseky Žilina–Vrútky–
Turany a Ružomberok – Spišská Nová Ves. Úsek
Turany–Ružomberok byl vynechán, protože se
tam stavěla nová přehrada a kvůli ní velká přeložka trati s novým tunelem.
1. ledna 1950 jsme byli delimitovaní k Elektroinstalačním závodům Praha, které se zanedlouho
přejmenovaly na Elektromontážní, ale značka EZ
a práce zůstala stejná. Já jsem samostatně nepracoval, pouze jsem vypomáhal držet pásmo, lať
apod. ve skupinách Ing. Lobka, Mirka Vlacha
a dalších a k problémům projektování jsem se
zatím nedostal.
Jeden čas se mluvilo o tom, že budeme dělat
nějaké tratě v Bulharsku a Rumunsku a že
k tomu dostaneme dva sportovní letouny, a do
práce budeme létat. Na to pan šéf probíral se
mnou možnost rozšíření mého pilotního průkazu
na motorová letadla. Pak ale z toho sešlo. Zato
jsme měli slíbené osobní auto pro lepší dopravu
po stavbách na Slovensku. Dlouho se nic nedělo,
až pan šéf náhodou zjistil, že auto už je, ale jezdí
s ním vedení EZ po výletech. Byl z toho rozruch,
ale odpovědní se vykrucovali, že nemají pro nás
zkušeného řidiče a amatéři se služebním autem
jezdit nemohou.
Proto jsem navštívil pana Jelínka, majitele nákladní autodopravy, který měl auta, ale neměl řidiče, u kterého jsem po večerech, nedělích
a dovolených jezdil s nákladním autem. Ten mi
dal bezvadné vysvědčení, jako pro řidiče z povolání. To pan šéf s povděkem přivítal, odnesl glejt
na ústředí a po návratu nám radostně sdělil, že
auto Škoda Tudor - Combi nás čeká u stavebního
oddílu ve Varíně a já ho mám v péči. Tak jsme se
vozili autem.
Já jsem pracoval až do žst. Štrba, kde jsem
skončil a 1. 10. 1950 nastoupil na vojnu. Místo
dvou let jsem tam byl čtyři roky, jelikož jsem
sloužil u letectva a dělnická třída zavelela... Ještě
jako voják jsem byl několikrát v Soukenické ulici,
kam se všichni mezitím přestěhovali. Když mě po
velkých problémech konečně pustili z vojny, šel
jsem do Soukenické, kde už ale projekty nebyly –
sídlil tu nový podnik Elektrizace železnic. S údivem jsem tam hleděl na nového ředitele pana
Zvelebila, kterého jsem znal jako pomocného

Elektrizace pod Tatrami v 50. letech 20. století

montéra z Vršovic. Trpce si mi stěžoval a téměř se
omlouval, že dostal stranický úkol dělat ředitele,
což neumí a skoro se stydí. Ten mi řekl, že
Ing. Němec s projektem jsou v novém Státním
ústavu dopravního projektování v budově Ministerstva dopravy. Tak jsem je zase našel. První
otázka pana šéfa byla, jestli ještě létám. Když
jsem ho ujistil, že už ne, byl velice spokojen.
Na SUDOPu mne nejvíce zaujal nápis na dveřích kádrového oddělení: Voříšek Skákal. Určitě
jsme byli pod jejich stálým dohledem, protože
u nás např. pracovala Eva Reinsbergová, sestra
katolického faráře, Rosemary Kavanová, matka
pozdějšího ministra zahraničí v letech 1998–
2002 (otec Pavel Kavan byl odsouzený k 25
letům vězení v procesu s Rudolfem Slánským)
apod. Tam už se dělaly projekty elektrizace tratě
Praha – Česká Třebová. Já znovu začínal ve skupině J. Linharta na akci nádraží Praha-střed, dále
se u Mirka Vlacha trolejovaly úseky Běchovice–
Malešice a Malešice–Vršovice a další. Pak už
jsem se dostal k samostatné práci – řešil jsem neutrální pole mezi 1,5 kV v Praze a 3 kV venku
u zastávky Kyje.
Když pan šéf viděl, že jsem se po vojně usadil
a naučil pracovat, hned mi zvýšil plat a udělal mě
vedoucím pracovní skupiny, kam jsem dostal Milušku Novotnou (později
Hedbávná, ještě později
Chytrá), Martu Cizlovou,
Zdenka Ježka, Hanku Švábovou a později i další. To už
jsme dělali Řečany, Přelouč,
osobní i nákladové nádraží,
Českou Třebovou, osobní
nádraží, IV. etapu – tam
byly převěsy dlouhé 120
metrů. Zde při pochozí komisi vznikl problém se stožárem v 1. nástupišti. Prý
bude překážet. Vedle byly
dřevěné boudy občerstvení,
zmrzlina, pivo a další. Navrhl jsem, že stožár zabedníme prkny a dáme nápis
Občerstvení. Za to jsem byl
velice pokárán. Pak nám
Dr. Ing. Václav Knobloch na-

Ing. Vítězslav Hedbávný s manželkou a Ing. Jiří Němec na jejich svatbě

vrhl speciální úzký stožár a úzký základ, který
měl nosnou desku až pod podchodem.
Jezdili jsme obvykle tři: Miluška, Hanka a já.
Bydleli jsme po hotelích, děvčata měla dvojlůžkový pokoj a já jednolůžkový, který byl dražší.
Aby se to vyrovnalo, děvčata mi doplácela na bydlení, což asi Hanku štvalo. Jednou k nám do kanceláře přišel pan šéf, že přišla řada chlapců a děvčat
z průmyslové školy v Šumperku. Ptal se, jestli nechceme někoho do skupiny. Hanka hned vylétla,
jak bylo jejím zvykem: „Ano, pane šéf, ale chceme
kluka na spaní, my jsme dvě a Jirka je sám!“.
Hanka samozřejmě myslela na placení bydlení.
Jenže všichni ostatní (bylo nás tam asi 30) to vzali
jinak, a spustili veliký řehot. I pan šéf se smál!
Hance za chvilku došlo, co řekla, strašně zrudla
a vlezla pod stůl, odkud půl hodiny odmítala vylézt. Kluka jsme dostali, byl to Franta Bednář.
Když jsme dokončili trať Praha – Česká Třebová, pana šéfa a Ing. Hedbávného odsoudili
a zavřeli na pět let. Důvod nám nikdo nikdy neřekl. Za dva a půl roku je pustili. Před tím jsem
viděl Ing. Hedbávného plavat přes Slapskou přehradu tam a zpět bez odpočinku. Po propuštění
chtěl koupit nějaký malý domek v Postupicích.
Vezl jsem ho tam. Od cesty tam byly čtyři
schůdky a on po nich lezl po čtyřech!
Z vyprávění vím, že i Vladimír Špaček byl
také u výslechu v bílém domě na Letné. Výslech
začal: „Tak, pane Špačku, na stranu jsme se vysrali, že?!“ Vláďa byl totiž na vojně kandidátem
KSČ a po vojně to ututlal. Výslech trval osm
hodin a když Vláďa vyšel ven, nevěděl, která
tramvaj jede na Tylák. Uviděl nápis Restaurace.
Přešel šikmo přes křižovatku, světla-nesvětla,
vešel dovnitř, a tam před něj beze slova postavili
velkého ruma. Zřejmě věděli, o co jde. Vypil ho,
a postavili druhého. Pak teprve byl schopen začít
přemýšlet.
Našeho bývalého šéfa Ing. Němce dali na technický odbor. Tam jsme se u něj jednou sešli –
naše stará parta – na oslavě jeho narozenin. Pan
šéf se nás ptal, kdo vstoupil do KSČ. Když se
nikdo nepřihlásil, pronesl: „Pánové, poučte se
z dějin. Brontosauři také říkali MY BRONTOSAUŘI – a kde jsou dnes. Zatímco takové žížaly,“
rukou naznačil vlnitý pohyb, „tu jsou stále!“
Dokončení příště

TO
BYLY
LETNÍ
V minulém vydání SUDOP revue byli jen krátce zmíněni
vítězové sportů na právě proběhlých letních sportovních
hrách SUDOPU PRAHA. Nyní přidávám několik svých postřehů a podrobností, jak jsem je viděla a zažila.
Po 13 letech, kdy se Hry konaly stále na stejném místě
v krásném velkém sportovním areálu Tichonice u Kácova,
se rozhodli sudopští organizátoři pro změnu. Byl vybrán
sportovně rekreační areál Ráj Srbsko v centru CHKO
Český ráj. Každá změna sebou přináší zároveň pozitiva
i negativa, v tomto případě pozitiva výrazně převládají:
dojezd z Prahy, úroveň ubytování, celistvost areálu,
pestrá nabídka sportů, poloha a okolí místa, a k tomu by
se ještě dalo přičíst i skvělé letní počasí. Pokud jde
o stinné stránky, související se změnou areálu, zmíním
snad jen „výstupy“ z kuchyně, tzn. malé porce jídel, mdlé
chuti by prospělo více koření (pokud některý z účastníků
má jiný názor, samozřejmě připouštím, každý jsme jiný,
ale usuzuji z množství vyslechnutých reakcí kolegů),
málo navařených porcí (na někoho prý už nezbylo)
a vrchol všeho byl pohled na šmoulí zářivě tyrkysové latexové rukavice na rukou zarputile vyhlížejícího zaměstnance kuchyně, jimiž nám na talíře pleskal knedlíky
a maso. Ale zato pivo, limča, poháry, kávička – vše chutnalo a obsluha na baru byla ochotná a milá.

Foto Stanislav Meissner

Proti předchozím letům bylo na Hry pozváno méně hostů
ze sesterských a i jinak spřátelených firem, přijeli kolegové sportovci SUDOPU GROUP, z MORAVIA CONSULTU Olomouc, velká skupina z Metroprojektu a zástupci
z Dopravoprojektů Brno a Bratislava. Za domácí závodili
sudopáci pražští, ústečtí a hradečtí, chyběli plzeňáci.
Od pátečního dopoledního zahájení her se rozjelo
zápolení ve sportech obvyklých, jako jsou nohejbal,
tenis, bowling, ping pong, i v nových – v krásné nové
hale badminton a squash, na louce lukostřelba, v písku
beach volejbal a v jídelně šipky. Ti, kdo měli více volna
a chuť, nasedli na své nebo půjčené bycikly a vyjeli obdivovat krásy Českého ráje ze sedla, nebo využili možnost koupání v krásném bazénu.
Večer byl pro nás připraven táborák s tradičním opékáním buřtů.
V sobotu ráno z pěkných moderních bungalovů a chatek vyrazili účastnící na snídani a po ní se pokračovalo
v soutěžích z předchozího dne i nových, začal turnaj
ve volejbale, odpoledne závody v plavání a aquazorbing.
Sobotní večer tradičně začíná vyhlášením vítězů
všech sportů a disciplin, kromě pěkných diplomů jsme
letos dostali i krásné medaile. Nebýt ten večer jeden
ze zápasů fotbalového ME na velké obrazovce v jídelně,
byl by venkovní improvizovaný taneční parket před jídelnou hned od počátku plný. Fotbalisti svůj match dohráli, potom se parket zaplnil a malá kapela hrála dlouho
do noci skladby všech možných žánrů a rytmů, vedle jídelny se grilovalo ražniči a klobásky a bohatý sortiment
nápojů nám poskytly šikovné a příjemné barmanky.
Nedělní odjezd ze „sportovek“ rozhodně nebyl uspěchaný, protože další krásný letní den zval ke koupání
v bazénu, na výlet anebo si jen tak nechat ten víkend
doznít u kávy nebo poháru a rozloučit se s kolegy.
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KLUB DŮCHODCŮ
Na výlet v druhém čtvrtletí jsme vyjeli MHD do
Jenštejna, kde jsme viděli zříceninu bývalého vodního hradu, z něhož dnes zbyla pouze věž. Hrad dobudoval v roce 1368 arcibiskup Pavel z Jenštejna.
Věž, jako znamenitá vyhlídka, byla zpřístupněna
veřejnosti od roku 1977. Od hradu jsme pokračovali 4 km procházkou kolem rybníků na Vinořském
potoce, kde jsme si prohlédli kapličky na Svatováclavské poutní cestě (Via Sancta), po které se přenášelo boleslavské paladium. Někteří důchodci
skončili v Praze Vinoři u dalších kapliček a u kostela Povýšení sv. Kříže, zdatnější pokračovali pěšky
do Satalic.

Nakonec se ještě pokusím popsat pro ty, co to neznají, co je aquazorbing. Představte si, že k bazénu přijde potetovaný dredatý týpek s vysavačem a kusem zmuchlaného igelitu. Zapojí vysavač a zmuchlaný igelit
nafoukne do tvaru velké, průhledné, v průměru asi dvoumetrové koule se
zipem. Rozepne zip, aby se do koule nasoukal první odvážlivec, zapne zip,
dofoukne ušlý vzduch a kouli i s obsahem postrčí na hladinu. V tu chvíli se
člověk uvnitř začne zmítat všemi směry, neboť má za úkol vlastním přičiněním dopravit kouli na protější kraj bazénu a zpět v co nejkratším čase.
To je ovšem veliká atrakce pro diváky, kteří s chutí přihlížejí, jak se s tím
kdo vypořádá. Možností je spoustu, zmítání má mnoho forem, od plazení po
otáčející se stěně koule, válení sudů, vratké pokusy o chůzi či sérii kotoulů
plavmo, z nichž se neuvěřitelně točí hlava. S touto velkou námahou se vydýchává v kouli vzduch, méně úspěšní zmítači jsou raději přitaženi na břeh
pomocí provázku, kterým si týpek může korigovat pohyb po hladině či zabránit nechtěnému nasměrování některých zamotaných závodníků rovnou
na břeh. Diváci se baví, publikum bylo početné, neboť po počáteční nedůvěře se do koule odvážilo hodně kolegů i kolegyň a bylo na co se dívat (viz
též foto v SR 2/2012). Myslím, že tento „sport“ se ujme a mohl by být
i lákadlem pro další nové účastníky z řad sudopáků, jichž jezdí na hry v posledních letech málo.
Jarmila Rydlová

SPORTOVNÍ HRY
2012!

V květnu jsme vyrazili od Smíchovského nádraží
busem do staré hornické obce Bohutín u Příbrami.
Zde jsme navštívili hornické muzeum Řimbaba
s povrchovými ukázkami důlního zařízení a hornického obydlí. Cesta pak pokračovala do Spáleného Poříčí na oběd a prohlídku špejcharu, dnes
příležitostné obrazárny s obrázky Jiřího Wintera
Neprakty. V obci jsme prošli zámeckým parkem
s kašnou a altánem z 18 stol. a částí přístupného
zámku.

Červen jsme věnovali Šumavě. Navštívili jsme Jezerní slať (rašeliniště), zastavili se u hradlového
mostu (rechle) a u Antýglu, bývalého králováckého
dvorce na Vydře. Odkud fyzicky zdatní důchodci
vyrazili 7 km pěšky naučnou stezkou přes Turnerovu chatu kolem Vydry k Čeňkově pile, kde se
sešli se skupinou, která pokračovala busem na oběd
a prohlídku obce Srní. Závěrem před odjezdem do
Prahy si všichni prošli královské město Sušice.
František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
80 let
75 let

Ing. František Krmela, 4. 7.
HIP střediska žel. tratí a uzlů
Ing. Eva Malaniková, 20. 8.
projektantka střediska tratí a uzlů
Jaroslava Reitermanová, 7. 9.
kalkulantka stř. průmyslových staveb

SE ZÁRMUTKEM VZPOMÍNÁME
na Ing. Jaromíra Havlíka, projektanta střediska
zabezpečovací techniky, který zemřel 3. 8. 2012 po
dlouhé nemoci ve věku 81 let. V SUDOPU pracoval 16 let.
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Zmizelé koleje – zmizelá nádraží (13)

Petr Lapáček

Rušené lokální tratě v osmdesátých letech 20. století

Heřmanice

3e (037) Frýdlant v Čechách – Heřmanice
Zahájení provozu 25. 8. 1900, ukončení 13. 1. 1976, délka dráhy 10 km. Rozchod kolejí 750 mm
Trať nacházející se v severních Čechách u hranic s Polskem a Německem byla postavena společností Frýdlantských okresních drah (FOD) a pro
veřejnou dopravu otevřena 25. srpna 1900. V Heřmanicích byla napojena na síť německých úzkorozchodek v okolí Žitavy (trasa vedla územím
dnešního Polska přes městečko Bogatynia), a proto měla jako jediná úzká na našem území rozchod 750 mm. Dráha dosáhla délky 10,781 km,
vrcholový bod v km 5,23, maximální stoupání 35 promile, minimální poloměr oblouku 50 m
a maximální rychlost na trati byla 40 km/h. Dráha sestávala ze dvou úseků – první z Frýdlantu
v Čechách přes Frýdlant zastávku, Kunratice u Frýdlantu do Dětřichova, na který navazoval
úvratí druhý úsek z Dětřichova do Heřmanic zastávky a Heřmanic. V roce 1924 se novým vlasstníkem stávají ČSD.
Provoz (osobní i nákladní) zajišťovaly až do roku 1938 tři lokomotivy řady U 37.0 vyrobené továrnou Krauss a spol. Linz v roce 1899. Od roku 1927 ČSD na trati začaly přepravovat i normálně
rozchodné vozy na podvalnících. V období druhé světové války zajížděly do Frýdlantu i německé
pětispřežní úzkorozchodné lokomotivy a občas i motorové vozy DRG. Přesto v celé historii tratě
nikdy nejezdily přímé vlaky Frýdlant – Žitava a v Heřmanicích se vždy přestupovalo.
Po skončení války byl provoz obnoven 4. 8. 1945 a krátce nato zastaven od 1. 4. 1946 do
9. 9. 1948. Brzy následovalo druhé přerušení provozu od 1. 5. 1951 do 14. 7. 1957, přičemž
1
od 1. 3. 1954 do obnovení provozu sloužila trať jako vlečka Severočeskému průmyslu kamene
n. p., jenž měl v Heřmanicích kamenolom. Vlečkové vlaky byly vedeny jedinou lokomotivou
řady U 37.0. Lokomotiva zůstala osamocena, protože jedna její kolegyně zůstala za války v Německu a druhá jako přebytečná byla poslána na Slovensko na trať Ružomberok–Korytnica.
Brzy po obnovení osobní dopravy končí éra parního provozu. Do Frýdlantu přichází v červnu
1958 nové motorové lokomotivy T 47.0 a v šedesátých letech vozy Balm. Poslední úzkorozchodná parní lokomotiva U 37.009 byla ve Frýdlantu v roce 1963 zrušena.

2
1

2
3

4
6

5

3

23

4

SUDOP REVUE 3/12

5

Po znatelném úbytku cestujících byla trať v roce 1972 navržena na zrušení a 13. 1. 1976 byl z bezpečnostních důvodů zastaven provoz. Od zastavení provozu až do konce roku 1984 zajišťovala ČSAD náhradní
autobusovou dopravu na náklady ČSD, poté linka zcela přešla pod ČSAD.
Chátrající trať byla postupně rozkrádána, až na podzim 1996 rozhodla Správa dopravní cesty Liberec o jejím snesení a odevzdání do
šrotu. Likvidaci prováděly Sběrné suroviny Liberec. V současné
době již fyzicky neexistuje svršek, rozřezány byly některé mosty,
skladiště v Dětřichově bylo zbouráno a staniční budova odprodána
soukromému vlastníkovi. Tím byl zpečetěn osud další úzkorozchodky v Čechách...
Ovšem naděje na znovuobnovení provozu alespoň na části trati
stále trvají. Byl založen spolek Frýdlantské okresní dráhy, který se
postupně pokouší o sehnání materiálu, převod pozemků pod tělesem trati apod., aby bylo možno provozovat železnici jako muzejní
a turistickou atrakci libereckého kraje
(http://www.hermanicka.wz.cz).

6
1- Severní zhlaví nádraží Frýdlant, kde zůstal zachován asi stometrový
úsek kolejí bývalé úzkokolejky.
2 - Zachovalý železný most bývalé úzkokolejky nad normálněrozchodnou
dvojkolejnou tratí; levá trať vede do Černous, pravá do Jindřichovic.
3 -Delší úsek nízkého náspu bývalé úzkokolejky za propustí přes Zaječí
potůček je dobře viditelný a snadno průchodný.
4 - Bývalé nádraží Dětřichov je dnes již změněno v obytný domek a nachází se na soukromém pozemku.
5 - Krátký dvojkolejný úsek bývalé úzkokolejné železnice před nádražím
Dětřichov je zachován jako památník úzkokolejky. Za záchranu asi 100
metrů tratě v obci Dětřichov je třeba poděkovat panu Miroslavu Zrzavému, který v současné době obývá svůj rodný domek v těsné blízkosti
této památky na „Heřmaničku“.
6 - Opuštěná a rozpadající se budova nádraží Heřmanice, odtud bývalá
úzkokolejka pokračovala dále přes Polsko a navazovala na dnešní
úzkokolejku v německé Žitavě.
Fotoreportáž z trati a mapy Jan Šťastný - http://zrus-zan-zel.blog.cz

8n (080, 086) Svor – Jablonné v Podještědí
Zahájení provozu 1. 9. 1886
Ukončení provozu 28. 5. 1973 – osobní doprava. Délka dráhy 17 km
Dne 26. 12. 1885 získala privilegovaná Česká severní dráha koncesi
na výstavbu a provoz této místní dráhy s tím, že bude provedena jako
železnice o normálním rozchodu. Železniční trať Svor –
Jablonné byla vybudována
koncesionářem ve dvou etapách. Úsek ze Svoru do Cvikova o délce 4,5 km s malou
náročností na inženýrské
stavby byl zprovozněn 1. 9.
1886. Mnohem náročnější
úsek do Jablonného v Podještědí byl zprovozněn v roce
7. 10. 1905. Na trati byly sta-

Předvěst Cvikov

nice a zastávky ve směru od
Svoru: Cvikov, Lindava, Kunratice u Cvikova, Heřmanice.
Po připojení Sudet k Německu na podzim roku 1938
připadla trať pod ředitelství říšských drah v Drážďanech. Po
roce 1945 provoz opět převzaly
ČSD.
Ještě na začátku 70. let
20. století se úsek Cvikov –

Jablonné v Podještědí - českolipské zhlaví

Jablonné v Podještědí dočkal pokládky nového
traťového svršku,
avšak plánované
hospodářství zaskřípalo a brzy nato se
trať stala obětí rušení neefektivních
tratí v 70. letech 20.
století. V její nepro- Kunratice
spěch rozhodla
velká sklonová náročnost se stoupáními a klesáním až 25 promile
a hustá autobusová doprava v souběžném úseku. Osobní doprava byla
zrušena dne 28. května 1973 se změnou jízdního řádu. Nákladní doprava byla provozována do roku 1977, kdy byl úsek Svor–Cvikov zrušen a byly z něj sneseny koleje v souvislosti se stavbou obchvatu Svoru
v témže roce. Úsek Cvikov – Jablonné v Podještědí byl do roku 1986
provozován jako vlečka.
Do současné doby je zachováno traťové těleso kromě úseku u Svoru,
kde je přerušené silničním obchvatem. Stojí též původní nádražní budovy ve Cvikově, Lindavě a v Kunraticích.
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