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

4/2012

Rekonstrukce železniční stanice STARÁ PAKA
Foto: Vladimír Fišar
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Rekonstrukce sudopské fasády je v plném proudu!

KRONIKA 2012
Na webu nedostupné.

SUDOP PRAHA a.s. a veřejné obchodní soutěže
V období čtvrtého čtvrtletí roku 2012 byla činnost
obchodního oddělení SUDOP PRAHA a.s. velmi rozsáhlá.
Zadavatelé se poměrně rychle přizpůsobili velké novele
zákona o veřejných zakázkách a vypsali značné množství
zakázek.
Od září do začátku prosince bylo připraveno a podáno
celkem 202 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. Vysoký počet byl mimo jiné
dán tím, že soutěžily také stavební práce, kde jsme podávali nabídku vždy více stavebním firmám. Nové zakázky
vypsaly rovněž Středočeský kraj a ŘSD. Do zahraničí
bylo podáno 7 nabídek a kvalifikací.
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 účastnili 15 soutěží. Podařilo se nejvýhodnějšími nabídkami získat: zakázku
na akci „Nová trasa Praha–Beroun/Hořovice (ÚTS)“,
„Uzel Plzeň, 3. stavba–přesmyk domažlické trati“ aktualizace (PD, EH), „Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati
Děčín–Jedlová“ (AD), „Rekonstrukce mostu v km 2,089
trati Děčín–Jedlová“ (BOZP), „Zřízení EOV v žst. Dívčice“
(PD, EH), „Modernizace trati Sudoměřice–Votice“
(doprovodná studie k projektu), „Zvýšení kapacity trati
Nymburk–Mladá Boleslav 1. stavba a 2. stavba“ (PD
a IZ), „DOZ Kralupy nad Vltavou (mimo)–Lovosice
(mimo)“ a „DOZ Lovosice (včetně)–Děčín–st. hranice
SRN“ (PD a IZ), „DOZ Beroun (mimo)–Plzeň (mimo)“
(PD a IZ), zpracování územně technické studie stavby
„Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“, aktualizace
Žádosti o spolufinancování z Fondu soudržnosti stavby
„Modernizace trati Tábor–Sudoměřice u Tábora“,
„Rekonstrukce R 3 kV, NS Pečky“ (PD a IZ), „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice“
(aktualizace projektu stavby) a „Železniční spojení Prahy,
letiště Ruzyně a Kladna“, studie proveditelnosti ve sdružení se společností Metroprojekt Praha.
Ve veřejných obchodních soutěžích vypsaných SŽDC,
s.o., Stavební správou Východ jsme se ucházeli o 5 zakázek. Uspěli jsme nabídkou: „DOZ Břeclav–Brno“,
zpracování projektu stavby a výkon AD projektanta při
realizaci stavby.
Ve veřejných soutěžích vypsaných GŘ SŽDC, s.o.
jsme podali čtyři nabídky a získali jsme tyto zakázky:
„Hoření izolovaných styků“, „Úprava národní přílohy
k ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí: Část 2: zatížení
mostů dopravou“ a „Zavedení evropského systému

ERTMS/ETCS na tratě zařazené do evropské sítě
TEN-T v ČR“.
Pro SŽDC, s.o. Oblastní ředitelství Ústí n. L. zpracováváme zakázku: „Zvýšení traťové rychlosti Ústí
n.L.–Cheb“, projektová dokumentace.
Novým zákazníkem jsou Jindřichohradecké místní
dráhy, a.s., pro které zpracováváme dvě zajímavé zakázky: „Výstavba PZS v KM 22,003 a v KM 39,446 na trati
Jindřichův Hradec–Obrataň“ (IZ) a „Úzkorozchodná dráha–PD, zaměření“.
Stavebním společnostem jsme nabídli subdodávku
zpracování projektové dokumentace, expertízu dokumentace a dokumentaci skutečného provedení ve veřejných
soutěžích na zakázky: „Modernizace trati Ševětín–Veselí
n. L. II.část, úsek Horusice–Veselí n. L.“, „Rekonstrukce
R 110 kV TNS Nedakonice - 2. etapa“, „Multifunkční operační středisko Malovanka“ (RDS a PDPS) a „D 1
modernizace–úsek 21, EXIT 153 Lhotka–EXIT 162 Velká
Bíteš“, „Západní obchvat Sokolov–Svatava, II. etapa“
(PDPS a RDS), „D 1 modernizace–úsek 5 EXIT 41 Šternov–EXIT 49 Psáře, D 1 Modernizace–úsek 14, EXIT 104
VĚTRNÝ JENÍKOV–EXIT 12 JIHLAVA“, „D 1 Modernizace–úsek 9, EXIT 66 Loket–EXIT 75 Hořice“.
V soutěžích vypsaných kraji jsme získali v Středočeském kraji zakázky na silnice „II/117 Hořovice,
rekonstrukce mostu ev. č. 117-004_PD“, „II/334 Tatce,
most ev. č. 334-005_PD“, „III/1024 Řitka–Čisovice,
rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1024-1_PD“,
„III/10812 Dobré Pole, most ev. č. 10812-2_PD“,
„III/23916 Královice, rekonstrukce mostu ev. č. 239161_PD“, „III/27938 Obrubce–Dolní Bousov, rekonstrukce
PD“, „III/00710 Okoř, rekonstrukce mostu ev. č. 007101_PD“, „III/1185 Podlesí most ev. č. 1185-8_PD“.
V Libereckém kraji jsme získali Rámcovou smlouvu
na činnost ÚOZI-O pro akci „Obnova silnice po povodních 2010, III/0353 a III/0357 v úseku Víska–Poustka“
a Koordinátora činnosti BOZP na akci „Obnova silnice po
povodních 2010, III/0353 a III/0357 v úseku Víska–Poustka“ (pro KSUS).
Na trhu silničních dopravních staveb jsme získali
zakázky vypsané složkami ŘSD. Jedná se o následující
stavby: „D1 modernizace, úsek 23, EXIT 168 Devět Křížů–EXIT 178 Ostrovačice–nadchody nad dálnicí D1“,
(DÚR a IČ pro ÚR) a „D1 modernizace–úsek 12, EXIT 90
Humpolec–EXIT 104 Větrný Jeníkov–nadchod nad dálnicí D1“, (DÚR, DSP a IČ pro ÚR a SP).
Pokračovala obchodní činnost i v zahraničí–v sledovaném období bylo připraveno 7 nabídek. Nejvíce soutěží
bylo vypsáno na Balkáně.

V Srbsku jsme podali nabídku na akci „Modernisation
of Railway Line Novi Sad–Subotica–Hungarian border“ .
V Chorvatsku jsme podali kvalifikace na 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. V této soutěži jsme se
kvalifikovali a společně s lídrem sdružení připravujeme
nabídku do druhého kola. V Bulharsku jsme podali nabídku pro společnost OHL „Struma Lot 2
Dupnica–Blagoevgrad“.
Pro společnost Škoda Transportation a.s. jsme připravili nabídku na studii „Letiště Kiev Vozdušnyj
Express“.
V Polsku pro PKL jsme nabídli Studii DSP, RDS na
železniční trať číslo 132 na úseku Błotnica Strzelecka–
Opole Groszowice”.
Petr Lapáček
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15 let REMING CONSULT Bratislava

REMING CONSULT a.s. oslávil svoje 15.
narodeniny v kruhu partnerov a priateľov,
večerom plným zábavy a skvelej hudby.
Spoločnosť REMING CONSULT a.s.
pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1997.
Počas 15tich rokov sa spoločnosť vypracovala na jedného z lídrov v oblasti projektových služieb najmä v odbore železničnej dopravy.
Pri príležitosti osláv svojho výročia spoločnosť usporiadala pre svojich zamestnancov, významných obchodných partnerov a klientov slávnostný gala večer.
Na slávnosti sa zúčastnilo vyše 250
pozvaných. Významnými hosťami večera
boli poprední predstavitelia Železníc Slo-

venskej republiky, Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia,
a.s., predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave, Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej univerzity
v Košiciach, naši zahraničný partneri a mnoho ďalších.
Slávnostný večer otvorila šarmantná moderátorka pani
Iveta Malachovská, ktorá privítala hostí a vyspovedala generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Ing. Slavomíra Podmanického o histórii, aktivitách i očakávaniach budúcnosti spoločnosti. Ing. Podmanický sa na záver tohto
príjemného rozhovoru poďakoval za podporu všetkým obchodným partnerom, zákazníkom a zamestnancom.
Slávnostný program pokračoval vystúpeniami Jany Kirschner, Swing Society Orchestra a kapely Kuštárovci. Skvelú
atmosféru dopĺňalo chutné jedlo, nápoje a samozrejme
najmä hostia, ktorí sa výborne bavili.

Zahájení stavby ETCS

Ve čtvrtek 27. 9. 2012 proběhlo
v železniční stanci Kolín slavností zahájení stavby “ETCS–I. KORIDOR ÚSEK
KOLÍN–BŘECLAV státní hranice Rakousko/Slovensko”. Po pilotním projektu ETCS v úseku Poříčany–Kolín se jedná o první
komerční nasazení tohoto systému na síti SŽDC, s.o. Systém
ETCS je jednotný evropský vlakový zabezpečovač, který umožní
bezpečnou jízdu dopravců z různých států po síti SŽDC, s.o.
Zhotovení této akce získalo ve veřejné obchodní soutěži sdružení
firem pod názvem „České technologie pro ETCS“ pod vedením společnosti AŽD Praha s.r.o. Dalšími účastníky sdružení jsou firmy
STARMON s.r.o., SIGNALBAU a.s. a SUDOP PRAHA a.s. Stavba
byla zadána jako „vyprojektuj a postav“, proto je naše společnost účastníkem sdružení a bude zodpovědná za zpracování projektu stavby.
Na síti SŽDC, s.o. bylo rozhodnuto používat systém ETCS
level 2, který pro přenos informací používá datový kanál radio-

vého systému GSM-R. Při práci na projektu stavby
využijeme znalosti ze zpracování přípravné dokumentace a zkušeností ze zpracování projektů staveb
GSM-R, které se zadávají obdobným způsobem.
Zahájení proběhlo sice za chladného podzimního dopoledne,
ale ve velice příjemné atmosféře za účasti zástupců ministerstva
dopravy, drážní inspekce, SŽDC, s.o., federace strojvůdců, zhotovitelských firem a dalších. Za odběratele se mimo jiné zúčastnil
zahájení generální ředitel SŽDC, s.o. Ing Jiří Kolář, PhD., za
dodavatelské firmy Ing. Zdeněk Chrdle. Vlastní zahájení proběhlo
tradičně jako u všech velkých železničních staveb poklepem na
hlavu kolejnice. Možná, že si někdo položí otázku, zda hlava
kolejnice je to správné u technologické stavby. Můj názor je ano,
protože základním informačním prvkem o poloze vlaku u systému
ETCS je balíza, která je pevně spojena se železničním svrškem.
Petr Lapáček
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Role železnice v Dopravní politice ČR 2014–2020
Ing. Luděk Sosna, Ph.D., Ministerstvo dopravy ČR
Rozvoj železniční infrastruktury ve světle evropské
dopravní politiky
Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy ČR
Horní nádraží Karlovy Vary
Petr Franta, PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., s.r.o.
Realizace stavby III. tranzitního železničního koridoru
„Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“
Ing. Martin Kraus, SŽDC, s.o.
Dopravní sektorové strategie 2. fáze
Ing. Martin Vachtl, SUDOP PRAHA a.s.
Rekonstrukce Střelenského tunelu–průběh výstavby
včetně konstrukce pevné jízdní dráhy
Ing. Tomáš Macháček, Subterra a.s., Ing. Mojmír
Nejezchleb, ŽPSV a.s., Ing. Ladislav Minář, CSc.,
KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.
Rekonstrukce Střelenského tunelu–trakční vedení
v tunelu a pod žebry zárubní zdi
Ing. Jiří Pelc, SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Automatické vedení vlaku na síti SŽDC
Bc. Marek Binko, SŽDC, s.o.
Bratislavský projekt prepojenia železničných koridorov TEN-T
Ing.arch. Ľudovít Horvát, DOPRAVOPROJEKT a.s.,
Bratislava

Konference ŽELEZNICE 2012
Sedmnácté setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců železničních staveb, proběhlo ve čtvrtek 29. listopadu v pražském hotelu Olšanka pod patronací a za aktivní účasti
šéfů obou pořádajících organizací: Ing. Jiřího Koláře, PhD. ze SŽDC, s.o. a Ing. Tomáše
Slavíčka ze SUDOP PRAHA a.s. Ač byly příspěvky přednášejících různorodé, hlavním
tématem jednodenní konference byla starost o financování dopravní infrastruktury v příštích letech. Zájem odborných návštěvníků se podstatně zvýšil, tentokrát jich bylo na 270.
Zvýšil se i počet referátů, kterých bylo předneseno 18 a jsou zachyceny ve sborníku.
Konferenci završil večerní raut v hotelu Olšanka.
Foto Ivan Krejčí

Projekt RAILHUC–Railway Hub Cities and TEN-T
Network, železniční uzlová města a síť TEN-T
Ing. Václav Zikán, Krajský úřad Kraje Vysočina
Rekonstrukce tratě Praha Smíchov–Rudná u Prahy–
Beroun–není malých projektů
Ing. Petr Zobal, METROPROJEKT Praha a.s.
Posouzení obnovy železniční trati Broumov–Otovice
zastávka–Polsko pomocí
socioekonomického hodnocení
Ing. Miroslav Bezděk, Dopravní projektování, spol. s r.o.
Zkušenosti z posuzování interoperability významných
staveb železniční infrastruktury
Ing. Petr Felgr, Ing. Oldřich Jirků, Ing. Vladimír Tomandl,
Ing. Marek Pětioký, Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Vývoj konstrukcí nástupišť používaných u SŽDC
Ing. Hana Bouberlová, SŽDC, s.o.
GSM-R a jeho implementace v ČR
Bc. Ondřej Borovský, SŽDC, s.o.
Rekonstrukce výpravní budovy žst. Ústí nad Labem
Ing. Patrik Konopásek, ČD, a.s.
Elektromobilita–perspektivy rozvoje a potenciálu
nového odvětví průmyslu a strojírenské výroby
Bc. Zdeněk Žák, Národní spolek pro elektromobilitu
a podporu moderních technologií
Prefabrikované propustky Skanska pro nosné
konstrukce propustků železničních drah
a pozemních komunikací
Ing. František Kozel, Skanska a.s., Ing. Jan Komanec,
Pontex, spol. s r.o.
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Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK
Ing. Martin Kraus, SŽDC s. o., Stavební správa západ (příspěvěk z konference, zkrácený)
Úvod
Stavba „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ je
jednou ze souboru staveb modernizace III. tranzitního železničního koridoru, který zahrnuje úsek trati ze
státní hranice se SRN přes Cheb, Stříbro, Plzeň Rokycany, Beroun do Prahy a dále Pardubice, Českou
Třebovou, Olomouc a Bohumín.
Účelem stavby je uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.
Tyto parametry vyplývají z mezinárodních dohod
AGC a AGTC, k nimž se ČR přihlásila.
Z hlediska mezinárodní osobní i nákladní dopravy
představuje úsek trati Praha–Plzeň–Cheb důležité
spojení s Německem a ostatními státy západní Evropy. Ve vnitrostátní dálkové osobní přepravě trať zajišťuje napojení významných středisek osídlení Středočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje.
Dle zadávacích podmínek je železniční trať navržena k optimalizaci s důrazem na hledisko plynulosti jízdy vozidel s naklápěcí skříní. Koleje jsou
navrženy na prostorovou průchodnost pro ložnou
míru UIC GC. Železniční spodek a související objekty jsou navrženy tak, aby
vyhověly požadované třídě zatížení D4 UIC.
Charakteristika stavby
Stavba řeší problematiku západní části uzlu Plzeň od západního zhlaví osobního nádraží
ŽST Plzeň hlavní nádraží po západní zhlaví stávající ŽST Plzeň
Jižní předměstí a dále napojení
traťového úseku na úsek optimalizovaný v rámci stavby „Optimalizace trati Plzeň–Stříbro“.
Navržená modernizace vychází z cílového řešení, kdy se
předpokládá, že ze ŽST Plzeň
hl. n. budou vyústěny dvě dvojkolejné železniční tratě – jednak
koridorová trať do Chebu, a dále
dvoukolejná trať s projektovanou
traťovou rychlostí 200 km/h směrem do Domažlic a dále do západní Evropy. V rámci této stavby se připojí modernizované kolejiště do západního
zhlaví ŽST Plzeň hl. n. dlouhodobým provizorním stavem, který bude zrušen až ve stavbě osobního nádraží uzlu Plzeň. V ŽST Plzeň Jižní předměstí bude zrušeno východní zhlaví a na západní straně bude modernizované kolejiště zapojeno střednědobým provizorním stavem do stávajícího západního zhlaví. Odtud
až do km 352,130 bude u stávajících traťových kolejí
směrem do Chebu provedena úprava geometrické polohy koleje. Jedná se o oblast tzv. „přesmyku“ mezi severním a jižním areálem Škody, kde se rozbíhají tratě
na Cheb a Domažlice. V následujícím úseku směrem
do Chebu budou uvedeny traťové koleje do optimalizovaného stavu a v km 352,644 napojeny na traťové koleje do Křimic, upravené již ve stavbě „Optimalizace
trati Plzeň–Stříbro“.
V návaznosti na tuto základní přestavbu stavba
řeší úpravu a výstavbu nástupišť ve stávající ŽST
Plzeň Jižní předměstí včetně bezbariérových přístupů, úpravy a rekonstrukci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení s ohledem na výhledový a přechodový stav kolejiště, pokládku nových sdělovacích a zabezpečovacích kabelů, výstavbu kabelovodu v ŽST
Plzeň Jižní předměstí, výstavbu trakčního vedení,
protihluková opatření a další.
Dominantní část této stavby tvoří výstavba nových
mostních objektů přes řeku Radbuzu, Prokopovu
a Vejprnickou ulici a Vejprnický potok.

Most přes řeku Radbuzu svým hlavním polem
překonává tok řeky. Stávající most, tvořený dvojicí
nýtovaných příhradových ocelových konstrukcí, bude
odstraněn a nahrazen mostem novým. Nový most
koncepčně odpovídá levému stávajícímu mostu
z roku 1996. Jedná se o železniční most se třemi kolejemi o třech polích s rozpětím 26,35 + 63,40 +
26,35 m. Nosnou konstrukci krajních polí tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce uložená na ocelových ložiskách. Nosnou konstrukci středního pole
pro všechny tři koleje tvoří trojice ocelových příhradových nosníků o výšce 7,5 m spřažených s železobetonovou deskou mostovky.
Další z mostů převádí trať přes Prokopovu ulici.
Most tvoří dvě samostatné nosné konstrukce ze zabetonovaných svařovaných nosníků s proměnnou
výškou průřezu s horní mostovkou a kolejovým ložem, oddělené těsněnou podélnou spárou. Ocelobetonové nosné konstrukce jsou vetknuty do svislých
stěn opěr. Přestavba umožní umístění čtvrté koleje
a kolejové spojky na mostě a rozšíření komunikace
pod mostem v prostoru vyústění Prokopovy ulice do
křižovatky s ulicí U Trati.

Stávající železniční most přes údolí Vejprnického
potoka bude zbourán a nahrazen novým železobetonovým obloukovým mostem s rozpětím oblouku
26,5 m. Nový most je navržen ze dvou samostatných
konstrukcí s podélnou dilatační spárou. Oblouk nosné konstrukce je parabolického tvaru konstantní
tloušťky 0,85 m a je vetknut do železobetonových
monolitických opěr.
Rekonstrukce železničního mostu přes Vejprnickou ulici je navržena zejména vzhledem ke
změně polohy kolejí a požadavku na rozšíření
šířky prostoru pod mostem. Nový most je tvořen
dvěma samostatnými spřaženými ocelobetonovými nosnými konstrukcemi s plnostěnnými nosníky
o rozpětí 32 m.
Do stavby je rovněž zahrnuta rekonstrukce a výstavba prodloužení podchodů pro cestující v ŽST
Plzeň hlavní nádraží severním směrem do ulice Šumavská a jižním směrem do ulice Železniční. Toto
řešení v předstihu zajistí pěší propojení městské
části Slovany s centrem města po dobu přestavby
mostů přes Mikulášskou ulici, která bude realizována
jako součást staveb „Uzlu Plzeň“.
Zahájení stavby
Stavba „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ je
další stavbou, která byla zahájena na prioritní části
III. tranzitního železničního koridoru (Praha–Plzeň–

Cheb, st. hr. SRN) a navazuje na již realizovanou
stavbu „Optimalizace trati Plzeň–Stříbro“. Přípravu
a realizaci stavby zajišťuje Stavební správa západ
z pověření objednatele, kterým je Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace.
Projektovou dokumentaci zpracovala akciová společnost SUDOP PRAHA. Zhotovitelem se na základě výsledků veřejné obchodní soutěže stala společnost Skanska, a. s.
Smlouva na zhotovení díla byla uzavřena dne
7. 11. 2011. Staveniště bylo předáno dne 11. 11. 2011.
Stavební práce budou dokončeny ke konci října 2013.
Finanční prostředky pro tento projekt poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), rozhodující
část bude zajišťována spolufinancováním z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava
(OPD). Dle předpokladu bude zajištěn příspěvek ve
výši až 85 % ze způsobilých (uznatelných) nákladů.
Průběh stavby
Po předání staveniště byly, v závislosti na klimatických podmínkách, zahájeny přípravné práce,
především výstavba trakčních podpěr, úpravy a přeložky kabelizace, vybudování
přístupových cest na staveniště, demolice a kácení zeleně,
které probíhají převážně v prostoru dráhy a na drážních pozemcích.
Hlavní stavební práce probíhají od března 2012, kdy byly
zahájeny nepřetržité kolejové
výluky, které budou kompletně
ukončeny na přelomu listopadu a prosince 2012. Ihned po
zahájení výluk bylo upraveno
západní zhlaví ŽST Plzeň hl.
n. a snesen železniční svršek
v 1. a 2. koleji v úseku Plzeň
hl. n. – Plzeň Jižní předměstí,
v 3. a 5. staniční koleji v ŽST
Plzeň Jižní předměstí a v 1.
traťové koleji v úseku km
352,130–352,644. Po snesení
železničního svršku byly zahájeny demontáže a demolice
mostních objektů.
V ŽST Plzeň Jižní předměstí byla zahájena výstavby opěrné zdi podél Borské ulice, v ŽST Plzeň
hl. n. byla zahájena rekonstrukce podchodu pro cestující v prostoru 4. nástupiště.
V současné době je dokončena a uvedena do
zkušebního provozu rekonstrukce železničního
spodku a svršku v 3. a 5. koleji ŽST Plzeň Jižní
předměstí včetně přilehlých nástupišť a byla zahájena výluka 1. a 2. staniční koleje. V úseku km
352,130–352,644 je nově optimalizována 1. traťová
kolej včetně příslušné části mostních objektů, stavební práce probíhají v místech 2. traťové koleje.
Na mostě přes řeku Radbuzu probíhá montáž nosné konstrukce, přes Prokopovu ulici je dokončena
výstavba první části mostní konstrukce. Po dokončení prací na nosné konstrukci mostu přes řeku
Radbuzu bude v úseku Plzeň hl. n. – Plzeň Jižní
předměstí zřízen nový, již optimalizovaný železniční
spodek a svršek.
V roce 2013 bude zbývat dokončit rekonstrukci
stávající 3. koleje v úseku Plzeň hl. n. – Plzeň Jižní
předměstí včetně dokončení druhé části mostního
objektu přes Prokopovu ulici a rekonstrukce severní části podchodů v ŽST Plzeň Hl. n. s výstavbou
prodloužení směrem do Šumavské ulice. Veškeré
stavební práce by měly být dokončeny nejpozději
v říjnu 2013.
Foto Vladimír Fišar, 21. 10. 2012

V úrodné polabské nížině na
obou březích Labe se rozkládá město
Kolín. Bohaté archeologické nálezy z města
i jeho nejbližšího okolí dokládají, že toto místo bylo
osídleno dávno předtím, než potvrzují dochované písemné
dokumenty. Bývala zde prastará křižovatka tří důležitých
obchodních cest ustálených již od dob římského impéria. A na začátku
třetího tisíciletí našeho letopočtu zde vyrostly křižovatky další.

SILNICE I/38: OBCHVAT KOLÍNA
Zbyněk Musil
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Na projektové dokumentaci obchvatu Kolína pracovala společnost SUDOP PRAHA a.s. od roku 2001, postupně na stupních
DÚR (odevzdáno 2002), DSP (2005) a DZS (2007). Po vypsání
soutěže na zhotovitele a vyhlášení jejího vítěze (Sdružení firem
Strabag, Metrostav a PSVS pod vedením firmy Strabag) byla uzavřena mezi Strabagem a SUDOPEM PRAHA smlouva na vypracování realizační dokumentace stavby, na níž byly neprodleně
v roce 2008 zahájeny projektové práce.
Díky průběžnému odevzdávání RDS jednotlivých stavebních
objektů mohly být zahájeny i vlastní stavební práce, na něž navázalo dne 3. 3. 2009 oficiální zahájení stavby za účasti tehdejšího
předsedy vlády Mirka Topolánka.
I přes znatelné problémy s částí vlastníků dotčených pozemků
a dále se zdržením vyvolaným (i když očekávaným a nutným) podrobným archeologickým průzkumem (viz níže) se povedlo již

v roce 2010 zprovoznit první ze tří mimoúrovňových křižovatek,
jejíž přínos z hlediska dopravní plynulosti a zvýšení bezpečnosti
je již po jejím dvouletém užívání zřejmý.
Uvedení do provozu dalších částí stavby probíhalo v období
2011–2012, zprovoznění obchvatu v kompletním rozsahu (rozhodujícím pro kompletní zprovoznění stavby bylo dokončení největšího mostu stavby – „SO 204 Most přes Štítarské údolí
a Pekelský potok“) proběhlo v pátek 7. prosince 2012.
DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY
Výstavbou a zprovozněním obchvatu Kolína dojde u trasy stávající silnice I/38 – průtah městem k jejímu výraznému zklidnění,
jakož i k omezení jejího negativního vlivu na okolní zástavbu. Naopak pro tranzitní dopravu by se mělo jednat o výrazné zrychlení
průjezdu oblastí Kolínska nezatíženého úrovňovými křižovatkami,
naopak disponujícího třemi křižovatkami mimoúrovňovými. Z hlediska dopravní zátěže navrhované komunikace bylo v souladu
s aktualizací dopravní zátěže provedené v roce 2005 a přepočtené pro rok 2030 uvažováno s následující intenzitou: 13472 vozidel za 24 hod. (z toho 4304 těžkých vozidel za 24 hod.) pro úsek
mezi počátkem trasy a přeložkou Polepské (silnice II/125), resp.
11857 vozidel za 24 hod. (z toho 2970 těžkých vozidel za 24
hod.) pro úsek mezi přeložkou Polepské (silnice II/125) a koncem

MÚK KOLÍN-ZÁPAD

204 - Most přes
Štítarské údolí
a Pekelský potok

MÚK SILNIC I/38 a II/125

Pohled z MÚK silnic I/38 a II/125
směrem k MÚK Kolín-západ.
Vpravo detail odvodnění.
Na předchozí dvoustraně:
Letecký pohled na mimoúrovňovou
křižovatku Kolín západ.
Vlevo směr D1, vlevo nahoře směr
Kolín, vpravo uprostřed obchvat před
dokončením.
(Foto Strabag, 22. 4. 2011)

212 - Most na přeložce II/125 přes I/38 v km 3,868
Most převádí silnici II/125 přes obchvat
města Kolín (I/38). Most je navržen jako
spojitá šikmá dvoutrámová konstrukce
z dodatečně předpjatého betonu o třech polích
o rozpětí 27 + 34 + 27 m. Celková délka
nosné konstrukce je 90,0 m, šířka mostu 17,55 m.

205 - Most přes
Polepské údolí

trasy. Minimalizace negativních účinků dopravy na životní prostředí byla zajištěna dodržením závěrů dokumentace E.I.A. pro
fázi projektu, výstavby i provozu, zasažená lesní a mimoletní
zeleň je kompenzována náhradní výsadbou provedenou v rámci
stavebního objektu Vegetační úpravy.
Z hlediska zajištění dopravní obslužnosti přilehlých pozemků
bylo nutno k lokalitám, u kterých by realizací obchvatu došlo
k znemožnění jejich přístupnosti, vybudovat síť nových polních
cest zajišťujících jejich obslužnost. Tato síť byla koordinována
i s přístupovými cestami realizovanými v rámci komplexních pozemkových úprav.
UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY
Zájmové území se nachází jižně od centra Kolína na katastrálních územích Kolín, Štítary, Polepy a Nebovidy. Trasa je ve své
převážné části vedena po plochách se zemědělskou půdou,
pouze v dílčích částech (chatařská oblast u Pražského předměstí,
Štítary, Polepy, Šťáralka) se přibližuje k zástavbě.
Jedná se o novostavbu pozemní dvoupruhové komunikace procházející jižně od Kolína. Komunikace je navržena v kategorii
S 11,5/80, počátek přeložky je situován na stávající silnici I/38

Pohled na část MÚK silnic I/38 a II/125 s mostem 212

MÚK ŠŤÁRALKA

západně od Kolína do blízkosti bývalé úrovňové křižovatky silnic
I/38 a I/12, konec úpravy je umístěn východně od Kolína na stávající komunikaci I/38 poblíž Šťáralky. Trasa obchvatu je vedena
v souladu s územním plánem Kolína, ve směru staničení mimoúrovňově kříží silnice I. třídy číslo I/12, II. třídy číslo II/125 a III.
třídy číslo III/125 40, III/333 45, III/125 50 a III/125 55, trať ČD
Kolín–Ledečko, vodoteče Pekelský potok, Polepka a Nebovidský
potok. Dále mimoúrovňově kříží polní cesty u Štítar, Polep a v Polepském údolí. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy tři mimoúrovňové křižovatky, úpravy stávajících komunikací, přístupové
komunikace k přilehlým objektům, mostní objekty v celkovém
počtu 12 (z toho 6 na hlavní trase), úprava trati ČD, protihlukové
stěny a valy, přeložky inženýrských sítí (vodovody, slaboproudá
a silnoproudá vedení, plynovody, ropovody, produktovody), demolice, náhradní výsadba a rekultivace. Základní návrhová kategorie
pozemní komunikace hlavní trasy S 11,5/80 je v prostorech křižovatek doplněna odbočovacími a připojovacími pruhy. Volná šířka
komunikace je zachována v celém rozsahu trasy.
Jednotlivé kategorie komunikací vycházely ze zadávacích podmínek zohledňujících výhledový rozvoj silniční dopravy a ze závěrů jednotlivých jednání konaných v rámci prací na projektové
dokumentaci. Řízení silničního provozu je provedeno pomocí definitivního svislého a vodorovného dopravního značení, které bylo
podrobně rozpracováno a projednáno s Policií ČR v rámci samostatného stavebního objektu.

ROZHODUJÍCÍ KOMUNIKACE A MOSTY
Z hlediska komunikací jsou kromě hlavní trasy – stavební objekt
„SO 101 – Silnice I/38“ (řešena jako nedělená dvoupruhová komunikace délky cca 8 km) dalšími rozhodujícími objekty tři mimoúrovňové křižovatky:
„SO 102 – MÚK Kolín – západ“ (řešena ve třech kvadrantech
jako neúplná čtyřlístková; kromě silnic I/38 a I/12 je tvořena dalšími šesti křižovatkovými větvemi A – F),
„SO 103 – MÚK silnic I/38 a II/125“ (řešena jako osmičkovitá
křižovatka doplněná o úrovňové propojení silnic II/125 a III/12
550; vlastní objekt SO 103 je tvořen čtyřmi křižovatkovými větvemi
A – D umožňujícími veškeré křižovatkové pohyby)
„SO 104 – MÚK Šťáralka“ (řešena jako trubkovitá; je tvořena
pěti větvemi A – E umožňujícími veškeré křižovatkové pohyby).
Z dvanácti mostů jsou největšími z nich „SO 204 – Most v km
2,300 přes Štítarské údolí a Pekelský potok“ (most na silnici I/38
překračuje silnici III/12540 v délce cca 410 m) a „SO 205 – Most
v km 5,600 přes Polepské údolí“ (jedná se o most na silnici I/38
délky cca 200 m).

204 - Most v km 2,300 přes Štítarské údolí a Pekelský potok
Most převádí silnici I/38 přes Štítarské údolí s Pekelským potokem a silnicí
III/12540. Celková délka mostu je 412,8 m. Nosnou konstrukci tvoří spojitá
konstrukce z dodatečně předpjatého betonu o rozpětí polí
33,0+44,0+6x48,00+33,0 m a konstantní šířky 14,0 m. V příčném směru
je nosná konstrukce navržena jako trámová konstrukce proměnné výšky
1,95-2,90 m s oboustrannými konzolami dl. 3,70 m.

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM
Jak již bylo uvedeno výše, bylo nutno před zahájením vlastní
realizace obchvatu Kolína provést záchranný archeologický
průzkum. Práce na něm byly zahájeny v roce 2008 pod vedením paní Radky Šumberové (Archeologický ústav AV ČR,
Praha, v.v.i.)
Již před zahájením terénních prací bylo provedeno vyhodnocení dostupných archeologických dat ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně. Vlastní záchranný archeologický výzkum
byl zahájen v dubnu roku 2008 a ukončen v roce 2010. Archeologické situace byly zachyceny téměř v celé trase obchvatu, s výjimkou bezvodého území v úseku 3,3–3,7 km jihozápadně od
Kolína. Všechny zkoumané areály byly využívány opakovaně v průběhu pravěku, některé
i v raném středověku, a tomu odpovídá
i značná hustota archeologických objektů,
např. neolitické rondely, sídliště z doby bronzové, pohřebiště apod.
Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že
záchranný archeologický výzkum v trase obchvatu Kolína svým rozsahem a počtem zjištěných archeologických situací vysoce překročil
původní předpoklady, jeho rozsahu odpovídala i délka jeho provádění, která se promítla
i do délky doby vlastní výstavby obchvatu
(více o výzkumu viz SR 1/10).
214 - Most na polní cestě přes I/38 v km 4,571
Most převádí polní cestu přes obchvat města Kolín
(I/38). Most je navržen jako spojitý nosník o dvou
polích, monolitický z dodatečně předpjatého betonu
jednotrámového příčného řezu o rozpětí 28,0
+ 24,0. Výška trámu je proměnná od 1,2 m do
2,0 m. Celková délka nosné konstrukce je 53,2 m,
šířka mostu 5,6 m.

10-11

SUDOP REVUE 4/12

215 - Most v km 2,245 trati Kolín–Ledečko přes I/38
v km 5,948
Most převádí železniční trať Kolín–Ledečko přes obchvat města Kolín (I/38). Most je navržen jako spojitá
spřažená ocelobetonová konstrukce s plnostěnnými
hlavními nosníky, s horní mostovkou a s kolejovým
ložem o třech polích, o rozpětí 23,4 + 26,0 + 18,2 m.
Celková délka nosné konstrukce je 68,9 m, šířka mostu
5,86 m.

ZÁVĚR
Již po zprovoznění jednotlivých částí obchvatu se prokázalo, že i tyto dílčí
úseky přispívají ke zvýšení plynulosti i bezpečnosti (zejména mimoúrovňové vykřížení I/12 s I/38) silničního provozu, stejně jako ke zklidnění dopravy ve vlastním
Kolíně. Po zprovoznění celého obchvatu by zlepšení kompletní dopravní situace
na tomto tahu mělo být ještě zřetelnější. Nezbývá než doufat, že SUDOP PRAHA
bude mít i nadále možnost pokračovat na srovnatelných akcích jak se zástupci investora, tak se zástupci zhotovitelů; snad i k jejich spokojenosti.
205 - Most v km 5,600 přes Polepské údolí
Most se nachází v extravilánu jižně od města Kolín. Niveleta komunikace je v místě mostu vedena cca 10–15 m nad mělkým údolím potoka Polepky. Nosnou konstrukci tvoří spojitá konstrukce z dodatečně předpjatého betonu o rozpětí polí 25,0 + 4 × 34,0 + 25,0 m a konstantní
šířky 14,7 m. V příčném směru je nosná konstrukce navržena jako dvoutrámová konstrukce
konstantní výšky 2,0 m. Celková délka mostu je 197,1 m.

Foto Ivan Krejčí
Projekt: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Zbyněk Musil
Zhotovitel: Sdružení Kolín: Strabag a.s. (vedoucí sdružení),
Metrostav a.s. a PSVS a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha
Realizace: 03/2009–12/2012 (předčasné užívání)
Náklady: 1,905 mld. Kč, příspěvek z Operačního programu
Doprava Evropské unie ve výši cca 85 %

Vizualizace 1. a 2. části

Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové
1. etapa
Petr Vidlák (foto autor)

Stavba „Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové – 1. etapa“ je první etapou záměru celkové modernizace celé Benešovy třídy, která se rozkládá na sídlišti Moravské Předměstí v jižní části Hradce Králové. Úkolem pro nás jako pro generálního projektanta bylo zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně
kompletního inženýringu a následně realizační dokumentace, a to vše na základě již v té době vydaného
územního rozhodnutí. Samozřejmostí je i výkon autorského dozoru na všechny části stavby.
Investorem byl tento projekt rozdělen na tři části. 1. část – vytvoření účelových komunikací za bytovými domy na západní a východní straně třídy Edvarda Beneše, 2. část (hlavní) – řešení
komunikací, ploch a objektů mezi bytovými domy na Benešově třídě
a 3. část – regenerace stávajícího parku „Harmonie“ severovýchodně od křižovatky Benešovy třídy s ulicí J. Masaryka. Není třeba
zdůrazňovat, že kompletní řešení této zakázky bylo značně ztíženo
velmi napjatými termíny s vysokými sankcemi za jejich nedodržení
a také skutečností, že stavba bude realizována za pomocí dotace
z evropského fondu pro regionální rozvoj. Nejvíce hektické bylo už
zpracování 1. části, kdy na vypracování dokumentace DSP pro projednání s dotčenými orgány státní správy a vlastníky a správci technické infrastruktury jsme měli pouze 20 pracovních dnů. Další
velkou komplikací bylo projednávání 2. části v rámci inženýrské činnosti. Pro představu, museli jsme sehnat souhlasy se stavbou minimálně 75 procent členů společenství vlastníků jednotek bytových
domů č.p. 1423–1425, což znamenalo obejít celkem asi 170 bytů.
Generální projektant: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Petr Vidlák
Architektonický návrh: Ing. arch. Alexander Pur,
Ing. arch. Pavel Zadrobílek (též vizualizace)
Profesní garanti: Ing. Václav Marvan, Ing. Vítězslav Rezler,
Ing. Jitka Gabrielová, Ing. Zdeněk Pilař, Ing. Jiří Štolba,
Aleš Vondráček, Ing. Lukáš Černý
Zásady organizace výstavby: Ing. Ivan Grisa
Inženýring: Ing. arch. Radovan Hlubuček
Zhotovitel 1. a 3. části: SOVIS s.r.o.- Hradec Králové,
stavbyvedoucí Jiří Dvořák
Investor: Statutární město Hradec Králové
Náklady 1. části: cca 10 mil. Kč
Náklady 2. části: cca 256 mil. Kč
Náklady 3. části: cca 4 mil. Kč

Vše bylo ale zdárně překonáno a s pomocí kolegů projektantů, ale
i ostatních členů celého realizačního týmu, včetně zástupců investora, úspěšně dokončeno. Tímto bych chtěl všem velmi poděkovat.
Dále stručný popis jednotlivých částí projektu:

1. část – účelové komunikace za bytovými domy
Předmětem projektové dokumentace 1. části bylo řešení stavebních úprav dvou stávajících pěších komunikací za bytovými
domy ve směru od Benešovy třídy. Účelem bylo vytvoření nové
obslužné komunikace ve funkční třídě C v kategorii MO2
12,0/4,0/50, která bude sloužit pro zásobování a vjezd vozidel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Součástí
bylo také řešení inženýrských sítí nacházejících se v této komunikaci. Tato část byla rozdělena na 11 inženýrských objektů, které
se týkaly dopravního řešení, přeložek a přípojek vodovodu a plynovodu. V současné době je tato část úspěšně dokončena
a v září letošního roku byla zkolaudována.

1. část: účelová komunikace východ

Vizualizace 2. části

12–13

SUDOP REVUE 4/12

2. část – řešení vlastní Benešovy třídy
Zadáním dokumentace 2. části bylo řešení
stavebních úprav dvou stávajících podzemních garáží, vybudování dvou nových podzemních garáží, stavební úpravy pěších
a pojízdných komunikací v části Benešovy
třídy, a to včetně cyklostezek a parkovacích
ploch. Dále zde byla řešena novostavba centrálního pylonu se stříškou a kruhovou vodní
plochou. Celý prostor byl doplněn vhodnou
výsadbou stromů, keřů a travních ploch
a dále jsou zde použity vodotrysky pro celkové architektonické dotvoření třídy Edvarda
Beneše. Prostor bude doplněn novým kamerovým systémem a upraveným veřejným
osvětlením.
Součástí bylo také řešení všech inženýrských
sítí nacházejících se v tomto prostoru. Jedná se
zejména o kanalizaci, vodovod, elektrorozvody
a slaboproudé rozvody.
Tato část byla rozdělena na 44 stavebních a inženýrských objektů, které se
týkaly dopravního řešení, podzemních garáží, střední část byla oživena architektonickými prvky – pylonem se stříškou a vodní plochou. Byly řešeny přeložky a přípojky vodovodu a kanalizace, slaboproudých rozvodů, rozvodů
veřejného osvětlení, sadové úpravy a v neposlední řadě zde byly navrženy
vodní prvky (vodotrysky). Jedná se o dvě plochy s bodovými tryskami: na západní straně plocha se 6-ti tryskami, na východní straně plocha s 9-ti tryskami. Jako ústřední plocha je navržen oválný dvoudílný bazén uprostřed
kruhového objezdu s vějířovitými tryskami ze středového pylonu po obvodu.
Nyní se na tuto část vypisuje výběrové řízení na dodavatele stavby a začátek realizace se předpokládá v jarních měsících roku 2013.

3. část – park Harmonie
Předmětem projektu 3. části bylo řešení stavebních úprav stávajícího parku
„Harmonie“ na sídlišti Moravské Předměstí, severovýchodně od křižovatky Benešovy třídy s ulicí J. Masaryka. Jedná se o území na přechodu mezi vysokopodlažními objekty Benešovy třídy a nízkopodlažní zástavbou lemovanou ulicí
Potoční. V tomto území jsou ve značných vzájemných vzdálenostech osazeny
objekty pro seniory Harmonie I a II a dům s malobyty. Tato projektová část byla
rozdělena na 9 stavebních a inženýrských objektů, které se týkaly dopravního
řešení, přeložek veřejného osvětlení, sadových úprav a prvků drobné architektury – je zde různě umístěno 10 cvičebních strojů nejen pro seniory. A stejně
jako 1. část byla tato část úspěšně dokončena a prošla v září letošního roku
kolaudací.

3. část: přechod přes Benešovu třídu

Rekapitulace
Práce na projektu započaly v srpnu 2011, v dubnu 2012 jsme odevzdali poslední část realizační dokumentace této stavby. Celkově na všechny tři části
bylo vydáno osm stavebních povolení.
Vizualizace 3. části
3. část: cvičební stroje

3. část: altán
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Modernizace trati Rokycany–Plzeň před zahájením
Ivan Pomykáček

Stavba „Modernizace trati Rokycany–Plzeň“, modernizace úseku trati Praha–Plzeň v km
88,063–108,300, je jednou z posledních staveb modernizace III. tranzitního železničního koridoru
Cheb–Plzeň–Praha–Česká Třebová–Ostrava–Mosty u Jablunkova, k jehož realizaci se Česká
republika zavázala v rámci mezinárodních dohod.
Stavba je částečně vedena po stávajícím tělese dráhy, v úsecích mezi dálničním mostem a zastávkou Klabava a mezi Ejpovicemi a Plzní Doubravkou pak přeložkami v nové stopě.
Umístění přeložky trati do území mezi Ejpovicemi a Plzní Doubravkou odpovídá ve větší části i výhledové poloze vysokorychlostní trati, která je zde pro tento investiční záměr územně
chráněna. Navrženým směrovým a výškovým vedením „modernizované“ trasy a z toho vyplývajícími stavebními úpravami se
podařilo dosáhnout v celém úseku stavby traťové rychlosti

120 km/h (na „ejpovické“ přeložce 160 km/h) pro klasické vozové
jednotky a rychlosti 160 km/h pro jednotky s naklápěcími skříněmi. Výjimku tvoří krátký úsek trati před vjezdem do železničního uzlu Plzeň (od km 101,427), kde dojde k poklesu
návrhových traťových rychlostí v závislosti na přechodu do traťové rychlosti 80 km/h, která je uvažována jako maximální rychlost pro průjezd železničním uzlem Plzeň.
Po navržených úpravách ve vedení trati vznikne na trati Praha–
Plzeň nová dopravna – železniční stanice Ejpovice, která převezme funkci odbočné železniční stanice pro trať do
Radnic. Prakticky v nezměněné poloze zůstanou zastávky Klabava a Plzeň Doubravka. Na nově vzniklé
trati Ejpovice–Radnice (trať vznikla sloučením opuštěného úseku Ejpovice–Chrást u Plzně trati Praha–
Plzeň a stávající trati Chrást u Plzně–Radnice) bude
zachována železniční stanice Chrást u Plzně a zastávka Dýšina s nástupištěm vpravo trati (bude ponecháno nástupiště u stávající koleje č. 2).
Návrh směrových úprav předpokládá
v úsecích km 89,450–91,095 a km 94,155–100,637
přeložku trati do nové stopy. Vedením trati po přeložce v úseku Ejpovice–Plzeň Doubravka (km
94,155–100,637) dojde kromě požadovaného zvýšení rychlosti i ke zkrácení celkové délky trati o cca
6,1 km, což přinese značnou časovou úsporu pro
dobu jízdy Praha hl. n.–Plzeň hl. n. Nové vedení
trasy vyvolá i řadu dalších stavebních úprav, předně
výstavbu tunelové části přeložky s celkovou délkou
Most přes Úslavu více než 4 000 m, přestavbu stávajících a výstavbu
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nových mostů a propustků, a dále úpravu komunikace II/180 Kyšice–Chrást, přeložku komunikace II/233 Chrást–Plzeň Doubravka a úpravy
místních komunikací. Veškerá křížení komunikací na přeložce jsou navržena mimoúrovňová.
Kromě zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní
doby je důležitým kritériem pro stavbu „Modernizace trati Rokycany–Plzeň“ i zvýšení bezpečnosti železničního provozu a snížení vlivu
železniční dopravy na obyvatelstvo. Zvýšení
bezpečnosti provozu je dosaženo zřízením nového staničního a traťového zabezpečovacího
zařízení s navázáním na sousední stanice,
spolu se zvýšením technické a materiální kvality železničních zařízení, spojeným s jejich přestavbou navrženou v rámci stavby. Bezpečnost
cestujících je zvýšena vybudováním nových nástupišť výšky 0,55 m nad TK s bezpečnostním
pruhem a vodícím proužkem pro nevidomé.
Přístup k nástupištím je řešen mimoúrovňově

Rozvětvení tratí za Ejpovicemi

Železniční stanice
Ejpovice

jak v ŽST Ejpovice, tak i v zastávkách Klabava
a Plzeň Doubravka. Pro snížení vlivu železniční
dopravy na obyvatelstvo jsou na základě provedené hlukové studie navržena protihluková opatření, tj. protihlukové stěny; v místech, kde tato
opatření nejsou účinná nebo jsou vyloučena, je
navrženo technické opatření na fasádách domů,
především výměna oken s vyšší neprůzvučností
u obytných místností.
Stavebním důsledkem přeložek a směrových
a výškových úprav, jakož i nevyhovujícího stávajícího technického stavu stávajících zařízení, je
zároveň nutnost rekonstruovat a přestavět stávající mostní objekty a vybudovat nové inženýrské objekty. Modernizace se dotýká všech
železničních zařízení. Uskutečněná modernizace všech zařízení železniční trati přinese výrazné zkvalitnění služeb jak pro cestující
veřejnost v oblasti osobní dopravy, tak i v dopravě nákladní.

Proč stavba ještě pořád nezačala:
Osud stavby je velmi komplikovaný, byť by snad konečně mohla v příštím roce začít. Co tomu schází: zbývají již jen „maličkosti“, tj. dotáhnou poslední stavební povolení (celkem jich bylo 14) a ukončit proces výběrového řízení s vítězným uchazečem veřejné obchodní
soutěže na dodávku díla (výběrová komise již doporučení nejlepší nabídky provedla, probíhají však odvolání „neúspěšných“). Avšak
i diskuse nad konečným projekčním technickým řešením byla neobyčejně komplikovaná a zdlouhavá: nejprve to byly diskuse o zastávce Újezd a s tím související nutná úprava koncepce stavby a tím i změna územního rozhodnutí, poté nekončící diskuse nad výsledným požárně technickým řešením tunelového úseku stavby – s tím se svezla i problematika pevné jízdní dráhy v tunelech, své sehrála
i diskuse nad způsobem ražby (připuštění realizace variantní tunelovací metodou k metodě projektované). Tak snad se to vše k prospěchu stavby překoná a v příštím roce „bagry (opravdu) vyjedou“; nezbývá než si to přát.

Vizualizace CTECH s.r.o.

Most přes ulici Potoční

Výjezdové portály tunelu Homolka

Rekonstrukce železniční stanice
STARÁ PAKA
Martin Raibr (spolupráce Petr Nekula, Ľubomír Kolárik)

V říjnu 2011 byla investorem SŽDC, s. o. zahájena stavba „Rekonstruk
DOZ“, kterou stavebně zajišťovalo „Sdružení STARÁ PAKA“ s členy AŽ
železnic Praha a.s. a hlavními subdodavateli Chládek a Tintěra a.s. a E
připravována společností SUDOP PRAHA a.s., konkrétně střediskem 2
Foto Vladimír Fišar

kce žst. Stará Paka pro
ŽD Praha s.r.o. a Elektrizace
EDIKT a.s. Projekčně byla stavba
208, které tuto stavbu vedlo.

Z historie přípravy stavby

Z historie železničního uzlu
Železniční stanice Stará Paka se na železniční
mapě poprvé objevila 1. 12. 1858, kdy byl dokončen
společností SNDVB (Jihoseveroněmecká spojovací
dráha) úsek Horka u Staré Paky–Stará Paka–Turnov.
Železniční křižovatkou se stala, defacto omylem, až
1. 6. 1871, kdy po dohodě s ÖNWB (Rakouská severozápadní dráha) byla turnovská trať překřížena tratí
Ostroměř–Kunčice n. L.–(Trutnov) namísto v Horce
u S. P. právě ve Staré Pace. Status železničního uzlu
byl dopsán 1. 6. 1906, kdy byla do stanice navíc zaústěna trať od Lomnice nad Popelkou, kterou vybudoval
spolek obcí, a záhy byla převzata rakouskými státními dráhami. Tím bylo nadefinováno částečně atypické
kolejiště s hlavní výpravní budovou v cípu, který
vytvořilo kolejiště ve směru na Horku a Novou Paku.

Příprava této stavby sahá až do roku 2007, kdy
byla připravována stavba „Racionalizace v trati
Jaroměř–Stará Paka–Železný Brod“. V průběhu
projednávání stavby, požadavků zainteresovaných
a přerozdělování investičních prostředků, došlo ke
vzniku následujících samostatných staveb:
Kolejové úpravy žst. Stará Paka pro DOZ,
Racionalizace v trati Jaroměř–Stará Paka–Železný
Brod, 1. část,
Oprava novopackého zhlaví v žst. Stará Paka,
Tample zastávka – rekonstrukce 4 PZS,
Racionalizace v trati Jaroměř–Stará Paka–Železný
Brod, 3. část,
Racionalizace v trati Jaroměř–Stará Paka–Železný
Brod, 2. část – stavba realizována v předstihu,
Výstavba PZS v km 70,300 trati Stará Paka–Lomnice n. P. – stavba realizována v předstihu,
Rekonstrukce PZS v km 80,605 a 81,277 trati Horka u St. Paky–Stará Paka – stavba realizována
v předstihu,
Rekonstrukce PZS v km 82,714 a 83,793 trati Horka u St. Paky–Stará Paka – stavba realizována
v předstihu,
Výstavba PZS v km 71,389 trati Nová Paka–Stará
Paka – stavba realizována v předstihu,
Rekonstrukce PZS v km 86,750, 87,065 a 87,196
trati Stará Paka–Košťálov – stavba realizována
v předstihu.
K realizaci části výše uvedených staveb došlo
v předstihu a jejími náplněmi nebylo jen zřízení
vlastního zařízení (např. přejezdového zařízení),
ale současně byly zřizovány i prvky, které měly
být využívány následnými stavbami. Toto samozřejmě kladlo vysoké požadavky na projektanta
při přípravě jednotlivých staveb, ale i při výkonu
autorského dozoru.
V dubnu 2011 došlo k jedinému možnému kroku,
a to ke sloučení zbývajících staveb v jedné oblasti
do velké stavby „Rekonstrukce žst. Stará Paka
pro DOZ“, neboť jejich postupnou realizací by byly
v některých částech budovány prvky, které by byly
v následující stavbě upravovány či demontovány.
Jednalo se konkrétně o následující stavby:
Kolejové úpravy žst. Stará Paka pro DOZ,
Racionalizace v trati Jaroměř–Stará Paka–Železný
Brod, 1. část,
Oprava novopackého zhlaví v žst. Stará Paka,
Tample zastávka – rekonstrukce 4 PZS.

Náplň stavební části projektu
Stavební úpravy byly navrženy mezi železničním km 73,737 a km 74,823. V rámci těchto
stavebních úprav došlo k rekonstrukci železničního
spodku a svršku včetně výhybek a nástupišť. Nová
podoba kolejiště je patrná z přiloženého výkresu.
Konečná konfigurace stanice byla stanovena až při
aktualizaci projektu. Aktualizací byla zrušena
původně navrhovaná nadbytečná paralelní spojka
na železnobrodském zhlaví a upraveno jaroměřské

zhlaví tak, aby zde došlo ke zrušení dalšího středního zhlaví. Prohrou projektanta byl neúspěch při
projednávání manipulační koleje 2a. Po diskusi se
sice podařilo prosadit její zapojení pouze ze strany
novopackého zhlaví, ale neprosadilo se její úplné
zrušení. Tím došlo k deformaci (k ponechání klikatícího se) novopackého zhlaví a zbytečným
investicím do zabezpečení této koleje. Snad někdy
v budoucnu dojde odpovědným při pohledu na tuto
chátrající kolej s rozvalenou boční rampou, že to
nebyl dobrý nápad.
Krom staveb železničního svršku a spodku byla
navržena rekonstrukce mostních objektů na novopackém a roškopovském zhlaví, rekonstrukce
stávající budovy trafostanice a vybudování prostor
pro novou dopravní kancelář, zázemí pro obsluhující zaměstnance a místností pro umístění
technologického zařízení v prostorách bývalé
restaurace.

Náplň technologické části projektu
Projektem se navrhlo zřídit kompletní nové
technologické zařízení nejen v samotné železniční
stanici, ale i v navazujících traťových úsecích,
neboť stávající zařízení je daleko za svou technickou i morální životností a neumožňuje zavedení
moderních systémů.
V profesi zabezpečovacího zařízení bylo v železniční stanici navrženo nové elektronické stavědlo,
které umožní stavění vlakových a posunových cest
z počítačového pracoviště JOP a do budoucna
umožní zavedení dálkového ovládání z pracoviště
dispečera. Ve všech pěti navazujících traťových
úsecích bylo navrženo nové traťové zabezpečovací
zařízení typu automatické hradlo a zejména ve
směru na Roztoky u Jilemnice pak byly nově
zabezpečeny všechny železniční přejezdy. Při projednávání způsobu zabezpečení se pak podařilo
uspořit velkou část investičních nákladů zabezpečením železničních přejezdů s nízkou intenzitou
dopravy mechanickým přejezdovým zabezpečovacím typu PZM 2.
Nové sdělovací zařízení pak vytváří komunikační prostředky pro moderní sdělovací
a informační systémy založené na IP (počítačových) technologiích. Bez těchto systémů je
moderní pojetí železniční dopravy v současnosti již téměř nemyslitelné. Z pohledu cestující
veřejnosti jsou pak informační a rozhlasové systémy vedle komfortního nástupu do vlakových
souprav z vyvýšených nástupišť největšími přínosy stavby.
Pro zajištění napájení výše uvedených zařízení
bylo nutné rovněž navrhnout nové elektrické rozvody, včetně rekonstrukce technologie napájecí
trafostanice. Ve stanici pak bylo navrženo nové
osvětlení nejen veřejných prostor pro cestující, ale
i prostor pohybu drážních zaměstnanců.

Průběh stavby
Provedením stavby bylo na základě výsledku
veřejné obchodní soutěže pověřeno „Sdružení
STARÁ PAKA”, které se zavázalo dokončit stavbu
i přes průtahy ve výběrovém řízení v šibeničním
termínu říjen 2012.
Při přípravě realizace stavby bylo nutné vzhledem k posunu zahájení stavby upravit jednotlivé
stavební postupy a organizaci výstavby tak, aby
byla zajištěna železniční doprava ve všech fázích
výstavby s minimálním využitím náhradní autobusové dopravy.
Hlavní stavební úpravy byly navrženy a skutečně proběhly v období od dubna do srpna 2012.
Tempo výstavby bylo téměř neuvěřitelné, i přes
skutečnost, že během stavby se narazilo na skalní
masiv v mnohem menší hloubce, než se průzkumy
předpokládalo. Zapůsobily zde totiž Murphyho
zákony a sondy geotechnického průzkumu byly
provedeny v místech, kde byly ve skále prohlubně
po dříve prováděných odstřelech. Díky těmto problémům nebylo neobvyklé na stavbě potkat

Železniční stanice Stará Paka roku 1912 a o sto let později

těžkotonážní hydraulická kladiva a stavbyvedoucího s hlavou v dlaních. Současně pak byl „za běhu“
upravován projekt železničního spodku, který
musel reagovat na vzniklé skutečnosti.
Dalším problémem pak byla vysoká hladina
spodní vody, se kterou se potýkala stavební firma
zejména při výstavbě kabelovodu. Mimochodem
kabelovod se podařilo situovat do míst, kde byl
skalní masiv nejurputnější a při jeho zdolávání přišel stavbyvedoucí i o notnou část své bujaré
pokrývky hlavy.
Třešničkou na dortu potíží pak bylo uvedení
do provozu nástupišť č. 1 a 2 ve směru na
Novou Paku. Příjezd prvního vlaku k těmto
nástupištím vyvolal neskutečný poprask. Bohužel nikoliv v pozitivním smyslu slova. Na
modernizovaných soupravách 849 a 851 docházelo k situaci, že se otvírala část dveří. Někteří

pesimisti již začali spekulovat o hlášeních typu:
„Cestující vystupující ve
Staré Pace žádáme, aby
se z technických důvodů
přesunuli do druhého
vozu“. Nakonec situaci
vyřešilo seřízení mechanismu zajišťujícího
automatické vysunutí schůdku při otevření dveří
tak, aby schůdek ve své koncové poloze nenarážel do hrany nástupiště.
Při všem tom stavebním ruchu stavba odhalovala i konstrukce již dávno zapomenuté. Například
při výstavbě kabelovodu a železničního spodku
byly odhaleny základy původních budov, jako je
původní vodojem a výpravní budova. Došlo
i k odhalení původního potrubí od vodárny u potoka Oleška a přepadového potrubí od vodojemu.

Vzhledem k dobrému stavu některých takto odhalených konstrukcí bylo rozhodnuto o jejich
opětovném využití při odvodnění železničního
spodku. Je zde tedy vhodné připomenout um
i důmyslnost našich předchůdců, kteří vybudovali
tuto stanici a využili vlastností pískovcové skály
pro odvod vod z kolejiště.
Rozsáhlý stavební ruch přitáhl pozornost mnoha dalších očí a probudil některé drážní
organizace k činnosti a uskutečnění zamýšlených
akcí, které nemohly být pojaty do naší stavby. Díky
rozhodnutí OŘ Hradec Králové došlo např. k obnově střední části koleje číslo 6. Dále došlo alespoň
k částečné úpravě výpravní budovy, kdy RSM
zajistilo opravu fasády výpravní budovy a nástupištních přístřešků. Bohužel už nezbyly prostředky
na demolici jednoho z nevzhledných přílepků
výpravní budovy, který se bude tyčit v čele budovy
a nadále chátrat, nebo na demolici samostatného
objektu sociálního zařízení, do kterého vstoupí jen
silné povahy, a které straší v prostoru největšího
pohybu cestujících. Stavba tedy musela pružně
reagovat i na další stavební činnosti v železniční
stanici a upravovat harmonogram prací, tak aby
vše bylo zdárně dokončeno.

Co bylo provedeno
V současné době je již stavba dokončena
a slouží cestující veřejnosti. U některých zařízení
probíhá ještě zkušební provoz, ale ten nebrání
řádnému užívání stavby. Věřme tomu, že po mnoho dalších let ke spokojenosti všech.

Dopravní kancelář v nedávné minulosti, vpravo současný stav. Dole: nové typy skříní pro technologické zařízení stavědla ESA 44.

Stavební část
Ve stanici jsou postavena čtyři nástupiště
s výškou 550 mm nad temenem kolejnice, čímž se
značně usnadnil výstup a nástup cestujících. Jedná se o jedno poloostrovní nástupiště s délkou
150 m a tři boční nástupiště 1 x 150 a 2 x 90
metrů. Boční nástupiště č. 2 je rozděleno na nástupiště 2 a 2a, čímž vznikla další nástupištní hrana,
především pro lomnickou trať o délce 30 m. Kromě
těchto kolejových úprav došlo k obnovení hydroizolace na mostech v km 73,629, 84,806 a 85,580,
kde se opět využilo původní konstrukce, která je
vesměs v dobrém stavu.
Dalšími úpravami byla úprava prostor pro nové
technologické zařízení a dopravní kancelář
v bývalé budově restaurace, která byla do doby
této stavby bez jakéhokoliv využití. Pozemní
úpravy byly následně rozšířeny i o částečnou
úpravu trafostanice, která zajišťuje jediné napájení celé železniční stanice. Nedílnou součástí
staveb jsou i přeložky jednotlivých sítí; tato stavba nebyla výjimkou a došlo k přeložkám
jednotlivých sítí včetně vodovodu a dešťové
kanalizace.

Technologická část
V rámci výstavby zabezpečovacího zařízení
bylo vybudováno nové elektronické staniční
zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu ESA
44 z produkce firmy AŽD s.r.o. Jedná se o první
aktivované stavědlo tohoto typu na síti SŽDC,
s. o.; dalším primátem tohoto stavědla je umístění vnitřní technologie do nových typů skříní,
které zajišťují vhodnější provozní podmínky
a vzhledem k částečnému prosklení i přehlednost obsazení skříní z pohledu údržby.
Zabezpečovací zařízení je ovládáno ze zálohovaného pracoviště JOP v dopravní kanceláři. Ta
byla vybavena soustavou stolů umožňující rozšíření o další dvě pracoviště, neboť v budoucnu
se předpokládá, že z tohoto pracoviště bude
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řízena doprava i navazujících traťových úseků.
Tedy alespoň do doby dokončení koncepce
DOZ v ČR.
V celém obvodu ŽST byly zřízeny nové venkovní prvky a nová kabelizace, včetně počítačů
náprav typu Frauscher AzF se snímači RSR180
pro zjišťování volnosti koleje. Další novinkou
tohoto zařízení je systém VNPN – výstraha při
nedovoleném projetí návěstidla. Jedná se o zřízení soustavy sirén na jednotlivých zhlavích,
které se rozezní v případě, že strojvedoucí projede zakazující návěst hlavního návěstidla. Systém
VNPN má za úkol tuto situaci detekovat, zajistit
výstrahu a zrušit veškeré možné kolizní cesty.
Stožáry se sirénami jsou v kolejišti snadno rozeznatelné vzhledem k opatření stožáru cedulkou
s výstrahou před poškozením sluchu v blízkosti
aktivní sirény.
V rámci sdělovacího zařízení došlo v ŽST
Stará Paka k úpravě telefonního zapojovače,
traťového rádiového systému a místní rádiové
sítě. Dále došlo k vybudování nového kamerového systému, který byl mimo jiné také osazen
na nové osvětlovací věže a obsáhne tak téměř
celý obvod ŽST Stará Paka, dále systému EZS
a systému ASHS v prostorách stavědlové
ústředny. Hlavní novinkou z pohledu cestujících
je zajisté zřízení rozhlasového zařízení s automatickou ústřednou a zřízení vizuálního
informačního systému na všech nástupištích
a přístupových místech.
Vzhledem k výstavbě nového kolejiště došlo
i ke komplexní obnově osvětlení, které je nyní
tvořeno 13 kusy osvětlovacích věží s nově koncipovaným záchytným systémem a čtyřmi kusy
osvětlovacích stožárků. Výhybky rozhodné pro
křižování vlaků pak byly vybaveny novým elektrickým ohřevem výměn. Celkem bylo takto
vybaveno 14 výhybek.
Pro zajištění spolehlivého napájení výše uvedeného došlo ke kompletní rekonstrukci trafostanice
včetně zřízení záložního zdroje tvořeného novým
dieselagregátem ID 500 o výkonu 400 kVA, což je
jeden z největších dieselagregátů, který byl kdy
dodán na síť SŽDC, s. o.
V mezistaničních úsecích Roztoky u Jilemnice–
Stará Paka, Stará Paka–Nová Paka, Stará
Paka–Lomnice n. P., Horka u Staré Paky–Stará
Paka a Stará Paka–Košťálov došlo ke zřízení automatického hradla bez hradla na trati odpovídající
TZZ 3. kategorie typu AHP-03 s vnitřní částí soustředěnou do přilehlých stanic. V rámci
výkopových prací došlo k pokládce nové kabelizace potřebné pro zabezpečovací zařízení, ale
i k pokládce traťového kabelu a ochranných trubek
v rámci sdělovacího zařízení.

V těchto traťových úsecích navíc došlo k obnově
veškerých železničních přejezdů, které byly
zabezpečeny buď zařízením PZM2, nebo novým
elektronickým přejezdovým zařízením typu PZZEA. Celkem bylo takto zabezpečeno 12
železničních přejezdů, z nichž 3 byly zabezpečeny
zařízením PZZ-EA a ostatní zařízením PZM 2.
Přejezdy, které byly vystavěny v předchozích
stavbách, nebo přejezdy s vyhovujícím zařízením
(ve směru na Novou Paku), byly upraveny pro
možnost zavázání do nového traťového zařízení
a pro možnost dálkového řízení trati.
V ŽST Roztoky u Jilemnice došlo k výměně stávajících mechanických návěstidel za nová
světelná v nových polohách vzhledem k nutnosti
zajištění normových podmínek a zajištění
zábrzdné vzdálenosti. I tato úprava však zvyšuje
bezpečnost železniční dopravy.

Závěrem
Výstavbou technologického zařízení a nástupišť
s vyšší hranou, došlo k radikálnímu zvýšení komfortu pohybu cestujících a zkrácení intervalu
křižování vlaků. Tímto se může dosáhnout zkrácení jízdní doby u průběžných vlaků. Stavba svou
realizací zásadně změnila podobu ŽST Stará
Paka a přinesla na vedlejší tratě a do libereckého
kraje první ze staveb, které mohou radikálně změnit postavení železnice v této oblasti. Přejme si,
aby podoba tohoto významného železničního
uzlu, na které se významně podíleli i pracovníci
SUDOPU PRAHA, byla pozitivně vnímána i širokou cestující veřejností.

Fotografovali Martin Raibr, Vladimír Fišar
a Ivan Krejčí
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O čem je řeč
GSM-R, Global System for Mobile Communications-Railway, případně GSM-Railway je mezinárodní standard bezdrátové
komunikace určený pro železnice. Je součástí
European Rail Traffic Management System
(ERTMS), v němž se používá pro komunikaci
mezi vlakem a dispečerskými centry řízení železnice.
Výstavba systémů GSM–R probíhá v ČR již
od roku 2004. Etapizace výstavby je dána prioritou nasazení GSM-R na síti celostátních drah,
kde jednoznačnou prioritou je vybavení všech
národních koridorů, spojujících Českou republiku se sítí trans-evropských tratí. Další prioritu
tvoří některé tratě AGTC a tratě považované zadavatelem za strategické, propojující národní koridory. Problematikou nasazení GSM-R se ČD
zabývaly od roku 1994, kdy se zapojily do projektu EIRENE, který zastřešuje aplikaci GSM-R
u evropských železnic. V roce 2000 byla zpracována „Studie proveditelnosti zavedení GSM-R
do provozu Českých drah“, která byla prvotním
krokem pro nasazení GSM-R na území České
republiky, a byla vstupním podkladem pro zahájení přípravy pilotního projektu. V roce 2002
došlo na základě transformačního zákona ke
zřízení dvou právních nástupců Českých drah,
a to ke zřízení společnosti České dráhy, a.s.
a společnosti Správa železniční dopravní cesty,
s. o., která převzala odpovědnost za budování
a údržbu infrastruktury a v důsledku toho i za
zajištění výstavby stacionární části GSM-R.
V letech 2004–2005 proběhla realizace pilotního projektu GSM-R na I. tranzitním koridoru v úseku Děčín, st. hranice–Praha–Kolín,
který zahájil výstavbu digitální sítě jak pro mobilní komunikaci, tak pro speciálně vyvinuté
aplikace pro potřeby železnic. V případě
GSM-R bylo hlavním cílem pilotního projektu:
-vybudování ústředny MSC nového komunikačního systému GSM-R
-vybavení úseku cca 200 km trati subsystémem základnových radiostanic BTS
-ověření a získání zkušeností především
s organizačním začleněním nově vznikající
sítě do stávajícího uspořádání drážních komunikačních systémů, s organizací jejího provozu
a získání zkušeností s praktickou realizací jednotlivých subsystémů sítě pro její co nejefektivnější rozšiřování v rámci již rutinních staveb.
Otázky technického charakteru nebyly podstatou řešení pilotního projektu, neboť většina
technických problémů má standardní řešení
a v rámci výstavby sítě šlo především o získání zkušeností pro jejich praktickou realizaci.
Jednalo se zejména o otázky:
-osvojení si návrhu plánování rádiového pokrytí sítě
-zajištění dostatečné kapacity, kvality a dostupnosti komunikačních cest pro spojení jednotlivých subsystémů nové sítě
-stanovení co nejefektivnější technologie při
výstavbě jednotlivých BTS
-vytvoření technologických postupů pro přejímací řízení jednotlivých subsystémů sítě.
Stěžejním úkolem aplikační fáze pilotního
projektu GSM-R bylo stanovit a ověřit postupy
především organizačního charakteru, tj.
-začlenění sítě GSM-R do stávajících komunikačních systémů a následný přechod
mezi těmito systémy
-organizace provozu sítě GSM-R
-organizace zajištění provozu sítě GSM-R.
Realizaci pilotního projektu prováděla firma
KAPSCH, projektovou dokumentaci pro ni
zpracovaly společnosti Sudop Brno s.r.o.
a SUDOP PRAHA a.s.

Výstavba GSM-R v trati Kolín–Všetaty–Děčín
Oldřich Hora a Petr Lapáček

V roce 2012 získala společnost KAPSCH ve veřejné soutěži realizaci
zakázky „Výstavba GSM-R v trati Kolín–Všetaty–Děčín“. Stavba byla vypsána jako „vyprojektuj a postav“. Tato firma si vybrala SUDOP PRAHA
a.s. za zhotivele projektu stavby. Cesta k zakázce však nebyla tak jednoduchá.
V roce 2004 zpracovala firma ITALFERR projekt „Zavedení Směrnice 2001/16/EC o interoperabilitě železnic“, jehož příjemcem byla Česká republika. Cílem projektu bylo zajistit zapojení sítě Českých drah do transevropské železniční sítě zavedením Směrnice
2001/16/EC o interoperabilitě konvenční železniční sítě. Interoperabilní konvenční síť zahrnovala v té době především
-všechny národní koridory spojující českou síť s trans-evropskými tratěmi
-některé tratě AGTC a tratě propojující národní koridory, uvedené ministerstvem dopravy jako strategické.
Celkový rozsah interoperabilní konvenční sítě byl 2 441km, tj. 25,8% z celkové české
železniční sítě.
Závěrem lze konstatovat, že studie ITALFERR stanovila jako jednoznačnou prioritu pro
dosažení interoperability železnic zavádění systému ERTMS s tím, že prioritou je budování a rozšiřování systému GSM-R.
Česká republika je od 1. 5. 2004 členem Evropské unie. Dosažení kompletní funkčnosti a interoperability železniční sítě je pro ni důležitým cílem a významným celoevropským trendem. Do interoperabilního evropského železničního systému byly
původně zařazeny tratě transevropské železniční sítě nákladní dopravy (TERFN).
V České Republice je její součástí zatím cca 3 500 km tratí, což představuje zhruba 1/3
železniční sítě. Po vydání směrnice 2004/50/ES v dubnu 2004, která rozšířila rozsah
na celý konvenční evropský železniční systém (s některými menšími výjimkami), je závazné v cílovém stavu aplikovat interoperabilitu včetně nasazení GSM-R na síť celostátních drah v České republice.
Součásti drah evropského železničního systému zahrnují zařízení pro řízení dopravy,
k nimž patří zejména sledování pohybu drážních vozidel na železniční dopravní cestě
a zabezpečovací systémy, technická zařízení pro zpracování dat a telekomunikační zařízení určená pro osobní a nákladní dopravu na železniční síti s cílem zaručit bezpečný
a plynulý provoz systému a účinné řízení dopravy.
TSI subsystému „Řízení a zabezpečení“ jednoznačně zavazuje k nasazení GSM-R,
jako digitálního radiového systému, sloužícího k hlasové komunikaci a přenosu digitálních dat. Závěrem lze konstatovat, že nasazení GSM-R na síť celostátních drah v České
republice je v souladu s evropskou i národní legislativou.

Vykrývaný úsek trati 172 km * 13 km kabelových tras * 22 nově budovaných BTS * 7 doplňovaných
BTS * 21 nových stožárů * 25 nových typových technologických domků * 32 nových přenosových
zařízení SDH STM4 * 10 nově budovaných zařízení ITZ * 37 terminálů GSM–R
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Projekční práce na úseku Kolín–Všetaty–Děčín
Pro SUDOP PRAHA a.s. představuje tato stavba kompletní přípravu a realizaci stavby GSM-R. Spolupracovali
jsme sice na přípravě a realizaci pilotního projektu stavby
GSM-R v letech 2004-2005, ale od té doby se změnila jak
podoba a rozsah projektové dokumentace, tak legislativa
a způsob projednávání.
Po vyhodnocení soutěže na zhotovitele stavby, byly začátkem roku 2012 zahájeny práce na dokumentaci pro stavební
povolení. Specifikem staveb GSM-R je to, že do výběrového
řízení na zhotovitele stavby se předkládá územně projednaná dokumentace pro územní řízení. Stavební povolení
tedy zajišťuje nikoli investor, ale investorem pověřený dodavatel stavby, a tedy projektant. Rovněž rozsah přípravné dokumentace je jiný, vzhledem k tomu, že je to dokumentace
do výběrového řízení, a svým rozsahem odpovídá spíše projektovému souhrnnému řešení podle směrnice SŽDC, s.o.
V rámci zpracování dokumentací pro stavební povolení
probíhá obvyklá činnost projednávání dokumentace se
správci sítí, se státní správou a ostatními dotčenými organizacemi jako je hygiena, úřad pro civilní letectví, hasiči,
agentura ochrany přírody a krajiny a další. Při těchto činnostech jsme zjistili zajímavý jev, a sice že na rozdíl od správců
inženýrských sítí, kteří patrně na základě vlastních zkušeností dodržují termíny odpovědí, státní správa má s dodržováním termínů problémy a mnohdy jsme dostali odpověď až
po urgenci.
Souběžně s probíhajícím stavebním řízením probíhalo
i zpracování realizační dokumentace, která obsahuje podrobné podklady pro stavbu stožáru a technologického
domku, pro připojení základnové stanice BTS na stávající
drážní infrastrukturu a silové napájení. Vlastní výkres stožáru a základu posílá dodavatel stožáru podle statického
výpočtu, ale napojení na technologický domek, usazení
domku, umístění a zapojení antén a vlastní technologie
GSM-R, napojení optických a silových kabelů na stávající
rozvody a uzemnění všech konstrukcí navrhuje projektant.
Součástí realizační dokumentace jsou dále soubory pro doplnění centrálních částí (ústředny) systému GSM-R, umístění návěstí – rádiovníků – sítě GSM-R v odbočných tratích,
doplnění a výstavba přenosových systémů, zapojovačů a dispečerských pracovišť pro řízení dopravy v dopravnách.
Součástí stavby byla i projektová dokumentace pro pokládku nového optického kabelu v úseku Velký Osek – Nymburk. Další součást stavby bylo i doplnění stávajících zdrojů
venkovních (outdoorových) BTS původního pilotního projektu, kde bylo třeba zvýšit dobu zálohování provozu z náhradního zdroje na 6 hodin, což představuje doplnění další
venkovní klimatizované skříně s bateriemi a nabíječem
vedle stávající technologie BTS.
Přesné určení polohy základové konstrukce stožáru
a technologického domku pro stavbu představuje nutnost zákresu do geodeticky zaměřené situace. Při získávání těchto
situací projektant sdělovacího zařízení spolupracuje s odpovědným geodetem stavby, který předá podklad, do něhož je
možné vynést jak získané zákresy sítí, tak souřadnice základové konstrukce stožáru a domku. Zpracovaná situace je
předána zhotoviteli stavby. Liniová stavba je živý proces, kde
dochází ke změnám v důsledku nutnosti posunu některých
základů stožárů z různých příčin a tedy novému určení souřadnic. Rovněž v rámci pokládky optického kabelu došlo
v několika případech ke změně trasy, kdy bylo třeba řešit
opravné kroky se zhotovitelem nebo vlastníky pozemků ve
formě věcných břemen.
V současné době stavební práce probíhají a měly by být dokončeny do 06/2013. Předání díla investorovi proběhne po
funkčních zkouškách a přeměření pokrytí signálem GSM-R.
Závěrem lze konstatovat, že pro společnost SUDOP PRAHA
a.s. je to další zkušenost, kterou rádi využijeme na následných
technologických stavbách obdobného zaměření a rozsahu.
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INTERGEO
Hanover 2012

Město Hanover je hlavním městem
německé spolkové republiky Dolní
Sasko. Ve dnech 9. –11. 10. 2012 se Hanover stal i hlavním městem geodetů
celého světa. Konalo se zde bezesporu
jedno z nejvyhledávanějších a nejuznávanějších mezinárodních odborných setkání v oblasti geodézie, nazvané
INTERGEO.
Jedná se o geodetický kongres a veletrh geodézie, geoinformatiky a tzv.
Landmanagmentu.
Spektrum výstavy zahrnuje všechny
segmenty zeměměřictví, geoinformatiku, dálkový průzkum, laserové skenování a fotogrammetrii až po doplňková
řešení a technologie. INTERGEO je rovněž ideálním místem pro prezentaci dynamických inovací v oboru
a předpokládaného vývoje.
Není snad oboru lidské činnosti, kde
došlo za posledních 10 let k takovému

technickému vývoji, jako v oblasti zeměměřictví. Měřické pásmo, nivelační přístroj, teodolit a tachymetr jsou minulostí,
světem geodézie hýbe nový fenomén,
nazvaný mobilní skenování.
Důkazem toho je, že vlajkové lodě
výrobců geodetických přístrojů Trimble,
Leica či Topcon dodávají software
a platformy pro náročné mobilní skenování. Z oblasti Allgäu od firmy
Zoller+Fröhlich pocházejí laserové skenery, které tvoří srdce většiny skenovacích systémů. Firma Fraunhofer IPM
vsází na služby profilového skeneru
PPS, který také při velkých rychlostech
rozpozná ty nejmenší nerovnosti povrchu dálnic. Další firmy se orientují na
výrobu multisenzorových měřických vozidel sestrojených dle přání zákazníka.
Vozidla nemusí být nutně prostorné
transportéry. To dokazuje firma Measurement Devices, která umístila mobilní
skenovací systém na automobil Smart.
Možnost výběru mají i ti movitější zákazníci – nabízí se Road Scanner 3 od
firmy Siteco Informatica, umístěný na
Mercedesu třídy M. Skenovací systémy
nejsou montovány pouze na automobily.
Dalšími nosiči jsou různá vozítka, letadla, vrtulníky a v neposlední řadě se
velice osvědčují miniaturní modely často
ovládané tabletem.
Nebylo vůbec jednoduché, nejen pro
geodety ze SUDOPU PRAHA, opustit tři
haly hannoverského výstaviště doslova našlapaného novinkami od téměř pěti set vystavovatelských firem. Mezi vystavovateli
nebyly výjimkou ani čínské firmy snažící se
proniknout na evropský trh levnými přístroji,
které, nemůžu si pomoci, mi nějak připomínají ty naše švýcarské totální stanice.
Veletrh byl jako každý rok doprovázen odborným kongresem, který nebyl
pouze ukázkou rozvoje oboru, ale naznačil jedinečné možnosti rozvoje spolu-

práce mezi ekonomikou, veřejnou správou a vědou. Velice diskutovaným tématem byla problematika INSPIRE
(Infrastructure for Spatial Information in
Europe) – směrnice Evropské komise
a Rady, která si klade za svůj cíl vytvořit
evropský legislativní rámec potřebný
k vybudování evropské infrastruktury
prostorových informací.
Co říci na závěr? Když se před lety
objevila na trhu první aparatura GPS,
myslel jsem si, že to je absolutní vrchol.
Hanover ukázal, jak hluboce jsem se
mýlil. Objevily se další vrcholy, které
znamenají netušené možnosti a využití
nejen pro nás, zeměměřiče.
Roman Čítek
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SUDOP PRAHA vám splní každé projektové přání! Třeba i...

HNÍZDO PRO ČÁPA
V dubnu tohoto roku nás požádal Pozemkový fond ČR o vyřízení výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu živočichů –
čápa bílého (Ciconia ciconia).
Jednalo se o to, že Pozemkový fond vlastní poblíž Tachova starý lihovar s vysokým komínem, kde cca již 40 let pravidelně hnízdí čáp
bílý. Celý areál je ale na soukromém pozemku, navíc ve velmi špatném stavu, a tak jej chce Pozemkový fond demolovat a pozemek
vrátit majiteli. Takže čápům se musí zajistit nové bydlení.

Foto čápa Jiří Bohdal,
foto komínu Karel Makoň

O výjimku jsme tedy požádali krajský úřad Plzeňského kraje. Na základě místního šetření za účasti
Krajského úřadu, Záchranné stanice Plzeň, starostky
obce Lhotka, vlastníka pozemku, Pozemkového
fondu a SUDOPU bylo navrženo odpovídající řešení:
přesunutí hnízda na vedlejší pozemek, který je ve
vlastnictví Pozemkového fondu (vlevo od stávajícího
komínu). Hnízdo se tak posune pouze cca o 5–6 m
od stávajícího komínu. Záchranná stanice v Plzni poskytla fotografie obdobných hnízd a Atelier 4 v Jablonci nad Nisou zpracoval projekt nového stožáru
s hnízdem.

Návrh stožáru Ing. Vl. Malý, Atelier 4

Vzhledem k výšce stožáru 19 m
musel být nový stožár navržen příhradovou konstrukcí, protože trubková
konstrukce by měla při této výšce
značný výkyv, což čápi nemají rádi.
V současné době SUDOP zařizuje
stavební povolení a v době od října do
února 2013 musí být nové hnízdo postaveno a objekt lihovaru i s komínem
demolován.
Pak už nezbývá než stožár s podložkou „vystrojit“ správnými větvemi spletenými do tvaru hnízda, což zajistí
Záchranná stanice v Plzni, a následně
již jen doufat, že se nové hnízdo bude
čápům líbit a že zde budou i nadále
vychovávat své potomky.
František Kohlíček
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„Hrdé stavby socialismu“ - sudopské projekty

Začátky projektování elektrizace železnic (II)
z pohledu řadového projektanta Jiřího Bartáka

Dr. Ing. Václav Knobloch v civilu...

Pak jsme v práci pokračovali dál: Česká
Třebová–Třebovice, žst. Třebovice, Hoštejn,
Štěpánov, Olomouc, něco v Přerově, Suchdol,
Studénka, Bohumín, Nová Karviná a další. Na
objízdné nákladní koleji v úseku Česká
Třebová–Třebovice navrhl Dr. Ing. Václav
Knobloch z důvodu malé únosnosti půdy 170
abnormálních základů. Nechtělo se mi kreslit
170 výkresů, tak jsem je shrnul na tři typy
s různými hloubkami. Panu šéfovi se nelíbilo,
že upravuji návrhy Dr. Knoblocha, ale pan
doktor byl velice spokojen. Prohlásil, že on
udělal přesné výpočty, a že je na nás, upravit je
pro praktickou potřebu stavby. Moc se mu
moje úprava líbila a podepsal.
Ve Štěpánově byla zase ve zhlaví kanalizace,
která byla v kolizi s naším základem. Ale byla
tak strašně tajná, že nám nechtěli říci ani
průměr ani hloubku. Po dlouhém dohadování
jsme dali do zápisu, že je tam „nějaká roura“,
průměr a hloubka neznámé... a opět problém
vyřešil Dr. Knobloch, když navrhl rozkročený
základ, který „tajnou“ kanalizaci překročil.
Někdy v té době, na začátku 60. let, jsme se
stěhovali z budovy ministerstva dopravy,
kterou zabíral ÚV KSČ, do budovy Spojů,
Olšanská č. 7. A nastoupil nový vedoucí střediska, Ing. Josef Roleček. Ten se mi zdál fér
hned od začátku, protože po nástupu si svolal
vedoucí skupin a řekl jim na rovinu: „Pánové,
já jsem byl dosazen z vůle ÚV KSČ, já vaší
práci moc nerozumím, ale když mi vše vysvětlíte, budu za vámi stát.“
Po delší době, když jsme se více poznali, si
mne zavolal s tím, že potřebuje nového vedoucího velké skupiny a že si vybral mne. Bylo
u nás několik zájemců, kteří se na to třásli. Já
to nebyl, a tak jsem mu řekl, že nemám vysokou školu, ani že neumím dva cizí jazyky. Na
to mi odvětil, že ode mne nic víc chtít nebude
06
a do ničeho že mne nebude nutit, jen abych

...a s logárem v ruce při projektování na stavbě

pracoval jako dosud a vedl skupinu. To se mi
pak hodilo, když po několika létech měl
vedoucí sehnat několik dušiček do KSČ
a zavolal i mě. Připomněl jsem mu jeho slib.
Řekl, že to tak sice nemyslel, ale že je to
pravda, a měl jsem pokoj.
Pracovním bonbónkem pro nás byla Nová
Karviná, stanice na velké přeložce Bohumín–
Dětmarovice–Český Těšín, kompletně nová
stanice stavěná na zelené louce bez provozu.
To už jsem byl vedoucím velké skupiny, kde
byli: František Bednář, Jan Hejda, Věra Divíšková, B. Nepožitková, I. Pincová a na této
stanici jsme se dávali dohromady.
Při jedné poradě Ing. Procházka Praštěný
– t.č. hlavní inženýr střediska – začal básnit
o počítačích, které po zadání trati vysypou
projekt, stavební i montážní tabulky i s rozpočtem apod. Asi jsem se špatně koukal, protože
na mě vyjel: „Co zase má ten šťoura?“ Řekl
jsem, že jeho úvahy jsou sice krásné, ale takhle
kdyby byly malé Nisky na kličku do každé
kanceláře a my nemuseli tu jednu shánět po
středisku. Bylo po básnění, a my dostali Nisy.
Na trati Spišská Nová Ves–Košice jsme
dělali několik stanic, úsek Košice–Čierná nad
Tisou dělala jiná skupina.
Po rozdělení min. dopravy a spojů jsme se
roku 1967 opět stěhovali, tentokrát do Skloněné ulice ve Vysočanech – dřevěné baráky,
ale klid a pohoda. Po smrti Ing. Rolečka
nastoupil na místo vedoucího střediska
Ing. (teď už Ing.) Vláďa Špaček a na místo
hlavního inženýra střediska Karel Suchý.
Jednoho dne jsem byl náhle vyslán do žst.
Úvaly, kde při pantografových zkouškách
utrhli pantograf. Vítaly mě výkřiky projektant
je vůl a podobné. Na místě však bylo vidět
nějaké kolejové úpravy. Náčelník stanice mi
potvrdil, že po stavbě trakčního vedení traťová
distance něco dělala s kolejovou spojkou.

Přivolaný traťmistr nám ukázal původní místo
kolejové spojky. A náhle jsem byl zase hodný
projektant, který jistě stavbě pomůže. Tak jsem
prohnal montéry „s provázkem“ po kolejišti –
ti z toho byli úplně vyvalení – a na místě určil
nové polohy závěsů na převěsech. Pracovní
vlaky vyjely. Druhý den volali ze stavby, že je
vše naprosto v pořádku.
Též jsme měli akce v Čechách na trati
Nymburk–Ústí nad Labem, a sice stanice
Kostomlaty, Mělník, úsek Mělník–Liběchov.
V žst. Mělník jsem měl nahnáno. Po dokončení stavby trakčního vedení se jeden kotevní
stožár silně naklonil i se základem. Drážní
dozor a zhotovitel EŽ hovořili o vadě projektu
a vyhrožovali trestním oznámením. Jel jsem
tam opět s Dr. Knoblochem. Ten se na místě
jen podíval na výkopek kolem základu
a prohlásil: „Tekuté písky, únosnost zeminy
hluboko pod 1 kg/cm2.“ Ukázal na odstavec
v technické zprávě projektu, kde jsme vždy
psali: Únosnost základové půdy je uvažována
normální, tj. 2,5 kg/cm2. Pokud se při výkopu
zjistí podstatně menší nebo větší únosnost
zeminy, je stavbyvedoucí povinen upozornit
projektanta a vyžádat si zvláštní řešení. Toto
jsme psali vždy, a teď jsem pochopil jeho
ohromný význam. A bylo po křiku, a stavba
prosila o řešení. Dr. Knobloch na místě určil
veliké kotevní bloky, uvolnění kotvení, odkopání základu, vyrovnání stožáru i se základem
a mohutné obetonování základu.
Pak jsme pracovali na trati Kolín–Kutná
Hora–Havlíčkův Brod, kde bylo též několik
zádrhelů. Železniční stanice Kutná Hora měla
být přechodovou stanici mezi 3 kV ss a 25 kV
st, první u nás. V. Špaček prosazoval velice
složité přepínání celé stanice na oba systémy.
Naštěstí sověti vůbec nedodali přepínací
stanici, takže my jsme dali doprostřed stanice
vložené izolátory a byl pokoj. Lokomotivy
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dojížděly se staženými sběrači, diesel je
přetáhl zpět, úplně jednoduše. Dnes jsou tam
jen děliče a dvouproudovky jezdí plynule.
Veliký průšvih se přihodil v úseku Kutná
Hora–Čáslav. Při pochozí komisi s námi chodil
jeden major, nevěděli jsme proč. Zápis podepsal. Následně při kopání základů bagr vytáhl
kus neznámého kabelu. To se občas stávalo.
Jenže tentokrát tam za 30 minut byla hromada
vojáků, samé vysoké hodnosti. Také jsme tam
museli jet. Děsný malér! Bylo přetrženo velitelské spojení Varšavské smlouvy Moskva–Praha!
To bylo tak tajné, že major se při pochozí
komisi bál na něj upozornit. Armáda pak ve
spolupráci s EŽ provedla přeložku kabelu
a z majora se údajně stal vojín.
Další zádrhel nastal u dalších úseků, kdy
vyšel nový výnos ministerstva dopravy, odb.
13 (tratí a budov). V něm se pravilo, že na
všech tratích jsou pěšinky 65 cm pod temenem
koleje, proto všechny vrchní hrany základů
budou 65 cm pod TK. Proto v úsecích od
Leštiny po Havlíčkův Brod je řada základů,
které buď vyčnívají z pěšinky, nebo jsou
hluboce utopené. Tehdy jsem na veliké poradě
na ministerstvu dopravy prohlásil, že tohle
nařízení musel vymyslit někdo chytrý, který
viděl železniční trať z rychlíku, a ještě byla
tma a pršelo. Když jsem pak přišel do práce,
vedoucí střediska mi sdělil, že jsem urazil
Ing. Khüna, a že jeden rok nesmím vkročit na
ministerstvo, což mi celkem nevadilo. Za
několik dní přišel telefonický pokyn ze sekretariátu ministra, abychom na tento výnos jako
zapomněli.
Potom jsme projektovali elektrizaci úseků
Praha–Benešov a Benešov–Tábor. Běžná
práce, ovšem též zpestřená nevšedními zážitky.
V žst. Senohraby na pražském zhlaví zapomněl HIP Ing. Erben v předelektrizačních úpravách zlikvidovat dva divoké kaštany, které
byly těsně u koleje. Toto opomenutí jsem
projednal s náčelníkem stanice, ten dal do
čekárny výzvu místním chatařům, kdo by chtěl
zlikvidovat ty dva kaštany. Při další návštěvě
mi náčelník sdělil, že na výzvu přes neděli
zmizely všechny tři kaštany a zadarmo.
U Hostivaře byl velmi nízký dřevěný
nadjezd. Když jsem sháněl výkresy v archivu
SD, jeden starý pán z mostního oddělení nad
nimi zaslzel a prohlásil, že tento nadjezd, jako
provizorák na 5 let, byla jeho první práce při
nástupu k ČSD v r. 1939. A v roce 1968 ještě
stál. Při pochozí komisi zástupce města litoval,
že jsme nadjezd podlezli, protože město doufalo, že v rámci stavby trakčního vedení most
přestavíme.
Pro tento úsek jsme vůbec dostali
„perfektní“ podklady – jako dosti často.
V situaci byl dvoukolejný úrovňový přejezd se
závorami. Závory bývaly většinou v kolizi se
zesilovacím vedením a byly nutné zvláštní
úpravy. Nemohl jsem přijít na to, kde to je,
i když jsem trať znal. Pak podle kilometráže
jsem zjistil, že to je v Praze, u továrny KOH-INOR, ulice Moskevská. Tam se ale nachází
asi 10-ti kolejné odstavné nádraží a přes něj
byl vybudován velký železný nadjezd, podle
štítku na mostě z roku 1895. To byl podklad
současného stavu!

Dále bylo třeba vytvořit neutrální pole na
styku obou soustav 3 kV ss a 25 kV st. Bylo
požadováno do elektrického dělení na zhlaví
žst. Benešov. To se mi nelíbilo a též mě známý
strojvedoucí na základě zkušeností upozornil,
že takové místo budou při odjezdu jen velmi
těžko projíždět a bude hrozit uváznutí vlaku.
Proto jsem navrhl neutrální pole až doprostřed
trati k hradlu Jírovice a k němu napájecí
vedení. Toto řešení bylo nakonec kladně
přijato a vlaky jezdí bez problémů. V rámci
celého úseku trati Benešov–Tábor jsme se
dotazovali na ministerstvu dopravy, zda máme
respektovat případnou 2. kolej (v úseku Benešov–Bystřice po válce ještě byla). Dostali jsme
vyjádření, že 2. kolej nikdy nebude. A prosím:
uplynulo sotva půl století a druhá kolej se
buduje v rámci IV. tranzitního koridoru. Zase
jednou byl projektant prozíravější než ministerský úředník!
Pak jsme dostali severočeský prostor. Mosthlavní nádraží, Most-Rudolice, Most-nové
nádraží, Třebušice a okolí. Samé přeložky
a rekonstrukce. Uhlí bylo strategickou surovinou a podle toho probíhalo i projektování
a stavby. Jednou přišel rozkaz přímo od
ministra řediteli SUDOPu na poradu do Mostu.
Ředitel tam vyhnal se mnou technického
náměstka Ing. Vladimíra Verzicha, který začínal u nás na středisku, a dobře jsme se znali. Již
cestou jsem ho upozornil, aby si neudělal
ostudu, že tam se nezdraví „Čest práci“ ale
„Zdař Bůh“. Při prezentaci zmocněnec vlády
Ing. Hajm vyvolal SUDOP a ohlásil se
Ing. Verzich. Na to řekl Ing. Hajm, že ho nezná,
že ho nepotřebuje, a kdo je s ním další. Tak
jsem se přihlásil. Ing. Hajm řekl, že je úplně
spokojen, a že tím má po starosti s úpravou
trakčního vedení, protože mě dobře zná.
Jindy přišel, ve čtvrtek dopoledne, rozkaz na
bleskovou poradu u SSaŽ (Stavby silnic
a železnic) na Národní třídu. Šel jsem tam
s tím, že nesmím nic slibovat, že máme moc
práce, jsou dovolené apod. Tam bylo hodně
lidí a o žádném termínu se nediskutovalo; jen
mi řekli že jde o příkaz vlády, že doly hrozí
zastavením těžby, protože u Mostu není přeložena řeka Bílina, což už dávno mělo být
hotovo. Dráha proto musí vyhloubit nové

koryto řeky, postavit dva mosty pod provozovanou elektrizovanou tratí, upravit trakční
vedení, atd., atd. Proto všichni musíme okamžitě vypracovat projekty a v pondělí odevzdat.
Na středu je svoláno jednání do Mostu, kam
musí přijet náčelníci všech služeb dráhy
a neodjedou, dokud neschválí projekty. Já
dostal přesnou situaci s požadavkem přestavby
čtyř stožárů. Po prostudování jsem řekl, že
musíme přestavět šest stožárů. To se nelíbilo
řediteli SSaŽ a zavolal do Mostu. Za půl
hodiny volal Most zpátky. Ředitel stál
v pozoru, pak řekl moje jméno, a pak zavěsil.
Zdrceně oznámil, že volal sám zmocněnec
vlády Ing. Hajm, že osobně zdraví pana
Bartáka, že je nutno přestavět šest stožárů a že
neví, proč mi v Praze nevěří. Z toho mimo jiné
vyšlo, že dodavatel musí postavit tři mosty.

Část střediska elektrizace kolem roku 1963: zleva
Ing. Vladimír Špaček, pozdější vedoucí střediska, dále
Jiří Kindl, Zdeněk Drahota, Jaroslav Polák, Jaroslav
Hrdlička, Irena Nováková a Božena Kárníková.
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železnic (EŽ), jako stavbyvedoucího jsem požadoval
Jozefa Palenčára. Ještě
v průběhu stavby za mnou
přijel ředitel DP a stěžoval
si, že tam EŽ staví takové
„slabé špejle“ místo stožárů.
My navrhli naše T stožáry,
průměry 168, 219 a 245 mm
podle výpočtů, DP používal
manesmannové trubky
o průměru 500 a více.
Ukázal jsem mu výpočty,
ale stejně asi moc nevěřil.
Pak nás pozvali na
kontrolu, kolaudaci a zahájení provozu. Tam si mi
Jožka Palenčár stěžoval, do
čeho jsem ho uvrtal, že to
byla hrozně piplavá práce,
výška troleje na každém
věšáku jiná, a že DP nestihl
položit kolej, takže museli
Autor vzpomínek Jiří Barták (zcela vpravo) se svojí Brigádou socialistické práce montovat z plošinových aut
v 80. letech: zleva Jan Hejda, Věra Jiránková, Ing. Jiří Straka a Hana Sudová.
jen podle vykolíkované osy
a
jenom přesně podle
Odpoledne jsem se vrátil do práce, vyhrabal
projektu. Kolej že dodělali až v noci před kolaustaré projekty, v tužce udělal situaci, kluci mi
dací a jemu že se klepou kolena, protože nemohli
spočítali stožáry a konsoly, připravili stavební
udělat ani pantografové zkoušky. Následovala
a montážní tabulky, a bylo co dělat dlouho do
prohlídka vedení, pak na dotaz ředitele DP jsem
noci. V pátek ráno přiběhl, celý vyděšený,
povolil vedení pod napětí a dále průjezd tramvaje
vedoucí střediska, že se teprve teď dozvěděl,
krokem, pak rychlostí 20, následně 40 a 80 km/h.
o jak veliký průšvih se jedná, a že proto mám
Toho se řidič bál, protože jezdí jen do rychlosti
celý SUDOP k disposici, kolik chci lidí, atd.
60 km/h, ale zkusil to. Při rozjezdu na starém
Řekl jsem mu, že už tři kresličky pro mne
původním vedení pantograf jiskřil a odskakoval,
kreslí, ukázal jsem, co mám hotové, a jenom
na novém úseku vůbec nezajiskřil a chodil
že potřebuji na sobotu a neděli zajistit planoplynule nahoru a dolů. Palenčár se předvedl.
grafii. Pak jsem volal do EŽ, že jim udělám
Ředitel DP a inspektor drah z Ústí nad Labem
jednu soupravu navíc. Neměli zájem. Za
dali do zápisu, že toto je nejlepší úsek v celé sítí
hodinu volali, že už vědí, o co jde, a prosili,
DP. Všichni gratulovali Jožkovi Palenčárovi, ale
kdy si mohou přijít. Domluvili jsme se na
ten řekl, že pracoval jen přesně podle projektu.
neděli odpoledne a byli moc rádi.
Po několika letech byl ve Stalinových závoV pondělí jsem odevzdával. Pak jsme jeli na
dech velký výbuch, který poškodil mnoho
stavbu. Tam jsem mluvil s Ing. Hajmem a ten
domů v okolí. Volal jsem do Mostu. Ředitel
mi řekl, že jsem ho opět nezklamal. Při schvaDP mi řekl, že byly velké škody na starém TV,
lování projektů vedoucí expertizy projektů
dokonce i několik stožárů padlo, ale nové
Ing. Zb. Špaček se podíval na podpis zpracovavedení i ty naše „špejle“ jsou v pořádku.
tele a schválil bez připomínek. Potom se jen
Při elektrizaci u Velkého Oseku si stavbyvepodíval, o co jde. Ing. Hajm se jen divil, jak to,
doucí z dálky všiml nezvykle velikého rozpětí
že už v úterý, před schválením, jeli do Mostu
dva pracovní vlaky EŽ s novými stožáry, betonárkou a vším vybavením. Ve středu, během
porady, přišel náčelník stanice, že EŽ žádá
výluky. Ihned je dostali. Odpoledne začali
kopat. Ing. Hajm se zajímal, podle čeho staví.
Ukázali mu náš neschválený projekt a řekli, že
to stejně jinak nejde. Na to Ing. Hajm odvětil,
že takto si představuje spolupráci projektu
a stavby.
Rychlodráha Most–Litvínov, akce pro
dopravní podnik (DP) měst Mostu a Litvínova.
Byl jsem požádán, abych to zkusil, že DP si s tím
neví rady. Šlo o řetězovkové „šikmé“ vedení,
ostré oblouky, ostré stoupání a klesání, podchod
pod budoucím nízkým nadjezdem na jednokolejce v délce asi 1,2 km. Šikmé vedení nás kdysi
učil Ing. Němec na trati Certlov (nyní Rybník)
–Lipno. Šikmé vedení se řešilo matematickografickou metodou od věšáku k věšáku. Byla to
Tramvajová trať s řetězovkovým vedením před zastávvelice piplavá a zdlouhavá práce, pro nás i pro
kou Litvínov nádraží v roce 2005. Foto Tonda Ježek
montáž. Stavbu prováděl podnik Elektrizace

28
mezi stožáry. A opět byl křik. Je to zvláštní, ale
při každém maléru si všichni účastníci nejdříve
vzpomenou na projektanta. Tenkrát se dělaly
úseky max. 64 metrů dlouhé. Na místě jsme
naměřili 89 m. Já si ale změřil i sousední
rozpětí, které se mi nezdálo. Bylo 39 m! Jedno
bylo + a druhé – 25 m. Povolal jsem místního
traťmistra, a ten nám řekl, že tudy projížděly
tanky a zničily úrovňový přejezd. Proto museli
rozebrat přejezd i koleje a vše opravit. Zřejmě si
nevšimli žlutého křížku a podélně prohodili
kolejnice. Stavba neměřila rozpětí – ač měla –
a chytla se našeho křížku a už to bylo. Už jsem
byl zase hodný projektant, na místě určil nové
polohy, nové základy a stožáry, a EŽ vyjeli.
Rozpočty jsme od začátku dělali ručně
a zdlouhavě – i několik dnů. Ručně z ceníku
vypsat číslo položky, název (i několik řádek),
cena, počet, na ruční kalkulačce Nisa vynásobit,
skupiny sečíst, udělat přirážky (GZS, dopravné
a pod.) a ručně REKAPITULACI. Pak se to celé
opisovalo na psacím stroji na ušmudlanou ormigovou blánu, aby se to mohlo rozmnožit. Pokud
měl ceník jen 3 stránky A 4 (S 93), tak to ještě
šlo, ale časem se ceník rozšiřoval, až obsahoval
přes 500 položek. To už bylo horší. Nakonec se
začalo mluvit o tom, že by to šlo na počítači
a SUDOP dostal SOEMTRON s páskovou
mechanikou („dírkovaná matematika“). Potom
výpočetní středisko asi tři roky usilovně pracovalo na jeho využití. Dostával jsem výsledky
a měl stále připomínky. Až se jednou vedoucí
našeho střediska Ing. Špaček naštval a zavolal
mne na jednání. Tam jsem vysvětlil své námitky,
způsob řazení výsledků, přirážek a rekapitulaci.
Na všechno mi odpovídal Ing. Kladivo, který
měl tuto problematiku výpočetky na starosti, že
by to šlo. Pak jsme se dohodli, jak všechno
zapracuje. Na to jsem prohlásil: „Konečně to
dostal do ruky někdo, kdo tomu rozumí
a dovede to do konce.“ Ing. Špaček rudnul,
Ing. Kladivo se smál a řekl, že to má v ruce od
začátku, ale dosud nikdo z vedoucích mu tak
přesně a jasně neřekl, co potřebujeme.
Pak se to rozjelo. Projektanti dostali seznam
kódů a položek. Pak jen psali čísla kódů (3
čísla) a počty kusů nebo metrů. To se dalo do
počítače a ten vysypal celý rozpočet i s rekapitulací v čase 1–2 hodiny. Horší to bylo se
změnami cen, kterých bylo dost. Najít na
pásce, vystřihnout, naděrovat – někdy i ručně –
nové ceny a přesně vlepit kam patří. Potom
SUDOP dostal nové osobní počítače, všechno
se tam přehodilo a bylo to ještě rychlejší.
I změny se v paměti PC dělaly velmi snadno.
Ale měl jsem s tím opět potíže. V prosinci
1988 jsem měl jít do důchodu, ale zůstal jsem
přesluhovat (na procenta). Někdy v dubnu
jsem dostal zprávu ze Správy dráhy, že
SUDOP ztratí režijky – po 45 letech služby!
Proto jsem raději rozvázal pracovní poměr se
zpětnou platností. Ale na středisku nastalo
zděšení, protože právě přišel úplně nový ceník
trakčního vedení a hrozilo ohrožení zpracování
rozpočtů. Proto jsem všem slíbil, že budu ještě
chvíli chodit do práce, zapracuji nový ceník
a uvedu ho do praxe. Což se stalo.
A od té doby v klidu cestuji se zachráněnou
režijkou po vlastech českých.
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I letos se podařilo udržet finanční příspěvky neziskovým organizacím na stejné výši jako
v předchozích letech. Z žadatelů, kterým věnujeme péči dlouhodobě, příspěvek na činnost obdržely: Modrý klíč – sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Praze 4, Spolek TREND vozíčkářů Olomouc (podpora asistenční služby), Raná péče EDA, Praha 2 (podpora rodiny a vývoje
dítěte se zrakovým postižením) a Rozum a Cit, nadační fond pro opuštěné děti (podpora pěstounských rodin). Fokus Mladá Boleslav dostal příspěvek na provoz chráněných dílen duševně
nemocných chráněnců.
Nadace Františka Faltuse, Praha 6 dostala příspěvek na podporu studentů zaměřených na ocelové konstrukce a 1. pražský sportovní klub neslyšících příspěvek v Praze 4 na dárky Mikulášské
nadílky svým členům. Přispěli jsme i na provoz Hospice Anežky České v Červeném Kostelci, podpořili jsme pobyty klientů po dětské mozkové obrně, které pořádá DMO pobyty dospělých, Mladá
Boleslav. Příspěvky na činnost dostalo Sdružení SOS vesniček, Praha, Křesťanské sdružení zrakově postižených na výrobu zvukových knih (Martin Knobloch), občanské sdružení Borůvka Borovany na týdenní pobyty pro těžce tělesně postižené klienty, Diakonie Českobratrské církve
evangelické, středisko Betlém, Klobouky u Brna, pro domov zdravotně postižených a Římskokatolická farnost sv. Václava, Praha 4,na péči o staré osamělé lidi. Prostřednictvím České televize
a jejich čtyř adventních koncertů jsme pomohli dalším neziskovým organizacím.
Každoroční příspěvky získaly: 78. skupina SKALKA Praha 10 na zvelebení táborové základny
v Kamenici u Humpolce (pečují i o děti našich zaměstnanců) a Pěvecký sbor SUDOP (příspěvek
na vybavení).
-kre-

V červenci jsme se sešli na konečné stanici metra
B, odkud jsme se vydali autobusy PID nejprve do
Mochova. Obhlédli jsme si dominantu obce, gotický
kostel sv. Bartoloměje, a sochu mistra Jana Husa.
Vůně nás přilákala do prodejny zdejší vyhlášené pekárny. Po hodině jsme pokračovali do Vyšehořovic,
kde jsme kromě tvrze a kostela, viděli goticko-renesanční zvonici. Všechny stavby byly v neutěšeném stavu, a tak jsme rádi pokračovali v cestě do
Čelákovic. Z náměstí, které je v rekonstrukci, byla
přístupná pouze restaurace U Bohuslava, kterou můžeme doporučit. Prošli jsme se po složitých schodištích tvrze, dnes městského muzea. Zvenku jsme
si prohlédli románský kostel Nanebevzetí Panny
Marie a vydali se krátkou procházkou ke zdymadlu
na Labi. Domů jsme se vrátili vlakem.

32. sezona činnosti pěveckého sboru SUDOP Praha
Brzy tomu bude 33 let, kdy vznikl smíšený pěvecký sbor SUDOP Praha. Podívejme se stručně
na průběh 32. sezony, zahájené na svátek svatého Václava.
Dne 28. září 2011 v 18 hodin se uskutečnil
první koncert sezony v římskokatolickém kostele
sv. Václava v Praze - Nuslích ve Vladimírově ulici.
Na pořadu koncertu byla Lužanská mše D-dur,
kterou pro sóla, sbor, varhany a orchestr složil
Antonín Dvořák (1841–1904), a kterou sbor pod
vedením Dagmar Kohoutové nastudoval intenzivním nácvikem v uplynulých týdnech.
Nadcházející adventní a vánoční době věnoval
sbor pět koncertů.
V sobotu 10. prosince 2011 na předvánočním
koncertu v 15 hodin uvedl smíšený sbor v královském sálu hradu Křivoklát pásmo staročeských,
adventních a vánočních písní a koled a poté
Českou mši vánoční „Hej, mistře“ od Jakuba
Jana Ryby (1765–1815). Pěvecká sóla přednesli:
Hana Blažíková – soprán, Ilona Šatylovová – alt,
Petr Štěpnička – tenor a Ivo Michl – bas. Na zobcovou flétnu hrála Barbora Abrahámová, na varhany Zuzana Procházková, účinkoval malý
komorní orchestr.
V sobotu 17. prosince v 19 hodin se konal
předvánoční koncert smíšeného pěveckého sboru
SUDOP v sálu N. F. Čapka v Anenské ulici. Byl to
koncert benefiční, jehož výtěžek přispěje k zakoupení nových varhan v Unitarii pro pražskou obec
Náboženské společnosti českých unitářů. Program byl totožný s předchozím koncertem na Křivoklátu, jen v obsazení účinkujícími sólisty došlo
ke změně: part sopránu zazpívala Naděžda Chrobáková a part basu David Nykl.
Hned následující den, v neděli 18. 12. v 15
hodin, zazněla Rybova Česká mše vánoční tradičně na břehu Berounky v radotínském římskokatolickém kostele svatých Petra a Pavla. Závěr
roku byl připomenut posezením a besedou v mateřské škole Petrklíč.
Vánoční koncert se stejným pořadem se opakoval dne 29. prosince 2011 v děkanském kostele svatého Gotharda ve Slaném a ještě
v Husově sboru v Táborské ulici v Nuslích
dne 8. ledna 2012.
Začátek nového roku byl smutný. Ve čtvrtek
8. března zemřela maminka Kačenky, naše
dlouholetá zpěvačka PhDr. Jana Brodská, ve
věku nedožitých 67 let. Nezapomeneme!

V novém roce 2012 došlo k další nedobré události. Po nepřetržitém a obětavém čtyřiadvacetiletém vedení sboru onemocněla naše sbormistryně
Dagmar Kohoutová a byla hospitalizována v Léčebném a rehabilitačním středisku Bratrské církve
Praha 20 - Chvaly, Stoliňská 920. Navštěvujeme ji
a přejeme brzké uzdravení a návrat k dirigentskému pultu. Vedení osiřelého sboru se naštěstí
zatím ujal dirigent Tomáš Čechal ze Symfonického orchestru Českého rozhlasu Praha.
Na Bílou sobotu 7. dubna 2012 v 15 hodin se tak
mohl opět konat tradiční velikonoční koncert v královské kapli hradu Křivoklát. Na programu byly Biblické písně opus 99 Antonína Dvořáka – výběr:
Hospodin je můj pastýř (úprava pro smíšený sbor),
Skrýše a pavéza má, Slyš, ó Bože, a Bože, píseň
svou - a Lužanská mše D-dur téhož autora. Účinkovali členové Smíšeného pěveckého sboru SUDOP,
členové Emauzského orchestru, Naděžda Chrobáková (soprán), Ilona Šatylovová (alt), Petr Štěpnička
(tenor), Martin Matoušek (baryton), Zuzana Procházková (varhany); program nastudovala zčásti ještě
Dagmar Kohoutová, dirigoval již Tomáš Čechal.
Dne 30. května se pak prezentovala Lužanská
mše D-dur v přírodě, a to na Proseku v 18 hodin.
6. června v 19 hodin se uskutečnil autorský
večer našeho tenora a skladatele Ladislava Pivce
v sálu N. F. Čapka v Unitarii.
32. sezonu uzavřel 21. 6. 2012 v 19 hodin
v Unitarii sborový koncert Jsem píseň Tvá –
„křehké doteky lásky v poezii, lidové písni a v díle
A. Dvořáka, L. Janáčka a B. Martinů“. Účinkovali
členové Smíšeného sboru SUDOP, Rudolf Kvíz –
recitace a Zuzana Procházková – klavír. Sbormistrem byl Tomáš Čechal. Výtěžek z dobrovolného
vstupného bude opět použit na splácení varhan.
Z lidových písní zazněly tři moravské, jedna moravskoslezská a pět českých. Jako upravené nebo
autorské byly uvedeny písně od Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka (1854–1928), Bohuslava
Martinů (1890–1959) a Josefa Schreibra (1900–
1981). Sbor s chutí zazpíval též oblíbené šestidílné Ukvalské písně Leoše Janáčka.
Záznam o uplynulé sezoně nelze zakončit lépe
než citací závěru průvodního textu Tomáše Čechala k tomuto koncertu:
„Milí přátelé, přijměte tedy kvítky české i moravské lidové poezie hudbou i slovem; láskou protkaná a s láskou zpívaná.“
Antonín Janovský

Tropická vedra v srpnu omezila počet členů výletu
na sedm, což je druhá nejnižší účast za trvání
klubu. Skupina sedmi statečných navštívila Týnec
nad Sázavou s farním kostelem sv. Šimona a Judy,
novorenesanční dům U Micků s fasádou zdobenou
sgrafity a hrad s hranolovitou věží (s útulkem netopýrů). Prošli jsme gotickou budovou, ve které
sídlí městské muzeum s expozicí týnecké kameniny. Výlet jsme zakončili ve vojenském technickém muzeu Lešany se sbírkou více jak 700
historických tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, nákladních a osobních vozidel, raketové
techniky, spojových, železničních a ženijních prostředků od roku 1890 až po současnost.

Město Vodňany v jižních Čechách nás při zářijovém zájezdu přivítalo slunečním počasím. Prohlédli jsme si městskou galerii a muzeum. Podařilo
se nám shlédnout vnitřní výzdobu i sgrafita na fasádě děkanského kostela Narození Panny Marie od
Mikoláše Alše. Po obědě v Zlatém Soudku jsme
zajeli do Lomce s barokním kostelíkem Jménem
Panny Marie, ukrytém uprostřed lesů. Zájezd jsme
ukončili náročnou pěší vycházkou do prostoru bývalého přemyslovského správního hradiště na
vrchu sv. Jána v Netolicích.
František Bartoš
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
80 let – Vladimír Hájek, 30. 10.
geodet střediska tratí a uzlů
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Zmizelé koleje – zmizelá nádraží (14)

Petr Lapáček

Rušené lokální tratě v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století
1d (238, 016) Chrast u Chrudimi–Hrochův Týnec
u Chrudimi z důvodů hospodářské krize zrušena a nahrazena autobusovou linkou ČSD. Nákladní doprava fungovala pouze po dobu řepných
kampaní. Ale již v létě 1935 byla autobusová linka zrušena a dále se objevuje v jízdním řádu poznámka trať Hrochův Týnec–Chrast u Chrudimi
– neobsazeno.
Za protektorátu dne 16. listopadu 1941 byla znovu obnovena
osobní vlaková doprava, což spadá do období, kdy se okupační moc
snažila zapojit do průmyslové výroby co největší počet českého dělnictva. Slavnostní zahájení provedl motorový vůz řady M 120.4 se
dvěma přípojnými vozy. Na samém sklonku války provedli na trať
útok partyzáni a došlo k přerušení provozu, který byl obnoven až po
skončení války.
V poválečném období následovalo rozšíření osobní dopravy, ale již
roku 1958 protestuje místní obyvatelstvo proti likvidaci své dráhy.
Bývalé nádraží Chrast u Chrudimi město

Zahájení provozu 25. 9. 1899, ukončení 31. 1. 1978, délka 12 km.
Historii vzniku, výstavby a provozu této dráhy nelze oddělovat od
tratě Heřmanův Městec–Borohrádek, neboť s ní tvořila jeden nedílný
celek. Dovážet cukrovku z polí v okolí Hrochova Týnce do cukrovaru ve
Slatiňanech bylo nákladné, a tak se rozhodli občané Týnce postavit si cukrovar vlastní. První kampaň zahájil v roce 1871. V témže roce byla společností státní dráhy (StEG) otevřena stanice v nedalekých Dašicích
(dnes Kostěnice). Vedení cukrovaru začalo uvažovat o napojení z tohoto
místa vlečkou. Návrh však pro neochotu obce a velkostatku nebyl realizován. Na zasedání zemského sněmu Království Českého dne 11. 2.
1895 bylo schváleno poskytnutí zemské garance na splácení a zúročení
70 % nákladů pro dráhy v trase Heřmanův Městec–Chrudim město–Hrochův Týnec–Moravany–Borohrádek s odbočnou tratí Chrast u Chrudimi–
Hrochův Týnec. Na jaře roku 1898 byla zahájena stavba. V srpnu 1899
byla dráha již sjízdná a využívala se pro rozvoz materiálu. V Hrochově
Týnci byla postavena i výtopna pro jednu lokomotivu. Oficiální zahájení
provozu bylo 25. září 1899. Slavnostního otevření se zúčastnili akcionáři, představitelé obcí a okresu, představitelé průmyslových podniků,
zejména pak cukrovarů. Doprava na odbočné větvi do Chrasti nebyla až
do počátků motorizace nijak bohatá. Na trať vyjížděly dva páry smíšených vlaků – jeden ráno a druhý v podvečer. Vlaková četa s jednou lokomotivou po zbytek dne
obsluhovala pravděpodobně
cukrovar.
Dráha byla zestátněna roku
1925 a provoz převzaly ČSD.
Dne 15. června 1925 byl zahájen provoz se zjednodušeným
řízením dopravy (což odpovídá
dnešnímu předpisu D3). Od
května 1929 začal na trati poprvé jezdit motorový vůz, a to
řady M 120.325. To umožnilo
zavést denně tři páry osobních
vlaků. V roce 1930 byla otevřena nová zastávka Brčekoly.
A od léta 1932 byla otevřena
nová zastávka Hrochův Týnecmlýn. Od letního jízdního řádu
1933 byly zrušeny smíšené
vlaky a nákladní vlaky přestaly
vozit cestující. V osobní dopravě zůstaly nadále tři páry
motorových vlaků. Od 15. 5.
1934 byla osobní doprava na
trati Hrochův Týnec–Chrast

Kolejiště ve stanici Chrast u Chrudimi město

Šedesátá léta jsou charakterizována rostoucím automobilismem a odklonem od kolejové dopravy. Málo významná trať bez nákladní dopravy
nebyla udržitelná a svou roli sehrála jistě i hustá autobusová síť v okolí.
A tak dne 31. 1. 1978 se ozvalo houkání pravidelného motorového
osobního vlaku na lokálce naposledy a provoz na trati byl zastaven.
Vlastní likvidace trati proběhla od roku 1982 do roku 1990. V pozdějších letech byl provozní pouze úsek Chrast–Chrast město, a to jen pro
nákladní dopravu.
Dochovaných pozůstatků na trať je poměrně dost. Téměř v celé trase
je patrný násep. Ve stanici Rosice u Chrastu stojí výpravní budova
a skladiště. Nejvíce změn prodělal Hrochův Týnec, v místech křížení
s tratí není patrného téměř nic. Z mostu přes říčku Ležák zbyly jen
opěry na březích a ocelová konstrukce byla snesena. Podél trati jsou do
dnešních dnů patrné hektometrovníky.

Bývalé nádraží Rosice u Chrudimi
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11b (093, 110) Kladno Dubí–Zvoleněves

Úsek trati mezi Tuhání a Vinařicemi

Zahájení provozu 1. 6. 1886, ukončení 28. 5. 1982, délka 15 km.
Podnětem pro stavbu této dráhy byl záměr Mirošovického kamenouhelného těžařstva napojit doly poblíž obcí Vinařice a Libušín a současně
snaha připojit cukrovar ve Zvoleněvsi vlečkou, která by usnadnila nakládku řepy v již zmíněném cukrovaru, protože původní vlečka, vedoucí
z dnešní stanice Želenice u Slaného, znesnadňovala nakládku a vykládku
tím, že končila vysoko nad cukrovarem, což nutilo majitele na prudkém
spádu použít lanovku. Úkolu se vehementně zmocnila společnost státní
dráhy (StEG), která chtěla vytvořit konkurenci Buštěhradské dráze.
Koncesi na stavbu tratě získal dvorní advokát císaře Františka Josefa I.
dr. Filip Neumann v roce 1883, a dle návrhu vytvořeného v roce 1880
Ing. Eduardem Bazikou začala společnost České obchodní dráhy v roce
1885 dráhu budovat. Stavbu dokončila StEG v roce 1886. Dále v roce
1888 byla vybudována 2 kilometry dlouhá trať mezi stanicí Vinařice
a nádražím Buštěhradské dráhy Tuháň až k šachtě Rona. Další roky byly
spojeny s nádražím Vinařice doly Jan I a Jan II a vlečka na důl Rona prodloužena k šachtě Theodor. Nákladní doprava byla zahájena 1. června
roku 1886 a od prosince roku 1886 byla zahájena i doprava osobní.
Díky spolupráci obou jmenovaných společností došlo na jaře roku
1887 k tomu, že vlaky byly vedeny v celém úseku Kralupy–Třebichovice–Vinařice bez ohledu na různé vlastníky tratí. Okamžitě po
zahájení spolupráce těchto společností nastal v roce 1889 „zlatý věk“
tratí, jelikož se do Kralup nad Vltavou vozilo veškeré uhlí z již uvedených dolů a ještě k tomu se začala v Knovízi a ve Pcherách nakládat cukrová řepa určená především pro zvoleněvský cukrovar. Trať
byla v plném rozkvětu jak pro osobní, tak i pro nákladní dopravu.
Dopravu na této trati neovlivnilo ani zestátnění obou společností
roku 1908. Po tomto roce jezdily nadále v celém úseku Kralupy–Vinařice tři páry smíšených vlaků doplněné dle potřeby mimořádnými
vlaky nákladními.

V Podlešíně trať procházela pod mostem Louny - Kralupy nad Vltavou

Vše fungovalo až do roku 1922. V tomto roce byla vybudována tzv.
„podlešínská spojka,“ která propojila Zvoleněves s Podlešínem. Tím
bylo umožněno plynulé napojení Kralup nad Vltavou na Pražsko-duchcovskou dráhu a město Slaný získalo přímé napojení na sousední Kralupy. Vlaky mohly jezdit z Kralup nad Vltavou až do Mostu bez nutnosti
přestupu. To zcela změnilo důležitost obou tratí. Zatímco trať Kralupy
nad Vltavou–Zvoleněves–Most se stala hlavní tratí i pro rychlíkovou dopravu, trať Zvoleněves–Vinařice se proměnila v místní lokálku. Také nákladní dopravy ubylo, jelikož byl vytvořen překop mezi doly Jan
a Mayrau, čímž vlečka k dolu Jan pozbyla významu, protože se veškeré
uhlí vyváželo až z dolu Mayrau. Navíc okolo roku 1930 byla do obcí zavedena nově vznikající autobusová doprava, což způsobilo také pokles
přepravy osob. Nakládka řepy rovněž poklesla. Už to vypadalo, že trať
zanikne úplně. Ale přišel rok 1945, přesně den 3. 12. 1945, kdy byla zavedena osobní doprava až do stanice Kladno Dubí. To otevřelo novou
možnost pro cestující, kteří cestovali do „Poldovky“ na Kladno, jelikož
ranní vlaky byly ideálním spojením. Byly otevřeny dvě nové zastávky –
Tuháň a Švermov–Motyčín. Přeprava osob opět vzrostla. Zato nákladní
doprava v úseku Zvoleněves–Vinařice postupně upadala v zapomnění.
V roce 1970 byla zastavena přeprava řepy. Rovněž byl definitivně uzavřen důl Jan a v tomto období utlumily těžbu také doly Barré i Theodor.
Nastal kritický rok 1982. Těleso trati v úseku Zvoleněves–Vinařice chátralo, traťová rychlost byla snížena na 20, později na 10 km/h. Doprava
byla zastavena dne 28. 5. 1982.
Těleso trati v úseku Zvoleněves–Vinařice začalo mizet úžasnou rychlostí. Dřevěné pražce se pálily nebo rozkrádaly, koleje mizely ve spárech
trhacího stroje, většina betonových pražců zůstala na místě zasypána hlínou, později byla rozkradena. Snesen byl také most před Vinařicemi.
Dále než před most se však trhací stroj nedostal. Úsek od mostu před Vinařicemi do bývalé zastávky Tuháň převzalo železniční vojsko, které zde
uspořádalo v roce 1985 přehlídku techniky pro zástupce železničních
vojsk Varšavské smlouvy. Zbylý úsek Tuháň–Kladno Dubí si ponechaly
ČSD kvůli dopravě ke stále ještě činnému dolu Mayrau. Odváželo se
odsud uhlí, přiváželo dřevo. Jenomže jak už to bývá ve světě železnice,
i vlečky mají svá nejlepší léta, po kterých přijde pád. To se také stalo,
když havíři prorazili překop mezi doly Mayrau a Scholler v Libušíně. Od
té doby se veškeré uhlí odváželo právě z dolu Scholler, jelikož byl lépe
vybaven a vlečka měla větší kapacitu s více kolejemi. Také dovoz dřeva
poklesl. Vlečka přestala být pomalu využívána. Také na Vinařice se téměř
nejezdilo, až se doprava zastavila úplně.
Toto období trvalo až do roku 2007, kdy přišel zásadní zlom – ČD konečně prodaly svůj úsek Kladno Dubí–nákladiště Tuháň ministerstvu
obrany. To znamenalo návrat k životu pro celý zachovalý úsek, jehož
vlečka pomalu chátrala a koleje byly rozkrádány. Po prodeji však začaly
mohutné rekonstrukce. Ty byly dokončeny v březnu roku 2008, kdy byla
vlečka předána provozovateli s razítkem o sjízdnosti.
Mapy Jan Šťastný - http://zrus-zan-zel.blog.cz
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