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pořádají

16. ročník konference

17. ročník konference

ŽELEZNICE 2011

ŽELEZNIČNÍ MOSTY
A TUNELY

Hotel Olšanka - kongresový sál
Praha 3, Olšanské náměstí
ve čvrtek 24. listopadu 2011

Hotel Olšanka - kongresový sál
Praha 3, Olšanské náměstí
ve čtvrtek 26. ledna 2012

Obchodní činnost SUDOPU PRAHA v druhém čtvrtletí 2011
V období červen–srpen 2011 podal SUDOP
PRAHA celkem 134 nabídek do veřejných soutěží na
získání zakázek na domácím trhu v oborech, pro které
má naše společnost oprávnění k podnikání podle obchodního rejstříku.
V soutěžích vyhlašovaných SŽDC, s.o., Stavební
správou Praha, jsme se účastnili 23 soutěží. Podařilo
se nejvýhodnějšími nabídkami získat jedenáct zakázek
na následující stavby:
- „GSM-R uzel Praha (Beroun–Praha–Benešov)“
(PD, IZ)
- „Optimalizace trati Liberec–Tanvald“ (PD, IZ)
- „Rekonstrukce kabelu 22kV TS Větruše - TS vstupní
DKV“ (PD)
- „Rekonstrukce koleje Křižany–Karlov km 129,587–
131,650 trati Česká Lípa – Liberec“ (PD)
- „Rekonstrukce mostu v km 4,103 Děčín–Jedlová“ (PD)
- „Rekonstrukce žel. mostu v km 1,225 trati Praha
Libeň – Praha Holešovice“ (PD)
- „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice
– Solenice, 2. část rekonstrukce žst. Častolovice“
(PD, IZ)
- „Studie proveditelnosti žel. uzlu Ústí n. Orlicí včetně
navazujícího úseku Ústí n. Orlicí – Choceň (mimo)“
(PD, IZ)
- „Koordinátor BOZP při přípravě a práci na staveništi“
pro soubor 12 staveb s CIN do 20 mil. Kč
- „Posouzení prozatímního umístění CDP Praha v žst.
Holešovice“
- „Modernizace západní části žst. Praha hl.n.“ - úprava
CBA tabulek.
Mezi podanými nabídkami s prozatím neukončeným
výběrovým řízením jsou „EMC Praha – Bohumín“ aktualizace IZ, „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá
Boleslav“ zpracování ekonomického hodnocení (CBA),
„DOZ Jaroměř – Stará Paka“ IZ, „GSM-R Přerov –
Česká Třebová“ činnost koordinátora BOZP.
Ve veřejných obchodních soutěžích vypsaných
SŽDC, s.o., Stavební správou Olomouc, jsme se
ucházeli o čtrnáct zakázek; uspěli jsme s nabídkou
na „DOZ Břeclav – Brno, výkaz výměr“ a bez rozhodnutí o výsledku soutěže jsou zakázky: „Rekonstrukce koleje č. 1, km 30,650 – 38,616 trati Brno –
Havlíčkův Brod“ na zpracování projektové žádosti
o finanční podporu z Operačního programu Doprava, „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.
stavba“ na zpracování DSP, RDS, AD a „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, 2. část žst. Český Těšín“ na PS, AD.
V soutěžích vypsaných SŽDC, s.o., Stavební správou Plzeň, jsou podány nabídky na IZ stavby „Modernizace žst. Jihlava-město“, PD na „Rekonstrukci PZS
Chomutov–Cheb“, zpracování projektu „Rekonstrukce
mostu v km 68,978 trati Horní Cerekev – Tábor“. Získali
jsme zakázku na zpracování finanční analýzy nákladů

a přínosů a „Žádosti“ o spolufinancování stavby z prostředků Fondu soudržnosti v rámci OP Doprava „DOZ
Františkovy Lázně – Aš“.
Stavebním společnostem jsme v sektoru dopravních staveb nabídli zpracování dokumentací
(RDS/DSPS) pro stavby: „Průjezd uzlem Plzeň ve
směru III. TŽK“, „Modernizace trati Ševětín – Veselí
nad Lužnicí – 2. část, Horusice–Veselí“, a „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany,
1. stavba“.
U Českých drah a.s. jsme podali nabídku na zakázku „Studie revitalizace výpravní budovy žst. Třinec“
a na Ministerstvu dopravy ČR nabídku na „Aktualizaci metodiky pro výpočet efektivnosti investic projektů SŽDC, s.o.,“ kde v obou případech čekáme na
vyhodnocení nabídek. Nepodařilo se získat zakázky
„Analýza požadavků interoperability ve vazbě na konkurenceschopnost železniční infrastruktury v ČR“
a „Zpracování aktualizace vyhodnocení strategické
koncepce resortu dopravy pro formulaci Dopravní politiky ČR.“
Na Ministerstvu zemědělství ČR jsme podali nabídky na zpracování „Posouzení možnosti protipovodňové ochrany města Netolice“ a DSP na „Zpracování
projektové dokumentace polních cest C2 a C6 v k. ú.
Hnojnice“.
Pro Ministerstvo financí jsme zkompletovali nabídku
na zakázku „Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV CHOPAV“.
Na trhu silničních dopravních staveb jsme se
účastnili soutěží vypsaných složkami ŘSD. Pro
ŘSD, Správu Karlovy Vary, jsme podali nabídku na
„Studii prověření úspor R6 Lubenec – Bošov“, pro
Správu Ostrava nabídku na aktualizaci DSP, VDZDS stavby „Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice“.
Pro ŘSD Správu Plzeň jsme podali nabídku na
DUR, IČ stavby „I/26 Střelice – úprava křižovatky“,
pro ŘSD ČR závod Praha na DÚR „SOKP 514 –
Úprava plochy „Višňovka“ Radotín“ a na studii „DTS
I/38 Poděbrady–Kolín“. U všech výše zmíněných
soutěží zatím není znám výsledek zadávacího řízení.
Dokončení na straně 21.

KRONIKA 2011
na webu nedostupná
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Železniční most přes Labe v Kolíně

Ještě jednou se vracíme k soutěži o Českou dopravní stavbu 2010.
V rámci stavby “Rekonstrukce železničního mostu Kolín”, jejíž projekt
vznikl ve sdružení firem SUDOP PRAHA a.s. a VPÚ DECO PRAHA a.s.
a obsahoval kromě nového mostu další návaznosti a propojení se
stavbou “Sanační průjezd železničním uzlem Kolín”, vznikl i projekt
pozoruhodné konstrukce nového železničního mostu, připraveného
pro budoucí vysouvání jednoho pole.
Na mostě jsou navrženy dvě nezávislé jednokolejné mostní konstrukce. Most sestává z pevné části přemostění, které je navrženo příhradovým ocelovým mostem se spodní mostovkou s kolejovým ložem a ze zdvižné části, kde je navrženo
přímé pružné upevnění koleje. Každé pole je navrženo jako prosté, o rozpětích
32+49+28+20 m. Stavební výška pevné části je 1500 mm, zdvižné části
1000 mm. Vzhledem k nutnosti zajistit na vodní cestě výhledovou podjezdnou
výšku 7 m je mostní objekt navržen na budoucí osazení zdvihacích mechanismů
pro pole č. 3. Konstrukce zdvižného pole se bude zdvíhat za pomoci celkem osmi
hydraulických zvedáků o nosnosti 500 kN, umístěných v blízkosti mostních ložisek, zakotvených do pilíře mostu a umístěných v dostatečně hlubokých kapsách.
VPÚ DECO PRAHA, a.s.
Investorem stavby bylo Ředitelství vodních cest ČR, projektantem mostu VPÚ
DECO PRAHA a.s. (HIP - Ing. Jiří Schindler, zodpovědný projektant - Ing. Pavel
Ryjáček, Ph.D.). Generálním zhotovitelem stavby bylo sdružení firem
Viamont DSP a.s., EUROVIA CS a.s., EDS HOLDING, a. s. Výrobu a montáž
ocelové konstrukce prováděla mostárna MCE Slaný s.r.o., montáž levého mostu
pak firma BÖGL a KRÝSL, k.s.
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Zkapacitnění Štěrboholské radiály v Praze 10
Jiří Řehoř
V pondělí 29. srpna 2011 byla v Praze uvedena do provozu nová větev Štěrboholské radiály v úseku
mezi lanovým mostem a mostem DP-Metro. Délka nového úseku je sice „pouze“ 1,030 km, avšak
dopravní význam je podstatně větší. Stavba výrazně zlepší propustnost Štěrboholské radiály
(Jižní spojky) i bezpečnost provozu v daném úseku.
Průběh projektových prací
V roce 2006 byla na SUDOPU zpracována
technická studie pro oznámení záměru stavby
(stř. 205, Ing. Adéla Krenková). Již v této studii
byla stavba uvažována jako součást budoucí
mimoúrovňové křižovatky městského okruhu.
V roce 2007 získal SUDOP PRAHA a.s. ve sdružení s firmou Inženýring dopravních staveb a.s.
zakázku na zpracování dokumentace stupně
DÚR, DSP a DZS včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dále uvedu pro
přehled pouze časový sled jednotlivých fází projektu:
- 07/2007 dokončení dokumentace DÚR
- 03/2008 dokončení dokumentace DSP (se
zapracováním známých připomínek k DÚR)
- 04/2008 vydání územního rozhodnutí
- 06/2008 vydání dokumentace pro výběr
zhotovitele (DZS)
- 2009–2010 vydávání stavebních povolení
pro jednotlivé objekty.
Jako hlavní zhotovitel stavby byla investorem
vybrána firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., která u nás objednala realizační
dokumentaci. Stavba byla zahájena v červnu
2009.

Žel. trať Malešice-Vršovice

Popis stavby
Mnoho let byl provoz v místě přemostění železniční trati Malešice–Hostivař (za lanovým
mostem ve směru z centra) veden v obou směrech ve zúženém profilu ve čtyřech jízdních pruzích bez středního dělícího pásu; jízdní pásy byly
odděleny pouze betonovým svodidlem. Rychlost
zde byla snížena na 60 km/h a její dodržování
hlídal radar. Tento stav nevyhovoval jak z hlediska kapacity, tak z hlediska bezpečnosti.
Proto byla navržena nová větev, která se odpojuje od stávající radiály ještě před zúžením, tj.
ve směrově rozdělené části, a napojuje se opět
do směrově rozdělené části za zúženým úsekem. Tato větev byla vybudována v první fázi
stavby. Ve druhé fázi, která proběhne příští rok,
bude provedena kompletní rekonstrukce stáva-

jící komunikace v upravovaném úseku včetně
dvou mostů a protihlukových stěn. Po dobu rekonstrukce bude doprava v obou směrech převedena na nově vybudovanou komunikaci. Po
dokončení bude doprava vedena ve směru
z centra po nové větvi a ve směru do centra po
zrekonstruované stávající komunikaci. Každý
směr bude tedy veden v samostatném jízdním
pásu. Nové uspořádání umožní zvýšení dopravní propustnosti i bezpečnosti provozu.
Úprava začíná cca 140 m za lanovým mostem
ve směru z centra. V úseku dlouhém asi 150 m
dojde ke kompletní výměně vozovky; nová komunikace se potom odpojuje od stávající radiály
a mostem přechází trať ČD. Délka mostu je přizpůsobena výhledovému rozšíření železniční
trati, které je zatím zpracováno ve studii. Most

Modernizace žst. Praha Malešice
(výhled)

Ulice Rabakovská

Most DP-METRO
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Základní informace
Investor: Technická správa
komunikací hl. m. Prahy
Generální projektant: SUDOP
PRAHA a.s., HIP Ing. Jiří Řehoř
Inženýrská činnost: Inženýring
dopravních staveb a.s.
Zhotovitel: Pražské silniční a
vodohospodářské stavby, a.s.
Zahájení stavby: 06/2009
Dokončení stavby:
09/2011 nově budovaný úsek,
2012 rekonstrukce stávající
komunikace

Foto Tomáš Lebr
bude vybudován v plné šířce i pro souběžnou
větev, která bude součástí budoucí MÚK. Pro
tuto větev bude v prostoru před a za mostem
nasypána i část zemního tělesa. Lávka na mostě
pro pěší a cyklisty nahrazuje zrušenou lávku
přes trať.
Nová větev je od začátku úpravy až po křížení
s ulicí Rabakovskou navržena stavebně jako
čtyřpruhová, dopravním značením však budou
v současnosti zprovozněny pouze tři, resp. dva
jízdní pruhy. Před křížením s Rabakovskou se
čtyřpruhová větev rozdělí na dvě dvoupruhové,
z nichž jedna je určena pro trvalý provoz ve
směru z centra, druhá bude sloužit po dobu rekonstrukce stávající radiály jako provizorní pro
směr do centra. Po dokončení rekonstrukce
bude tato větev zaslepena a po dobudování celé
MÚK v rámci městského okruhu bude zrušena;
její část se stane zárodkem hlavního tahu celého okruhu. Ulici Rabakovskou přechází každá
větev po samostatném mostě. Hlavní větev se
na stávající Štěrboholskou radiálu napojuje před
mostem DP-Metro. Úprava končí napojením do
stávajícího jízdního pásu cca 40 m za mostem.
V souběhu s mostem DP-Metro přechází radiálu
most pro horkovod; ten bylo nutno prodloužit

přemístěním opěry tak, aby bylo možné napojit
novou větev ve vyhovujících návrhových parametrech. Zároveň byl v souběhu s tímto mostem nově navržen most pro přeložku vodovodu.
Součástí stavby je celkem 8 mostních objektů

– 5 nových, 1 úprava stávajícího a 2 rekonstrukce stávajících mostů. Na části násypu a na
mostě přes trať ČD jsou zřízeny protihlukové
stěny. Celá komunikace je osazena veřejným
osvětlením.

Nově navržený jízdní pás by měl být v budoucnosti
součástí mimoúrovňové křižovatky Štěrboholská
radiála na Městském okruhu (MO), stavba č. 0094
Balabenka–Štěrboholská radiála. Všechny
parametry byly tedy navrženy v koordinaci s větvemi
budoucí MÚK. Rovněž všechny stavební objekty
byly navrženy tak, aby je bylo možno v maximální
možné míře využít při dobudování MÚK na
městském okruhu.
Nezúčastněnému pozorovateli proto jistě neuniknou
některé objekty na první pohled zbytečné až
nesmyslné; ty však byly navrženy právě pro
výhledový stav v případech, kdy by jejich následné
dobudování bylo komplikované nebo přímo
technicky nemožné. Bylo tedy nutné „vyprojektovat“
i některé větve budoucí křižovatky, které nejsou
součástí této stavby.
Tvar křižovatky a vedení jednotlivých větví vychází
ze studie stavby městského okruhu č. 0094
Balabenka–Štěrboholská radiála, kterou zpracovala
firma Mott MacDonald v letech 2003–2007.
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Ra3 Mimoň: 93 240 panelů, špičkový výkon 17 494 kWp, 33 trafostanic, 9 rozvoden VN

Fotovoltaické elektrárny v oblasti Ralska a Mimoně
Petr Lapáček a Karel Košař
Rok 2010 byl rokem prudkých změn na trhu projektování dopravní infrastruktury. Po několika letech, kdy naše
kapacity byly napjaté, nastal útlum a bylo nutné hledat nové zákazníky.
Naštěstí v té době na trhu působil nový fenomén, omezený termínem uvedení do provozu a připojením na distribuční síť. Ano,
jednalo se fotovoltaické elektrárny. Vedení společnosti se podařilo
získat kontakty na soukromé investory, kontrakt byl předběžně
dohodnut a projekční práce se mohly rozeběhnout naplno. Základním týmem pro zpracování této zakázky bylo středisko 208.
Jiná volba ani nebyla možná, protože disponuje zkušeným týmem odborníků projektantů v profesi elektro. Ale i zkušený odborník se musí novinku naučit. Články z novin a časopisů, byť
některé byly populárně naučné, byly k ničemu. Museli jsme nejdříve získat potřebné podklady o velikosti jednotlivých panelů, jejich výkonu a způsobu připojení. Samozřejmě, takový panel něco
váží, a tak bylo nutné zjistit potřebné podklady a navrhnout nosnou konstrukci.
Kam umístit takovou elektrárnu? Přímo se nabízely zrušené
vojenské prostory, a to především po sovětské armádě. A tak
jsme se ocitli v oblasti Ralska a Mimoně. Území budoucí elektrárny bylo místy po „bratrské“ pomoci tak zdevastované, že se
nehodilo ani pro zemědělské a lesní využití. Umístění velkoplošných panelů bylo pro něj víceméně vysvobozením. Uznaly
to i místní orgány a smířily se s tím, že bylo nutné pokácet pár
stromů.
Bylo nutné získat potřebné geodetické podklady a podle požadovaného celkového výkonu navrhovat rozmístění jednotlivých částí elektrárny a odpovídajícího počtu panelů do

terénu. Protože se elektrárna nachází v zalesněném terénu,
nemohlo být navrženo umístění v jedné souvislé lokalitě,
a tak se skládá z pěti samostatných částí, které mají tyto „poetické“ názvy: Mimoň Ra3, Ralsko Jih Ra2, Ralsko – Jabloneček Ra1a, Ralsko – Jabloneček Ra1b, a Ralsko – Jabloneček Ra1c.
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Možná neuškodí říci si pár vět o principu fotovoltaické elektrárny
(FVE). Základním prvkem FVE jsou velkoplošné fotovoltaické panely,
které přeměňují dopadající světelné záření na stejnosměrný elektrický
proud; ten je přiváděn na vstup střídačů solárními stejnosměrnými kabely s napětím maximálně do 900 V stejnosměrných. Střídače jsou nutné z toho důvodu, že střídavé napětí lze transformovat, a proto je vhodnější pro distribuční síť. Jistě si to mnozí pamatujeme ze školy a historicky to za nás vyřešili pánové Edison a Tesla. Za střídači jsou zařazeny
transformovny. Každá transformovna je vybavena rozvaděčem nízkého
napětí (NN) a transformátorem. Napětí je zde transformováno na 35
kV/50 Hz. Od transformoven je vedeno do rozvoden vysokého napětí
(VN) a následně do spínací stanice. Napojení FVE Ralsko a Mimoň na
distribuční soustavu ČEZ je v transformovně v TR 110/35 kV Noviny,
kde je umístěno i fakturační měření ČEZu. Pomocí nadřazené soustavy
se získaná energie lehce dostane ke koncovému zákazníkovi.
Tento princip byl samozřejmě zkušenému týmu našich odborníků
znám, a tak se zaměřili na návrh technických parametrů jednotlivých
zařízení:

Ra2 Ralsko Jih: 67 410 panelů, špičkový výkon 12 719 kWp,
23 trafostanic, 7 rozvoden VN

Trafostanice
Trafostanice byly navrženy jako prefabrikované, oceloplechové objekty s aluzinkovým pláštěm. Uvnitř je umístěn NN rozvaděč, rozvaděč
monitorovacího a řídicího systému, rozvaděč vlastní spotřeby a vlastní
transformátor. Součástí vybavení těchto objektů je samozřejmě osvětlení, vytápění a ventilace.
Rozvodny VN
Rozvodny VN slouží jako centrální spínací bod standardně pro napojení obvykle čtyř trafostanic v solárním poli. Rozvodny byly řešeny jako
prefabrikované, oceloplechové. V prostoru rozvodny je umístěn rozvaděč vysokého napětí (VN), rozvaděč monitorovacího a řídícího systému a rozvaděč vlastní spotřeby, který obsahuje jak nezálohovaný přívod, tak zálohovaný pro monitorovací a řídicí systém. Součástí objektu
je rovněž osvětlení, topení a ventilace.

Ralsko – Jabloneček Ra1a: 52 468 panelů, špičkový výkon 14 351
kWp, 26 trafostanic, 7 rozvoden VN

Spínací stanice
Vysokonapěťová instalace každé FV elektrárny je zakončena spínací
stanicí. Objekt spínací stanice je rovněž prefabrikovaný oceloplechový
(aluzink). V prostoru rozvodny je umístěn rozvaděč VN, stejnosměrný rozvaděč 110 V DC zajišťující napájení ochran, ovládání a signalizace rozvaděče VN a rozvaděč monitorovacího a řídicího systému. Dále zde je rozvaděč vlastní spotřeby, který obsahuje jak nezálohovaný přívod, tak zálohovaný pro monitorovací a řídicí systém. Ve spínací stanici je umístěno
orientační měření výroby elektrické energie pro potřeby výrobce. Jak již
bylo uvedeno, vlastní fakturační měření provádí distributor energie.
Teorie a technické parametry vypadají pro někoho složitě, někomu se
zdají jasné, ale bylo nutné je zpracovat do projektu funkčního celku.
Znamenalo to rozmístit panely, navrhnout propojení kabely, situovat
transformovny, rozvodny VN a spínací stanici. Dále muselo být projednáno místo připojení na nadřazenou distribuční soustavu. Nad tím
vším byl termín realizace, protože podmínky smlouvy byly jednoznačné. Elektrárna musela být uvedena do provozu v roce 2010. Maximální
úsilí celého týmu bylo korunováno úspěchem a v závěru roku byl zahájen zkušební provoz.
Z přiložených leteckých snímků je vidět, že každá lokalita má trochu
jiné rozměry a parametry a tak neuškodí si je trochu blíže popsat. Pro
názornost jsou jednotlivé lokality řazeny od největší k nejmenší.

Co říci na závěr? Elektrárna byla uvedena do provozu.
V mrazivých lednových a únorových dnech projektanti objížděli jednotlivé lokality a dávali dohromady podklady pro
skutečné provedení. Možná jim přišlo líto, že takový neobvyklý projekt již v budoucnu nebudou realizovat. Každého
ovšem hřeje pocit dobře vykonaného díla. Rovněž každá
nová zkušenost se v budoucnu zúročí.
Letecké foto: AmunRe, a.s.

Ralsko – Jabloneček Ra1b: 28 880 panelů, špičkový výkon 6 869
kWp, 16 trafostanic, 4 rozvodny VN
Ralsko – Jabloneček Ra1c: 18 760 panelů, špičkový výkon 4 330
kWp, 9 trafostanic, 2 rozvodny VN

III. TŽK: poslední stavba v úseku Plzeň–Cheb dokončena

Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní (32 km)
Pavel Langer
V srpnu roku 2011 byla ukončena realizace další stavby modernizace III. tranzitního železničního
koridoru na větvi Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice, tj. stavby Optimalizace trati Stříbro – Planá
u Mariánských Lázní. Pro tým projektantů podílejících se na přípravě a realizaci této stavby tak
končí další etapa v jejich profesní kariéře. Což je důvodem ke krátké rekapitulaci a ohlédnutí se za
uplynulým obdobím.
Práce na přípravné dokumentaci stavby byly společností
SUDOP PRAHA a.s. zahájeny na konci roku 2003. Přípravná dokumentace stanovila základní koncepci technického řešení: železniční trať bude optimalizována ve stávající poloze a v celém
úseku zůstane jednokolejná. Územní rozhodnutí pro celou stavbu
bylo vydáno v květnu 2006. V druhé polovině roku 2006 byly zahájeny práce na dokumentaci projektu stavby, dokumentace byla
objednateli, tj. SŽDC s.o., Stavební správa Plzeň, odevzdána
v červnu 2007. Následně bylo v prosinci roku 2007 vydáno stavební povolení.
Vlastní realizace stavby byla zahájena v květnu 2008 sdružením
zhotovitelských firem Skanska a.s., OHL ŽS a.s. a Eurovia CS a.s.
Územně stavba začíná před železniční stanicí Stříbro ve směru
od Plzně, kde navazuje na již hotovou stavbu optimalizace trati
Plzeň–Stříbro. Stavba končí za chebským zhlavím železniční stanice Planá u Mariánských Lázní, kde navazuje na nedávno dokončenou stavbu optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb.
Stavba představuje optimalizaci železniční trati v délce 32 km
včetně přestavby všech železničních stanic.
Kolej v mezistaničních úsecích byla optimalizována v rozsahu
stávajícího zemního tělesa s cílem dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC a ložné míry UIC-GC. S ohledem

na velmi složitou konfiguraci terénu téměř v celé délce trati, kdy se
střídají hluboké skalní zářezy s vysokými náspy a mosty přes rokle
a řeku Mži, nedochází u této stavby k výraznému nárůstu traťové
rychlosti. Stávající traťová rychlost se pohybovala v rozmezí 80–90
km/h s řadou omezení na 60 km/h, resp. 70 km/h. Po optimalizaci
je traťová rychlost pro klasické soupravy zvýšena na 90–110 km/h
a pro soupravy s naklápěcí technikou na 100–140 km/h.
Zajištění prostorové průchodnosti a přechodnosti vozidel si vyžádalo značné množství zemních prací na železničním spodku,
včetně výrazných zásahů do stávajících skalních stěn. Pro zvýšení
bezpečnosti provozování trati bylo provedeno očištění a následné
zasíťování skalních stěn v délce cca 4,9 km trati, a to v řadě případů po obou stranách koleje.
Významnou část stavby tvoří mostní a inženýrské objekty. Celkem stavba zahrnovala rekonstrukci či úpravu 44 stávajících a výstavbu jednoho nového železničního mostu. Byly vybudovány čtyři
nové podchody pro cestující ve stanicích a dva nové silniční
mosty. Dále bylo přestavěno 33 propustků a 6 zárubních a opěrných zdí. Za zmínku stojí připomenout rekonstrukci sedmi železničních mostů, kde byly vloženy nové nosné konstrukce o rozpětí
35,2–42,5 m. Dalším významným objektem je nový železniční
most přes silnici III. třídy ve Svojšíně jako náhrada za zrušený
úrovňový přejezd.
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Železniční stanice Ošelín je umístěna v hlubokých lesích
a od stejnojmenné vsi je vzdálena několik kilometrů. Slouží
převážně chatařům a houbařům, ale občas je na ní i nával,
jak je vidět na obrázku vlevo. A to ještě další hordy dětí
zakrývá vlaková souprava.

Nevšední provozní budova vyrostla v železniční stanici
Planá u Mariánských Lázní. Zde jsou umístěna nová
technologická zařízení. Do zbývající části budovy je
soustředěno pracovní a sociální zázemí pracovníků údržby
trati.

Součástí stavby byla rekonstrukce všech tří stávajících tunelů. Minimální úpravy byly provedeny ve Svojšínském tunelu, neboť tento byl
upraven v nedávné době v rámci samostatné investice. Tunely Ošelínský a Pavlovický byly komplexně rekonstruovány včetně zřízení výklenků a úpravy ostění pro zajištění prostorové průchodnosti. Dále
byla provedena sanace a izolace tunelů a vybudováno nové odvodnění.
Důležitou součástí stavby byly úpravy traťového a staničního zabezpečovacího zařízení v souvislosti se změnou traťové rychlosti
a konfigurace kolejišť železničních stanic. V rámci komplexnosti řešení došlo rovněž na nezbytné úpravy sdělovacího zařízení a dálkové
řídící techniky. Nelze opomenout výstavbu trakčního vedení v celé
délce stavby a přestavbu trakční transformovny v Plané u Mariánských Lázní a spínací stanice v Ošelíně.
Pro umístění nových technologických zařízení a pro řízení dopravy
byly částečně upraveny prostory ve výpravních budovách ve Stříbře,
Svojšíně a Pavlovicích. Ve stanicích Milíkov, Brod nad Tichou a Planá
u Mariánských Lázní byly vybudovány nové provozní budovy. Pro
splnění hygienických limitů hluku z provozování železniční trati bylo
postaveno 4 419 m protihlukových stěn.
V souvislosti s optimalizací trati byly provedeny také úpravy stávajících komunikací. Celkem bylo upraveno a nově zabezpečeno sedm
úrovňových přejezdů. Oproti stávajícímu stavu byl jeden úrovňový pře-

ČESKÁ ŽELEZNICE MÁ JIŽ PÁTÝ VELKÝ SCHVÁLENÝ
PROJEKT KE SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKOU UNIÍ
Praha, 22. prosince 2010
V pořadí pátý velký investiční projekt (nad 50 milionů eur)
schválila Evropská komise. Jedná se o další investiční akci státní
organizace Správa železniční dopravní cesty. Optimalizace trati
Stříbro – Planá u Mariánských Lázní je součástí III. tranzitního
železničního koridoru. Předpokládaný příspěvek Evropské unie
prostřednictvím Operačního programu doprava z Fondu soudržnosti je přibližně 2,6 mld. Kč. Je důležité zdůraznit, že tento
v pořadí již pátý příspěvek EU se opět, stejně jako čtyři předchozí, týká investičních akcí na železnici.

Zajímavě se architekt Martin Řežábek
vyrovnal s novou provozní budovou
v železniční stanici Milíkov, po jejíž
fasádě běhají krávy, a podobnou
budovou ve stanici Brod nad Tichou
s pasoucími se ovcemi. Inspirace
v tomto případě je víc než jasná.

Foto: Ivan Krejčí

Jeden ze sedmi podobných mostů
přes řeku Mži se nachází v km
404,613. Projektoval ho SUDOP
PRAHA - Ing. Jan Laifr, ocelovou
konstrukci vyráběly VÍTKOVICE
a montovala firma
BÖGL A KRÝSL
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jezd zrušen a nahrazen silničním podjezdem. V této souvislosti byla
provedena rozsáhlá přeložka silnice III. třídy a místních komunikací ve
Svojšíně. Ostatní stavební objekty komunikací řeší napojení nových
staveb a prostor v železničních stanicích na stávající dopravní síť.

Celková koncepce mostů větších rozpětí
Stávající jednokolejná železniční trať je zejména ve střední části předmětného
úseku vedena hlubokým zalesněným a poměrně členitým údolím řeky Mže.
Trať překonává záhyby řeky a její četné přítoky nesčetnými kamennými klenbami, třemi tunely a několika ocelovými mosty.
V celém úseku bylo nutné zrekonstruovat 10 železničních mostů větších rozpětí, u sedmi největších z nich byla zvolena jednotná esteticky působivá koncepce mostu spřaženého příhradového.
Údolí je překonáváno vždy jedním hlavním polem. Stávající nosné konstrukce
byly dvou typů: jednak přímo pojížděné komorové ocelové konstrukce z 80. let
minulého století, jednak příhradové konstrukce s prvkovou mostovkou z 80. let
předminulého století, vždy osazené na masívní kamenné spodní stavbě.
Požadavkem investora bylo stávající mosty s nevyhovujícími parametry interoperability nahradit mosty novými s kolejovým ložem. Vzhledem k rozpětí kolem
40 m a ostatním okrajovým podmínkám (obtížná dostupnost, délka výluky,
cena díla apod.), se nabízelo dvojí řešení: buď spřažené mosty plnostěnné
nebo příhradové. Přednost dostalo jednotné řešení se spřaženými mosty příhradovými, které zachovává atmosféru místa.
Stanovením koncepce přemostění byl determinován příčný řez. Vzdálenost
hlavních nosníků byla zvolena obvyklých 2,8 m, u mostů v oblouku nebo ve
stanici potom mírně větší.
Zbývalo najít „nejkrásnější“ tvar břicha a rozdělení jednotlivých příhrad. Po zvážení
různých variant zvítězila bezsvislicová soustava s dolním pasem čistě kruhovým.
Počty příhrad se pro jednotlivá rozpětí mírně liší. Mosty do 40 m včetně jsou rozděleny na 8 polí, mosty o rozpětí 42,5 m už mají polí 10.
Nejobtížnější statický oříšek jsme museli rozlousknout při dimenzování horního pasu (tvar TT), kde se kombinují účinky lokálního namáhání spojitého
nosníku na pružných podporách s účinky globálního tlakového namáhání. Diagonály tvaru H i uzavřený obdélníkový dolní pás už potom nevybočují z běžné
statické problematiky.
K elegantním řešením patří čistě rámové ztužení dolních pasů v poli (v definitivním stavu). Zde bylo navrženo jako trubkové. Důvodem pro trubky je zamezení vzniku vodních nádrží, které by nastalo při použití obvyklých válcovaných
profilů natočených do směru dolního pásu. Toto ztužení totiž zároveň slouží
jako podpora revizní lávky.
O projekci sedmi podobných mostů se podělil SUDOP PRAHA (4), VPÚ DECO
PRAHA (2) a TOP CON servis, o montáž FIRESTA (3), BÖGL A KRÝSL (3)
a OK-BE.

Montáž OK
Nepřístupné údolí v kombinaci s vysokými opěrami a omezeným časem na výluku
vedlo k návrhu příčných výsunů v kombinaci s dvojicí jeřábů EDK 750. Jak to bylo
celé vymyšleno:
- v první fázi se postavily přesuvné dráhy před oběma opěrami, na ně se pomocí
dvojice jeřábů EDK750 spustila nová OK (hmotnost cca 90 t),
- ve druhé fázi se vysunula stará OK mimo osu mostu a mohly začít práce
na úpravě úložných prahů, vlastních opěr a v mezičase na spřažené desce mostovky,
- ve třetí fázi se nová OK zasunula do osy železniční trati, zabetonovaly se římsy,
- po dokončení nového mostu se stará OK pomocí dvojice jeřábů EDK750 zvedla
na železniční podvozky a odvezla k dalšímu využití.
Jan Laifr

Jak již bylo uvedeno, realizace stavby byla zahájena v květnu
2008 přestavbou úseku Stříbro–Svojšín. S ohledem na skutečnost,
že se jedná o jednokolejnou trať, probíhala realizace vždy při úplné
výluce provozu v prováděném úseku. Z hlediska koordinace prací
nastala velmi náročná situace hned při zahájení stavby, kdy v lokalitě Stříbro probíhala výstavba souběžně s dokončováním posledního úseku stavby Plzeň–Stříbro. Bylo nutné důsledně koordinovat
výlukovou činnost a výrazně se zkomplikoval přísun stavebních
materiálů a přístup mechanizace do prostoru staveniště.
Druhá etapa prací probíhala výstavbou úseku Pavlovice – Planá
u Mariánských Lázní. Zde situaci opět výrazně komplikoval souběh
s realizací sousední stavby Planá u Mariánských Lázní – Cheb
a požadavky dřevařských závodů na zajištění provozu jejich vlečky
a souvisejícího kolejiště.
Jako poslední přišel na řadu úsek trati Svojšín–Pavlovice. Jedná
se o 13 km dlouhý úsek ve velmi složitém, téměř horském terénu,
s minimem přístupových komunikací. Navíc v tomto úseku leží významné mostní objekty a všechny tunely. Z tohoto důvodu bylo
nutné v předstihu vybudovat nové staveništní komunikace a uvedeným podmínkám přizpůsobit technologie stavebních prací a postup
výstavby jednotlivých stavebních objektů.
Obtížnost celé akce spočívala také v řešení situací vzniklých až
po zahájení stavebních prací. V řadě případů byly zjištěny nepředpokládané geologické podmínky, odlišný stav stávajících konstrukcí, staveb a inženýrských sítí, atd. To vše kladlo zvýšené
nároky na všechny účastníky výstavby, tj. investora, projektanta
a zhotovitele. O tom, že jsme se společně se všemi problémy dokázali vypořádat, svědčí úspěšné dokončení stavby a zavedení
provozu v projektovaných parametrech.

Projekt: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Pavel Langer
Kolejové řešení: Ing. Michal Mečl, Ing. Jan Janoušek, Ing. Lukáš Maras
Profesní garanti a rozhodující dílčí zpracovatelé:
Mostní a inženýrské objekty: Ing. Vladimír Veselý, Ing. Jan Laifr
Pozemní komunikace: Ing. Jiří Biegl (Vin Consult s.r.o.)
Pozemní objekty: Ing. Věra Řežábková
Protihlukové stěny: Ing. Václav Jann
Tunely: Ing. Michal Gramblička
Sanace skal: Ing. Vladimír Pokorný (Ingutis s.r.o.)
Zabezpečovací zařízení: Ing. Martin Raibr
Sdělovací zařízení: Ing. Oldřich Hora
Silnoproud: Jindřich Mašín
Silnoproudá technologie: Ing. Jiří Velebil
Trakční vedení: Ing. Jaroslav Peroutka
Zhotovitel: Sdružení Stříbro. Vedoucí partner sdružení Skanska a.s.,
další partneři: OHL ŽS, a.s., Eurovia CS, a.s.
Ředitel stavby: Ing. Milan Svatoň
Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň
Správce stavby: Ing. Miroslav Kodera
Náklady: cca 4,4 mld. Kč, z toho příspěvek EU cca 2,6 mld. Kč

Prostorově nejvýraznější železniční stanicí je Planá u Mariánských
Lázní. Zde došlo k výstavbě nového ostrovního nástupiště a nástupiště
u výpravní budovy včetně pochodu se schodišti a výtahy. Rozsáhlé
úpravy kolejiště a nová konfigurace obou zhlaví železniční stanice
vyplynuly z umístění nového ostrovního nástupiště a odstranění
technicky nevyhovujícího stavu dopravních i manipulačních kolejí.

'Železniční stanice Brod nad Tichou
má charakter výhybny na jednokolejné
trati a je vybavena dvěma vnějšími
nástupišti. Přístup na nástupiště je
řešen chodníky a místní komunikací
z úrovňového přejezdu silnice III. třídy
za chebským zhlavím.

Další železniční stanicí charakteru
výhybny jsou Pavlovice. S ohledem
na potřebu odstranit stávající
omezení rychlosti bylo kolejiště
redukováno na dvě koleje a takto
vzniklý prostor byl využit pro úpravu
směrových poměrů trati. V prostoru
vedle výpravní budovy kolejiště
úrovňově kříží silnice III. třídy.
Přístup na obě vnější nástupiště je
z prostoru tohoto úrovňového
přejezdu.

Zajímavou železniční stanicí je
Ošelín. Nachází se uprostřed
lesů v obtížně přístupném terénu
a slouží hlavně uživatelům
rekreačních objektů podél řeky
Mže. Stanice o dvou kolejích má
dvě vnější nástupiště, podchod
pod železniční tratí je řešen
stávajícím mostním objektem.

Foto Pavlovic a podchodu ve Svojšíně Pavel Langer
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3x foto Svojšín

Výrazných změn doznala železniční stanice
Svojšín. Byl zde vybudován podchod pro přístup
cestujících na nové ostrovní nástupiště a na
vnější nástupiště pro odbočnou trať ve směru na
Bor. S ohledem na situování železniční stanice
uprostřed obytné zástavby byl podchod navržen
pod celým kolejištěm s rampami na obou
stranách podchodu. Výstavba nových nástupišť
a stísněné podmínky si vyžádaly redukci
stávajícího kolejiště na pět kolejí.

Také železniční stanice Milíkov má charakter výhybny se
dvěma vnějšími nástupišti. Nový pochod pod tratí
s rampami umožňuje přístup cestujících jak ve směru od
obce, tak z druhé strany kolejiště od průmyslové zóny.

Železniční stanice Stříbro si ponechala
původních šest kolejí. Poloperonizace
zahrnovala výstavbu nového ostrovního
nástupiště a nástupiště u výpravní
budovy. Nový podchod pro cestující je
vybaven schodišti a rampami a je
vyústěn k výpravní budově i ve směru
příchodu cestujících od centra města.
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Klášter a město Plasy se dočkaly důstojného komunikačního napojení
Lukáš Ježek, foto autor
„I/27 most Plasy ev. č. 27-059, Revitalizace socioekonomické sféry
u NKP Klášter Plasy“ – za poněkud komplikovaným názvem se skrývá
rekonstrukce stávajícího mostu přes řeku Střelu na silnici I/27 v městě
Plasy spolu s výstavbou nové okružní křižovatky a vybudováním
parkoviště, komunikací pro pěší a lávky
pro pěší přes Střelu. Součástí stavby
byla i rekonstrukce křižovatky silnice I/27
s ulicemi Lipová a Stará cesta.

Vizualizace návrhu řešení
z projektové dokumentace

Konstrukce mostu přes Střelu v dnešní podobě

Stávající most na silnici I/27 byl v téměř havarijním
stavu, proto v roce 2006 začala projektová příprava
stavby stupněm DÚR, v roce 2008 byl zpracován stupeň DSP a v létě roku 2009 byla stavba zahájena.
Projektové přípravě předcházelo zpracování investičního záměru a zpracování celkem 17 variant přemostění Střely.
Je třeba zmínit, že se stavba nachází v těsném
sousedství Národní kulturní památky Klášter Plasy.
V následujících stupních se ukázalo, že pro zástupce
NPÚ bylo zmíněných 17 variant málo, a tak jsme začali s podobou mostu od začátku. Dle vyjádření pracovníka NPÚ jsme měli most navrhnout „tak ošklivý,
aby bylo zřejmé, že tam nepatří“. Přesto, že námi navrhovaný most byl oproti původnímu mostu z 30. let
minulého století podstatně subtilnější, závadou byla
především šířka mostu s oboustrannými chodníky.
Pracovníky památkové péče byla proto prosazována
varianta se samostatnými souběžnými ocelovými lávkami pro pěší; tyto lávky se v budoucnu, po vybudování obchvatu Plas, měly odstranit. Nutno říci, že
takový most by opravdu nebyl pěkný. Odpor památkářů se podařilo zlomit až v realizaci, kdy byl most
proveden s chodníky v rámci jedné konstrukce s tím,
že je lze v budoucnu odstranit.
Stavba samotná probíhala bez zásadních problémů. Do předčasného užívání byla v září 2010 uvedena silnice I/27 spolu se silničním mostem přes
Střelu a celá stavba byla dokončena na jaře 2011.
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Srovnání hotového díla (panoramatický snímek nahoře) s představami projektantů (vizualizace kruhové objezdu vlevo)...
....a srovnání původního mostu přes Střelu v blízkosti NKP Klášter Plasy
s poslední variantou, kterou se podařilo postavit (dva snímky pod sebou).

Základní údaje o stavbě:
Hlavní trasa (silnice I/27) je navržena v kategorii MO 11/8/30
(50), v celkové délce 315 + 210 m, silniční most přes Střelu je
navržen v délce 51,4 m, s šířkou mezi obrubami 8 m, lávka pro
pěší je navržena v délce 38,25 m s volnou šířkou 2,05 m.
Kapacita parkoviště je 54 parkovacích míst pro osobní vozidla.
Lávka pro pěší přes Střelu

Investory stavby bylo ŘSD ČR, Správa Plzeň a město Plasy.
Stavba byla zhotovitelem vysoutěžena za 169 mil. Kč vč. DPH.
Město Plasy získalo na svůj podíl dotace ve výši 92,5 % nákladů
z evropských fondů.
Generálním zhotovitelem stavby byla firma FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s. s podzhotovitelem firmou Edikt a.s.,
která měla jako podzhotovitele firmu Eurovia a.s.

„Hrdé stavby socialismu“ – sudopské projekty

Přeložka trati Třebušice–Chomutov
V sedmdesátých a osmdesátých letech 20.
století „vyžadoval bouřlivý rozvoj národního
hospodářství“, jak pravilo politické zdůvodnění těchto staveb, „prudký nárůst těžby“,
a tím rozšíření povrchových lomů hnědého
uhlí v Severočeském prostoru, na úkor všeho
co stálo v cestě – tedy i železničních tratí. Pro
SUDOP to tehdy znamenalo vypracování dokumentace přeložek tratí Chodov–Sokolov
(HIP Ing. František Krmela), Ústí nad Labem
– Teplice (HIP Ing. Jaroslav Syrový) a Třebušice–Chomutov, jejímž HIPem byl autor tohoto článku a kterou subjektivné pokládám za
technicky nejobtížnější a odvažuji se říct, že
objektivně je možno ji pokládat za nejbizarnější a nejproblematičtější. Důvod? Znáte
jinou stavbu železniční trati na náspu vysokém

až 170 metrů? A to nebylo všechno. Proto si
myslím, že i po 27 letech od zahájení provozu
na této trati stojí zato si ji připomenout. Ale začněme logicky – tedy od začátku.
Původní trať mezi Mostem a Chomutovem
byla přeložena z důvodu rozšiřování těžby uhlí
na velkolomu Jan Šverma poprvé mezi Třebušicemi a Holešicemi v roce 1959. V sedmdesátých letech dospělo Federální ministerstvo paliv
a energetiky (dále FMPE) k závěru, že takto
posunutá trať jižním směrem bude postupující
těžbou zasažena v roce 1979. Studie z roku
1972 navrhla obejít předpokládanou oblast
těžby tzv. Velkou jižní přeložkou, což bylo
z hlediska řešení nejjednodušší. Znamenalo to
ale přílišné zásahy do infrastruktury a dnes by
se řeklo i do krajinného rázu, což vedlo Severočeský Krajský národní
výbor při veřejnoprávním projednání
v květnu 1973 k odmítnutí studie. V zápětí se
dohodlo GŘ Severočeských hnědouhelných
dolů (SHD) s odborem
výhledu Federálního
ministerstva dopravy
(FMD), že nadále bude
sledována přeložka trati
po tzv. Ervěnickém koridoru, což byla vnitřní

Jiří Stříbrný

výsypka budovaná velkozakladači ve vyuhleném prostoru a oddělující nadále velkolom Jan
Švermy, jehož těžba pokračovala jižním směrem a velkolom Československé armády, postupující severním a severovýchodním směrem ke
Krušným horám. Na koridor měly být přeneseny i přeložky silnice I/13 a řeky Bíliny.
Týž měsíc, v listopadu 1973 se dohodlo na
FMD vypracování studie, jejímž zpracováním
byl pověřen SUDOP. Protože bylo jasné, že
„Ervěnický koridor“ nebude dokončen v termínu předpokládaného dostižení stávající trati
těžbou v prostoru Pohledy–Holešice, obsahovala studie kromě „definitivní přeložky“
i „provizorní přeložku“ mezi Holešicemi
a Vrskmaní, jejíž jedinou funkcí bylo sloužit
do doby zprovoznění definitivní přeložky, tj.
mezi lety 1979 a 1984.
V lednu 1974 byly na SUDOPu dohodnuty,
nebo spíš přikázány, termíny přípravy:
Studie souboru staveb a PÚ 1. stavby (provizorní přeložky): 31. 5. 1974
PÚ 2. stavby – technická část: 15. 12. 1974;
po připomínkách FMD byla upravená varianta
odevzdána 22. 12. 1975 – schválen 19. 5. 1977
ÚP 1. stavby: 31. 5. 1975
Projekt byl zpracováván na základě výjimky
Federálního ministerstva techniky a investičního rozvoje (FMTIR), protože PÚ byl schválen teprve 30. 6. 1975
ÚP 2. stavby: 31. 7. 1977 – schválen 31. 8. 1977

Na snímcích: severočeská krajina, kterou byla přeložka vedena.
Dvoukolejná estakáda u Jirkova dlouhá 418 metrů ve vyšce 20 m nad terénem byla
montována z nosníků PSKT 30.
Klenutý most z prefabrikátů TOM v km 58,3 na výkrese (příčny řez) a ve skutečnosti.

16–17
Definitivní přeložka trati měla celkovou
délku cca 12 km a kromě části na „koridoru“
o délce cca 5 km obsahovala rekonstrukci železniční stanice Třebušice, která zajišťovala
odvoz uhlí z obou velkolomů do celé republiky a nepřicházely proto v úvahu delší výluky většího rozsahu – důsledkem bylo
rozdělení přestavby do 23 stavebních postupů. Rekonstruovaná stanice byla nově napojena na rekonstruované odjezdové kolejiště
SHD zvané Washington. Zmiňme dále, že
mimo koridor reprezentovala stavba násypy
o výšce od 4 do 22 m, což znamenalo celkový
objem 3 mil. m3 sutí. Poprvé jsme zde také
narazili na problémy životního prostředí. Vysoký násep, blížící se staré části města Jirkov,
uzavíral tuto oblast, z druhé strany přiléhající
k předhůří Krušných hor, takže vznikly obavy
(patrně oprávněné), aby nedošlo k nepříznivé
změně mikroklimatu, především k zamezení
odvětrávání zde častých mlh. Po jednání s příslušným výzkumným ústavem byla dohodnuta stavba železničního mostu o 13 polích
po 30 m ve výšce cca 21 m nad terénem
a řekou Bílinou, pro kterou by byl jinak postačoval patrně klenutý most o světlosti několika metrů. Založen byl na 112 velkoplošných
vrtaných pilotách průměru 1800 mm a délky
18 m. Nosnou konstrukci tvoří nosníky PSKT
o hmotnosti 130 t, které osazoval železniční
jeřáb GEPK.
Uzavřeme tuto kapitolu zjištěním, že stavba
obsahovala 66 provozních souborů, 302 stavebních objektů a 102 tzv. mimoglobálních
objektů, což dle tehdejších předpisů byly objekty potřebné v průběhu stavby pro realizaci
a financované investorem z nákladů stavby.
V uvedeném výčtu se skrývaly výpravní budovy v žst. Třebušice, žst. Kyjice, zastávce
Jirkov a zastávce Chomutov město, 18 dalších
pozemních objektů provozních i technologických, 4 podchody pro pěší, přeložky silnic,
přístupové cesty, další mosty a propustky
včetně klenutého mostu na silnici Jirkov–Zaječice, navrženého z prefabrikovaných tenkostěnných
desek systému TOM, 55 km
položeného železničního
svršku, reléové zabezpečo-
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vací zařízení žst. Třebušice, odjezdového kolejiště Washington, žst. Kyjice, odbočky
Dolní Rybní a Chomutov město, jakož i traťový automatický blok.
Celkové náklady v cenách roku 1982 činily
dle ÚP 1 374 546 tis. Kčs, několikanásobek by
to znamenalo dnes. Tato částka byla v realizaci

překročena, když se v jejím průběhu projevily
v plné míře problémy s technologií provádění
koridoru.
Tolik tedy dnes o přípravě stavby vlastního
koridoru; o jeho stavbě a problémech při
stavbě přeložky – příště.
Foto archiv SUDOP PRAHA

Původní trať
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Až budete jednou psát ministrovi...
...můžete se výtvarně inspirovat
přiloženým vzorem.
Takhle se psaly supliky na začátku
minulého století.
Jestli ovšem pečlivé vypracování
nebohému adjunktovi pomohlo,
to nevíme...

Náš umělec odchází...

V pořadí 15. výstavou , která
se konala 19. září 2011
v zasedačce 07 v Olšanské 1a,
se po 31 letech se SUDOPEM
rozloučil Ing. Alois Štyndl.
Kdysi projektant na středisku
průmyslových staveb, dva roky
vedoucí střediska investiční
výstavby a poté dlouholetý
hlavní dispečer společnosti.
Ale hlavně nadšený malíř!
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Zděnek Bedrna (*11. 8. 1935, †2. 7. 2011)
V pátek 8. 7. 2011 se početná skupina sudopáků naposledy rozloučila s kolegou Zděnkem Bedrnou. Patřil k výrazným osobnostem
společnosti, u které odpracoval úctyhodných 41 let a 123 dnů.
Z Tatců, kde se narodil, nevedla jeho cesta přímo na SUDOP. Nejdříve se v roce 1952 vyučil v ČKD Praha jako elektromechanik.
Odtud nastoupil na vyšší průmyslovou školu elektrotechnickou, kterou zakončil v roce 1956 maturitou.
V letech 1956–1962 pracoval jako konstruktér v n. p. Regula
Pečky. Tady poznal svoji manželku Marii, které zůstal věrný celý
život a s níž vychoval dvě dcery a syna. Zřejmě mu Tatce i Pečky
byly malé, a tak od 1. 4. 1962 nastoupil k ŽPSV Praha jako samostatný energetik. Odtud to byl jen krůček ke Státnímu ústavu dopravního projektování Praha, kam byl 13. 1. 1964 služebně přeložen jako
projektant profese elektro. Tady pracoval nejdříve na středisku průS Karlem Suchým (Zděnek
myslových staveb (11), později elektrikářském (10, resp. 210) a navpravo) a s fotbalovým mužkonec na velkém elektrikářském středisku 208.
Příchodem Zděnka získal SUDOP posilu nejen na poli pracovním, ale stvem v Poděbradech roku
i sportovním. Stal se dlouholetou oporou zadních řad naší fotbalové jede- 1976 (stojící třetí zleva)
náctky, se kterou hrál odborářskou ligu. Pravidelně se zúčastňoval i sudopských sportovních her,
a pokud mě paměť neklame, naposledy hrál počátkem osmdesátých let v Poděbradech. Po pracovní
stránce se proslavil mimo jiné tím, že znal všechny elektrikáře u ČSD a se všemi si tykal. Získat potřebné podklady o stávajícím stavu zařízení pro něj nebyl nikdy problém. Trochu ho zaskočily nové
projektové technologie a na sklonku své profesní kariery litoval, že nevěnoval nástupu počítačů patřičnou pozornost. Na druhé straně byl o to oblíbenější u mladých kolegů, kteří mu rádi vypomohli s grafickou stránkou, a on se s nimi na oplátku podělil o své bohaté zkušenosti. Jeho účast na stavbě při fázi
realizace je pro nás všechny stále příkladem. A zapomenout bychom neměli ani na dominantní rys jeho
povahy, tak důležitý při práci v kolektivu – život i práci řešil s humorem.
Po odpracování 36 let v SUDOPU odešel k 31. 3. 2000 ve věku 65 let do důchodu. Ale vzájemné pouto bylo silné, a tak až do roku 2006 pracoval dále v kratších úvazcích u střediska 208.
V té době se vrátil do rodných Tatců a každodenní ranní dojíždění mu vůbec nevadilo. Ve volných
chvílích se věnoval vnoučatům a zvelebování rodného sídla. Jeho posledními projekty byla účast
na „Novém spojení“ a „Rekonstrukci Štefánikova mostu“. Na závěr můžu říci, že nás Zděnek
nikdy nezklamal. Vlastně jen jednou, když jsme se dozvěděli, že v sobotu 2. 7. 2011 zemřel.
Petr Lapáček
„Jeli jsme autem na
stavbu, Zděnek si vepředu četl noviny. Když
dočetl, přeložil je a na
prázdné okraje začal
kreslit různá schémata.
Na stavbě noviny předal
odpovědnému pracovníkovi a vzápětí mu je vyškubl z ruky. Se slovy
tohle jsem ještě nečetl si
pečlivě vytrhl článek
a zbytek vrátil,“ vzpomíná vedoucí střediska
208 Ing. Martin Raibr.

Nepodstatné poznámky k narovnání historie železničních tratí
Od doby, kdy se mě snažili a snaží někteří historikové přesvědčit, že to, co jsem za svého života viděl a někdy aktivně prožil, se událo dle jejich výkladu jinak, přistupuji zejména k dějům
z nedaleké minulosti, opatrně. Jak se ukázalo, i tak odpovědnému a svědomitému autorovi, jakým
je mnou vždy uctívaný a vážený kolega Ing. Petr Lapáček, se vloudilo do 7. dílu seriálu „Zmizelé
koleje – zmizelá nádraží“, díky nepřesným informacím některé nepřesnosti, které bych si jako pamětník a jejich přímý účastník dovolil poopravit:
Přeložku trati Rybník–Lipno a její ukončení v Loučovicích v důsledku výstavby vodního díla
Lipno neprojektoval mladý inženýr Jiří Stříbrný, ale téměř stejně mladý Ing. Oldřich Steklý, kterého snad ještě mnozí z dnešního kolektivu poznali jako pozdějšího vedoucího střediska 01. Onen
mladý Ing. Jiří Stříbrný byl HIPem přeložky téže trati u vyrovnávací nádrže Lipno II ve Vyšším
Brodě, včetně rekonstrukce stanice Vyšší Brod a výstavby zmiňované měnírny.
Přeložku tratě České Budějovice – Černý kříž v úseku Černá v Pošumaví – Želnava řídil jako
HIP Ing. Gustav Kodr (ne Klodr), později profesor na Vysoké škole železniční v Žilině.
A správné jméno mého souputníka při cestě do vojenského prostoru je Ing. Oudran (ne Oudram), tehdejší šéf geodetů.
Ona neosvětlená hospoda s rumem a sušenkami byla v tehdy polozbořené a téměř neobydlené
Horní Plané. Má spoluúčast na této akci spočívala v řešení provizorního propojení staré a nové
trati u Želnavy, jejichž výškový rozdíl činil při téměř kolmém křížení několik metrů. Řešení bylo
celkem jednoduché: vložením oblouku o délce odpovídající povolenému maximálnímu sklonu
provizorního napojení a znamenalo nasypat tomu odpovídající násep.
Jiří Stříbrný

KLUB DŮCHODCŮ
V dubnu jsme se vydali přes Radotín do Choteče, kde
v mlýně žije již sedmá generace rodiny Veselých. V současnosti majitel ukazuje pouze vodní nádrž s náhonem
a budovou mlýna za plného klapotu strojů z 1. pol. 20.
století. Pro svačinu, kterou mlynářka podává návštěvníkům, chleba i koláče kupuje v obchodě. Vytrvalí členové
klubu se na zpáteční cestě zastavili v Černé rokli.
Autobusem od pražského hlavního nádraží jsme v květnu
vyjeli severním směrem na Kokořínsko. První zastávka
byla Vidim s barokním zámkem z 1. pol. 18. století. Dnes
slouží jako domov seniorů. V obci jsme viděli několik
roubenek a kostel. V další obci Dražejov jsme obdivovali
kapli a domy, dnes rekreační, z roku 1910 založené na
pískovcové plošině. Na oběd jsme se zastavili v Dubé,
městě v zeleném údolí.

Odpoledne jsme zajeli do pseudohistorického zámku
Nový Berštejn, který dnes slouží jako hotel s golfovým
hřištěm. Díky prováděné údržbě hotelu byli jsme vpuštěni
alespoň do překrásného parku. Závěrem jsme
navštívili zámek Stránov, který stojí na místě dřevěné
tvrze z roku 1429 v obci Jizerní Vtelno. Novorenesanční
vzhled získal v 19. století za majitelky Marie z Valdštejna
a Vartenberka. Podle kastelána Petra Raskena Chaloupky
posledním majitelem byl od roku1917 senátor a president
Škodových závodů J. Šimonek, který ho na Valdštejnové
vyhrál v kartách při cestě z Paříže. Je to zapsáno v kronice,
ale tu majitel zase v kartách prohrál.

Uprostřed hanáckých rovin, obklopen kruhovým parkem
se čtyřmi lipovými alejemi starými přes 200 let, jsme navštívili tzv. Horní zámek v Náměšti na Hané. Podle filmu
„Kameňák“ je zde ukryt poklad – zázračný modrý plamen.
Ten jsme neviděli, ale při prohlídce jsme spatřili mj. Velký
sál, Červený salon, dokonce i Zlatý salon (v něm jsou dva
obrazy od Josefa Mánesa, který zde žil 20 let). V zámku
jsou také vystaveny kočáry olomouckých arcibiskupů a
ojedinělá sbírka dětských historických kočárků. Odpoledne se 30 unavených poutníků vydalo busem domů.
František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
85 let

75 let

Ing. Jan Tomáš, 6. 7.
ved. střediska silnic a dálnic
Ing. arch. Jarmila Růzhová, CSc., 28. 8.
hl. projektantka stř. arch. a poz. staveb
Anna Kreuzigová, 24. 7.
konstruktérka střediska mostů a tunelů
Milan Datelinka, 30. 9.
ved. projektant stř. sděl. a řídící techniky

SE ZÁRMUTKEM VZPOMÍNÁME
na Annu Bartoňovou, administrativní pracovnici střediska 208 a hlavní pokladní, která zemřela po tragické
nehodě 10. srpna 2011 ve věku 66 let. V SUDOPU
pracovala 24 let
a
na Ing. Dalibora Volemana, projektanta střediska žel.
tratí a uzlů, který zemřel 20. 8. 2011 ve věku 86 let.
V SUDOPu pracoval od jeho založení 35 let. Byl dlouholetým jednatelem a zakládajícím členem našeho
Klubu důchodců.

TO
BYLY
LETNÍ

SPORTOVNÍ
HRY
2011!

V půlce června proběhly v Kácově tradiční sudopské
letní sportovní hry. V předchozích letech se často
stávalo, že všichni sportuchtiví zájemci nemohli být
z kapacitních důvodů tichonického areálu uspokojeni. Po loňském a letošním snížení stavu zaměstnanců SUDOPU se situace otočila, a krom hrstky
sudopáků a zástupců spřátelených firem, bylo přizváno i množství rodinných příslušníků; ani tak nebyly všechny ubytovací možnosti využity.
Od pátečního rána se začalo sportovat v obvyklém
duchu našich her: rozběhlo se zápolení v pétanque,
ping pongu, nohejbale, malém fotbale, tenise,
a letos navíc v bowlingu, neboť do suterénu hotelu
se po letech vrátily dvě bowlingové dráhy, což přilákalo nejen hodně závodníků, ale i těch, kteří si
chtěli jen tak zaházet – v suterénu bylo po celý víkend hodně živo. Odpoledne, kdy nás ještě příjemně
povzbuzovalo sluníčko, se přidaly závody v plavání,
a tak na kurtech i na trávě bylo vidět pestrobarevné hemžení, bylo slyšet veselý hlahol i fandění .
Sobotní ráno nám počasí ukázalo svoji o něco méně
vlídnou tvář. Pod zataženou oblohou se pokračovalo
v tenise, fotbale, pétanque, rozjel se volejbalový
turnaj a pod střechou nadále svištěly bowlingové
koule jakož i pingpongáče. Pro venkovní sporty se to
ale po obědě zcela pokazilo, pétanque i fotbal se
dohrály, ale tenisové kurty už nedovolily hru. Finálový zápas ve volejbale mezi Metroprojektem
A a SUDOP GROUP lze zařadit do kategorie těch
divácky atraktivních, neboť jsme mohli zpod střechy a v suchu sledovat statečné bojovníky a bojovnice v nepřetržitém lijáku, na kurtu s povrchem
vhodným spíše na aquaplaning. Po tomto zápase to
vypadalo, že je se sportováním konec. To si ovšem
nemyslel vedoucí soutěže v penaltách a nehledě na
nepřízeň živlů zahlásil nástup. K fotbalové brance
se postupně a pomalu přiloudalo opravdu jen pár
„bláznů“ a ti se pak celkem snadno podělili několika
proměněnými i neproměněnými penaltami mezi
sebou o místa „na bedně“.
A tak, když se v sobotu večer rozdávaly diplomy
a gratulovalo se, mohli mít někteří radost z krásného sportování, někteří z překonání těžkých
podmínek a někteří z umístění, o které už se
kvůli počasí nedalo bojovat a vzniklo logickým
„dotvořením“.
Pokud jde o společenskou stránku sportovek, provedli organizátoři zásadní změnu a tradiční páteční
oheň a opékání buřtů prohodili se sobotní taneční
zábavou. Dovolím si popsat výsledný efekt, jak
jsem jej jako přímá účastnice pocítila sama na sobě.
V pátek večer, mimochodem to byl nádherný letní
teplý večer, se většina lidí konečně sešla s kolegy,
s nimiž se třeba i celý rok neviděli a potřeba povídat si a postát u baru či posedět na verandě se
sklenicí piva či sklenkou něčeho tvrdšího, nebo
u kávy, někdo s doutníčkem, byla naprosto prvořadá. A mezitím ve velkém sále taneční kapela
dlouho vyhrávala zcela prázdnému parketu a až
dlouho po setmění došlo na tanec, na který pak bylo
už málo času. A v sobotu, když se sál naplnil při vyhlašování výsledků a rozdávání diplomů, jsme se
místo do tance mohli vrhnout akorát na buřty s cibulí, neboť táborák v dešti není pro mnohé z nás to
pravé ořechové.
Přesto bych na závěr chtěla letní sportovní hry
2011 veskrze pochválit, a pokud bude SUDOP i za
rok SUDOPEM, jako je teď, budu se těšit na příští.
Jarmila Rydlová
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Obchodní činnost SUDOPU
PRAHA v druhém čtvrtletí 2011
(dokončení ze strany 2)

Tolik nás bylo

Bowling a stolní tenis

Petanque
Volejbal

Penalty v dešti

Poslední tanec
Vítězky

Foto Stanislav Meissner

Pravidelně se účastníme veřejných soutěží vypsaných TSK Praha. Podali jsme nabídky na PD a IČ
stavby „Svatovítská – hluk, Praha 6, č. akce 999 629“,
„Jižní spojka – rampa Spořilovská, úprava sjezdu 5.
května - proměnné informační tabule a související objekty“, nabídku na majetkoprávní projednání „Protihlukové stěny v Dolních Počernicích“ a také na průzkum
„Pilotových stěn na severním portálu Strahovského tunelu“.
V Dopravním podniku Praha se nabídkami ucházíme o DUR, DSP, DZS, AD, IČ na „Rekonstrukci tramvajové trati Poděbradská“, a dále o PD a IČ na
„Revitalizaci nástupiště a technologických prostor stanice metra Chodov“.
Soutěžilo se i o nabídky v gesci jednotlivých Krajských úřadů v rámci celé republiky. Z těchto obchodních aktivit lze uvést nabídky pro Královéhradecký kraj
„Zajištění TDI - Gymnázia J. K. Tyla“, pro jihomoravský
kraj „Studie aglomeračního projektu brněnské příměstské železniční dopravy 2020“, pro Liberecký kraj nabídky na zpracování RDS staveb „Silnice III/26846
Sloup v Čechách, most ev. č. 26846-2“, „Frýdlant, most
ev. č. 290-002“, „Most v Žandově přes Vrbový potok,
ev. č. 26219-1“, „Most ev. č. 29042-1 v Dolní
Smržovce“. V Plzeňském kraji jsme získali TDI na zakázky „Rekonstrukce mostu č. ev. 230-006 Stod“
a „Přeložka silnice II/184 – Obchvat Hájek“; zakázky
na DSP „II/180 průtah Kyšice“ a „Rekonstrukce mostu
č. ev. 178-001 Vodokrty“ TDI jsme nezískali. Účastnili
jsme se i soutěží vypsaných statutárními městy. Z devatenácti pokusů jsme však byli úspěšní pouze
v Hradci Králové, kde se podařilo získat zakázku na
zpracování DSP, DZS, DPS „Regenerace Benešovy
třídy v Hradci Králové – 1. etapa“.
Pro Pozemkový fond ČR budeme na základě
úspěšné nabídky zajišťovat TDI na „Udržovací práce
krovů a střešní krytiny budov v k. ú. Slivenec“. Nabídkami se ucházíme u Povodí Labe s.p. o zakázku „Labe,
Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi“,
pro firmu Net4Gas s.r.o. o zakázku „Geodetické práce
na projektu „6114 / MORAVIA VTL plynovod“, pro Důlní
oblast Vítkovice o zakázku „Zpřístupnění a nové využití
NKP Hlubina“. Firmě BERGER BOHEMIA a.s. jsme
nabídli rámcovou smlouvu na projektové práce. Zajištění geotechnických průzkumů nabízíme firmám CR
Projekt s.r.o. a Pragoprojekt a.s.
Čilé jsou obchodní aktivity i v zahraničí. Na Slovensku jsme získali v sledovaném období zakázku „Studie
příležitostí a možností Cargo centrum Trebišov“ pro
firmu PM GROUP CZ a.s. Pro stavební firmu Váhostav
SK a.s. a Inžinierske stavby Košice jsme připravili nabídku našich služeb při přípravě projektu výstavby dálnice D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek. Výsledek zatím
není znám. Podaná je také nabídka na projekt výstavby dálnice D1 Dubná Skala – Turany, s firmou Váhostav SK a.s.
V Polsku jsme získali zakázku na zpracování projektu „Linia E30 Legnica–Wroclaw–Opole (Czarnowasy) v rámci zakázky ve formátu Design & Built
s firmou SKANSKA CZ.
V Chorvatsku jsme společně s italskou firmou NET
Engineering a dánskou COWI podali předkvalifikace
na dva velké železniční projekty (kompletní projektová
dokumentace) – „Železniční trať Goljak–Skradnik“
a „Železniční trať Hrvatski Leskovac – Karlovac“.
V Makedonii byla s bulharským (TransGeo) a německým partnerem (KMT-INGENIEURGESELLSCHAFT
MBH) podána nabídka na „Studii proveditelnosti rozvoje
strategických multimodálních center“.
SUDOP se dále samostatně účastnil předkvalifikace
na „Technickou asistenci a RDS VIII. železničního koridoru“. Výsledky obou soutěží prozatím nejsou známy.
V Kazachstánu jsme podali nabídku na projekt reformy autobusového sektoru ve městě Almaty společně s firmou Jacobs Consultancy. Tento projekt je
financován z EBRD za přispění České republiky. Výběrového řízení se tudíž mohly účastnit pouze firmy
z ČR. Očekáváme příznivé vyhodnocení tendru.
Roman Smida
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Zmizelé koleje – zmizelá nádraží (9)

Petr Lapáček

Rušené lokální tratě v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století
První rozsáhlá vlna rušení lokálních tratí proběhla v sedmdesátých letech a dá se říci, že socialistické ČSD byly
poměrně razantní a tratě s malým provozem rušily okamžitě po zastavení provozu.
6c (063) (Dětenice) - odbočka Rokytňany – Dobrovice
město
Zahájení provozu 26. 8. 1883, ukončení 1. 1. 1974, délka 14 km.
Při stavbě trati Nymburk – Mladá Boleslav si radní obce Dobrovice
nepřáli, aby se dráha k jejich městečku přiblížila. Kníže Hugo Thurn
Taxis sice poskytl svoje pozemky, ale nádraží vyrostlo cca 3 km od
obce. K 29. 10. 1870 byl na tomto úseku zahájen provoz. Také byl napojen vlečkou dobrovický cukrovar (založen 1831). Provoz na vlečce obstarávaly koně a později roku 1878 byla rekonstruována na parostrojní
provoz.

Do děje však vstupují České obchodní dráhy svou tratí Kopidlno –
Bakov nad Jizerou. Při tom se knížeti Thurn Taxisovi naskytla příležitost
napojit Dobrovici na tuto trať. První komise se sešla 15. 8. 1882 a dne
26. srpna 1883 byla zahájena doprava. Trať vycházela z nádraží Dětenice
a po cca 4 km následovala odbočka Rokytňany, odkud se dráha vydala
směrem na Ujkovice (dříve Hejkovice), Žerčice, Semčice a Taxis Dobrovice (od roku 1924 pak Dobrovice-město). Doprava na trati byla pouze
nákladní. Až nátlakem obcí, údajně v roce 1903, byla zřízena i doprava
osobní. Z Ujkovic byla vybudována vlečková kolej do pískovny.
Trať nikdy nebyla provozně propojena s dráhou do Mladé Boleslavi.
Vždy to bylo možné pouze vlečkou přes cukrovar. Kromě krátkého období v roce 1945 nebyla na tomto úseku provozována pravidelná ani

osobní doprava. Paradoxem je, že k propojení tratí došlo až po jejím zrušení, kdy objízdnou trasu do své základny postavilo železniční vojsko.
Zvyšování dopravy v roce 1925 si vyžádalo zesílení tratě. Dne 3. 11.
1927 po trati projel zkušebně motorový vůz M120.001. V 30. letech minulého století zaznamenal provoz velký odliv cestujících. V letech 1951
až 1958 jezdily na trati řepné vlaky. Od 60. let dvacátého století nastával
přesun nákladní dopravy ve prospěch automobilů a přišel i útlum
v osobní dopravě. Od GVD 1965/66 byl veden pouze jeden pár osobních
vlaků v parní trakci a od května 1970 byla osobní doprava zastavena.
I nákladní doprava skomírala, a tak byl ke dni 31. 12. 1973 zastaven provoz úplně. Poslední vlak odvezla lokomotiva 433.043.
V roce 1974 dostaly trať jako vlečku Uhelné sklady n. p. Semčice.
Úsek Rokytňany–Semčice nebyl používán. Za Ujkovicemi byla trať přerušena těžební jámou na písek. V roce 1983 se do nádraží Dobroviceměsto nastěhovalo železniční vojsko, které potom trať udržovalo. Úsek
koleje ze Semčic do Žerčic byl využíván firmou Škoda Mladá Boleslav
pro odstavování prázdných patrových vozů na automobily.
Poslední obnovou byla renovace železničního přejezdu za obcí Žerčice v roce 1992. Železniční vojsko bylo v roce 1993 zrušeno a v roce
2002 skončila přeprava uhlí do Semčic. Automobilka o odstavné koleje
zájem nejevila. Proto bylo ve druhé polovině roku 2003 přistoupeno
k vytrhání tratě od Semčic k Ujkovicím. S výjimkou pískového lomu je
však těleso dobře průchozí.

Nákladiště Semčice, 2. 5. 1999
foto: O. Čížek
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7h (070) Skalsko – Chotětov
Zahájení provozu 23. 10. 1897, ukončení 1. 2. 1974, délka 13 km.
Vznik místní dráhy byl vyvolán potřebou cukrovaru v Dolním Cetně zajistit si dostatečný přísun surovin a odvoz výrobků. Hlavním iniciátorem byl tedy cukrovar, kde se na
zasedání jeho správní rady dne 27. 11. 1879 rozhodlo o výstavbě dráhy z Chotětova do
Dolního Cetna. Poté, co se podařilo získat dostatečný obnos financí určených pro výstavbu dráhy, bylo započato s pracemi, které trvaly od 5. 3. 1881 do 13. 9. 1881, kdy byl
zahájen provoz. Dráha byla ovšem neveřejná a provozována jako vlečka.
Touha změnit vlečku na veřejnou dráhu se objevuje v roce 1894, kdy se spojily obce,
velkostatkáři, pivovar v Podkováni a další, k získání kapitálu na stavbu tratě Mšeno –
Dolní Cetno. V dubnu 1896 společenství získalo koncesi na výstavbu a provoz. Před koncem roku 1896 odkoupila Česká severní dráha úsek Chotětov – Dolní Cetno a přestavěla
jej na veřejnou místní dráhu. Provoz na tomto úseku byl zahájen 18. října 1897. Provoz
v úseku Vrátno – Dolní Cetno byl zahájen 23. října 1897 a v úseku Vrátno – Lobeč –
Mšeno pak 4. prosince 1897. Provoz na obou úsecích tratě zajišťovala Česká severní
dráha. Osobní doprava nebyla silná a nákladní doprava byla nejsilnější při řepných kampaních. Po zbytek roku byl největším přepravcem pivovar v Podkováni.
Již v roce 1895 byl vypracován projekt místní dráhy Skalsko – Mladá Boleslav – Dolní
Bousov, ale až v r. 1904 byla udělena koncese ke stavbě této dráhy. Při stavbě nové lokálky byla zrušena původní stanice Skalsko z roku 1897 a vybudovala se nová stanice
společná pro obě dráhy. Dne 26. 11. 1905 byl vypraven slavnostní vlak z nádraží Sudoměř-Skalsko (dnes Skalsko), a tím zahájen provoz. Od r. 1908 přešlo vlastnictví dráhy na
stát. V době, kdy trať patřila ČSD, proběhly její dílčí rekonstrukce. Provoz až do roku
1945 byl vcelku pravidelný, i když se četnost spojů měnila. Od 25. 2. 1945 byl provoz
v úseku Skalsko–Chotětov zastaven. Provoz byl znovu obnoven už 20. 5. 1945.
V roce 1958 proběhla poslední řepná kampaň a cukrovar v Dolním Cetně byl zrušen.
Se zrušením cukrovaru souvisel i náhlý pokles nákladní dopravy a klesající tendenci měla
i osobní doprava. ČSD přestaly trať postupně udržovat, a tak 31. 5. 1970 na ní zastavily
osobní dopravu. Od 14. 10. 1970 byla v úseku Skalsko–Bezno zastavena i nákladní doprava vzhledem k velmi špatnému stavu traťového svršku. Dráha byla zrušena ke dni 1. 2.
1974. Trať byla převedena do majetku AZNP Škoda Mladá Boleslav, která ji v úseku
Skalsko–Podkováň využívala k odstavování patrových vozů určených k přepravě automobilů až do počátku 90. let. Z celé trati se dochoval mimo drobných inženýrských objektů
traťový svršek ze Skalska k bývalému nádraží ve starém Skalsku.

Mapy Jan Šťastný: http://zrus-zan-zel.blog.cz

Skalsko: odbočka z trati 076 do Mladé Boleslavi
(nahoře). Foto Oldřich Čížek, 2009.
Nejdelší a nejhlubší zářez trati mezi Podkování a Dolním
Cetnem v roce 2008 (uprostřed). Foto Jan Šťastný.
Budova bývalého nádraží Dolní Cetno v roce 2008
(vpravo dole). Foto Jan Šťastný.
Chotětov: odbočka z trati 070 do Mladé Boleslavi (vlevo
dole). Foto K-REPORT.
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