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Ing. Ladislav Loužil
(*10. 4. 1955, =25. 2. 2011)

Jak začít a popsat věci, které lze jen velmi
těžce pochopit, a které se nás bezprostředně dotýkají a nic proti nim nemůžeme dělat. S Láďou
jsem dělal přes dvacet let, a dá se říci, že jsme
byli víc než pouze kolegové v práci, byli jsme přátelé. Po celou dobu jsme byli vlastně v denním
kontaktu a mimo pracovní úkoly jsme probírali
i „rodinné“ starosti a radosti.
Po celou dobu byl příkladným otcem svých
dětí, a když děti dorostly do přiměřeného věku,
přesměroval svou energii na pracovní záležitosti.
Znal jsem ho jako člověka, který byl přímý,
přístupný diskuzi, a především jako člověka, který
se nad nikým nepovyšoval. Respektoval své pracovníky a dával jim stejné šance k prosazení – ať
nastupujícímu absolventovi, tak i dlouholetému
pracovníkovi. Na středisku vedl pracovníky k samostatnosti a vzájemné spolupráci. Tím si získal
přirozenou autoritu a respekt.
Svým přístupem k pracovním povinnostem a svou
nekonfliktní povahou získal mnoho přátel mezi pracovníky spolupracujících firem i pracovníky firem
investorů – objednatelů naší práce. V mnoha případech se jedná o nadstandardní vztahy.
Nejen jeho zkušenosti v získávání zakázek nám
budou chybět, bude nám chybět především on.
Miroslav Váňa

Jsou texty, které člověk rozhodně nepíše s dobrým pocitem. Následkem tzv. zralosti ale prostě postoupí do kategorie, na niž vychází smutná
povinnost psát cosi jako nekrology svých kolegů
a přátel. Chci věřit, že Láďa Loužil patřil do obou
zmíněných kategorií, i když po většinu naší společné profesní dráhy byl mým přímým nadřízeným,
což nebývá zdaleka vždycky základem dobrého
osobního vztahu.
Poznali jsme se před skoro 25 lety, kdy jsem nastoupil na tehdejší ústecké pracoviště Dopravního
rozvojového střediska jako čerstvý absolvent vysoké školy. Rozpočtová organizace druhé poloviny
80. let dávala prostor pro utužování pracovního kolektivu mnoha aktivitami, na kterých si dnes pod
názvem teambuilding založila živobytí řada odborníků. My jsme to tehdy zvládli i bez nich a naše výsledky byly, myslím, pevnější. I díky tomu se asi
podařilo přenést tradici projekčního pracoviště
v dopravních oborech v Ústí první polovinou 90.
let, když neidylickou idylu „socialismu“ vystřídaly
zmatky rodícího se nového systému. Já jsem se po
nedlouhé zkušené v životě praktickém vrátil na středisko, jehož vedení mezitím Láďa převzal a po přechodu pod křídla SUDOPU PRAHA dále rozvíjel.
Svým klidným, nenásilným, ale zřejmě cílevědomým způsobem řízení nás směřoval často do oblastí, se kterými jsme dosud neměli prakticky žádné
zkušenosti. Nutně vznikající třecí plochy uvnitř kolektivu nikdy nepřerostly v osobní konflikty: času
na spontánní „teambuilding“ sice ubývalo, ale náš
šéf se ho neopomněl zúčastňovat; často byl i jedním
z organizátorů.
Vývoj posledních několika měsíců, který ho donutil k několika nepříjemným krokům, byl, obávám
se, jedním z důvodů jeho náhlého odchodu. Jeho
obětavost, díky které nehleděl na vlastní zdravotní
potíže, se projevila už před několika lety vážným
onemocněním. Následky, které si z něj odnesl, usnadnily teď práci nepříteli, který byl už nad jeho síly.
Ivan Grisa

SUDOP PRAHA a.s. a veřejné obchodní soutěže
SUDOP PRAHA a.s. v období leden – začátek
března 2011 podal celkem 65 nabídek do veřejných
soutěží. V tradičním oboru železničních staveb jsme
v soutěžích vyhlašovaných SŽDC, Stavební správou
Praha, získali zakázku na úpravu PD „Rekonstrukce R
110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky“, „Studii proveditelnosti průjezdu 1. TŽK železničním uzlem Praha“,
a koordinátora BOZP pro stavbu „Modernizace trati
České Budějovice – Nemanice“. Podali jsme dále nabídku na úpravu projektu stavby „Průjezd železničním
uzlem Ústí nad Orlicí“ spočívající v zapracování úsporných opatření dle požadavků investora, DÚR na „Přeložku pozemní komunikace III/351 – vybudování
náhrady úrovňového přejezdu žel. trati v blízkosti křižovatky s pozemní komunikací I/3“ a pokoušeli jsme
se získat činnost koordinátora BOZP při realizaci
stavby „Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ“. Dvě
posledně zmiňované zakázky jsme nezískali.
U SS Praha se ucházíme společně s dodavatelskými
firmami o zakázky „Úprava elektronických stavědel pro
EZŠ v lokalitě SS Praha, stavba č. 1 a č. 2“, zakázku
„Protihluková opatření na trati Ústí n. L. – Bílina (zastávka Koštov)“, kde bychom měli být zpracovateli
RDS, DSPS a zajišťovat AD. Dalších nabídek v pozici
subdodavatele (zajištění RDS, DSPS) jsme se účastnili
soutěží na realizaci zakázek „Optimalizace trati Lysá
nad Labem – Praha Vysočany, 1. stavba“, „Oprava
přejezdových zabezpečovacích zařízení a kabelizace
trati 081 Děčín–Rumburk“, „Komplexní bezpečnostní
systémy pro Dopravní podnik hl. m. Prahy“, „Oprava
mostu v km 91,222 trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“, „Silnice II/270 Luhov – Postřelná“, „Přestavba
křižovatky silnice I/35 a České Mládeže - II. etapa“.

Ve veřejných obchodních soutěžích vypsaných
SŽDC, Stavební správou Olomouc, jsme uspěli s nabídkou na zpracování úpravy projektu stavby „Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka–Mošnov“, která
spočívá v redukci rozsahu stavby a z toho vyplývající
aktualizace dokumentace a jejího projednání.
Na trhu silničních dopravních staveb jsme se pokoušeli uspět nabídkami v soutěžích vypsaných ŘSD, krajskými úřady a statutárními městy. Pro ŘSD Praha jsme
podali nabídku na zpracování zakázky „I/37 Pardubice
– MUK Palackého“, pro město Pardubice na studii
„Technický průkaz směrového a výškového vedení komunikace I/2 - JV obchvat Pardubic“, pro město Plzeň
na DSP „Rekonstrukce Sedláčkovy ulice“. Spolu s realizační firmou se v Plzni ucházíme o zakázku „Rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech“, pro Slavkov
u Brna chceme zpracovat DSP „Přestupní uzel IDS
Slavkov u Brna“, pro město Jablonec nad Nisou zakázku na IČ, TDI, BOZP stavby „Oprava ulic a mostů po
povodních 2010“ a DUR, DSP na „Obytný soubor Řetízková“. V městě Terezín se soutěží o DUR, DSP, IČ,
DZS a AD na rekonstrukci historických objektů.
V Ústeckém kraji se ucházíme nabídkou o geodetické zaměření v rámci akce „Implementace Natura
2000 v Ústeckém kraji 2. etapa 2010–2012“, v Středočeském kraji o rámcovou smlouvu na „Výkon TDI na
dopravních stavbách středočeského kraje financovaných z regionálních OP NUTS 2 Střední Čechy“, podali
jsme sadu nabídek na zpracování projektové dokumentace rekonstrukcí mostů v Havlíčkovém Mlýně, Janově, Karlštejně, Kokovicích, Svijanech, Šanově,
Želivci; ucházíme se také o TDI stavby „II/121 za Nazdicemi, most ev. č. 121-022“. Dokončení na str. 19

KRONIKA 2010-11
na webu nedostupná

3

SUDOP REVUE 1/11

SUDOP PRAHA a.s. v roce 2010 – zpráva o stavu společnosti
Ing. Tomáš Slavíček, generální ředitel a předseda představenstva
Rok 2010 lze z pohledu
naší společnosti jednoznačně nazvat rokem obtížným. Po mnoha letech
stability a relativního dostatku práce na trhu projektových prací došlo ke
skokovému poklesu zakázek.
Na tyto změny, způsobené
úspornými opatřeními
vlády České republiky,
musela reagovat i naše společnost. V druhé polovině
roku 2010 musel SUDOP PRAHA a.s. razantně snížit
všechny nákladové položky, včetně počtu zaměstnanců.
I přes tyto nepříznivé okolnosti jsme v roce 2010 dosáhli
dobrých hospodářských výsledků. V průběhu celého
roku 2010 byl SUDOP PRAHA a.s. finančně stabilní, nečerpali jsme úvěry a společnost nebyla zatížena dluhovou službou.
V minulém roce jsme udrželi naši pozici na trhu projektových služeb zejména díky dlouhodobým zakázkám,
které jsme získali u našich tradičních objednatelů SŽDC
s.o., ŘSD ČR, ŘVC ČR a MD ČR již v roce 2009. Velmi
důležitými se ukázaly i menší a krátkodobější zakázky
pro krajské úřady, města a obce. Pokračovala i naše činnost v zahraničí, zejména na Slovensku, Polsku a Bulharsku.
V roce 2010 jsme opět dosáhli významných ocenění
kreativity a kvality práce našich špičkových projektových
týmů. Titul Česká dopravní stavba roku obdržely stavby
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, 1. část
Doubí u Tábora – Tábor a Modernizace západní části žst.
Praha-hlavní nádraží, 2. část, nástupiště I-IV, které jsme
projektovali.
V roce 2010 v naší společnosti standardně fungoval systém jakosti, vzdělávání a sociální programy. Tradičně
jsme pořadateli odborných konferencí, tradičně jsme
sponzory, donátory, mnoha humanitárních projektů.

Obchodní a výrobní oblast
Stejně jako v minulých letech zůstala nejdůležitějším obchodním partnerem státní organizace Správa železniční
dopravní cesty, která byla, většinou prostřednictvím
svých investorských útvarů, tj. Stavebních správ v Praze,
Plzni a Olomouci, zadavatelem řady veřejných zakázek na
zpracování projektové dokumentace a souvisejících činností. SUDOP PRAHA a.s. se pravidelně těchto soutěží
účastnil a častokrát byl zadavatelem vyhodnocen jako
vítěz.
SUDOP PRAHA a.s. se podílel i na přípravě staveb silničních, když získal několik významných zakázek zadávaných vesměs Krajskými správami Ředitelství silnic
a dálnic v Plzni, Praze, Chomutově, Pardubicích, Karlových Varech, Ostravě a Jihlavě.
Další zakázky získal SUDOP PRAHA a.s. od krajských
úřadů (zejména Kraj plzeňský, středočeský a karlovarský) a měst (Plzeň, Praha, Strakonice, Pardubice, Příbram a Ústí nad Labem).
Velmi důležitými klienty byly v roce 2010 stavební společnosti, pro které zajišťoval SUDOP PRAHA a.s. realizační dokumentace silničních i železničních staveb doma
i v zahraničí. Spolupráci se společnostmi SKANSKA ŽS
a.s., STRABAG a.s., EUROVIA CS a. s., OHL ŽS a.s.,
SUBTERRA a.s, Metrostav a.s. či AŽD Praha, s. r. o.,
EŽ PRAHA a.s. lze označit jako oboustranně velmi
úspěšnou.
Pokračovala spolupráce s projektovými firmami působícími zejména v oblasti dopravních staveb, jak ze skupiny
SUDOP GROUP a.s. (METROPROJEKT a.s., MCO a.s.,
VPÚ DECO a.s., SUDOP ENERGO a.s., Reming Bratislava
a.s., DOPRAVOPROJEKT Bratislava a.s.), tak s ostatními
(SUDOP BRNO s.r.o., IKP Consulting Engineers s.r.o.,
Pragoprojekt a.s.).

Zcela novým oborem, ve kterém dosud SUDOP PRAHA
a.s. působil spíše ojediněle, je energetika, konkrétně výroba elektrické energie, kdy se podílel na projektové přípravě FVE pro soukromé investory.

Studijní a koncepční práce
I přes významný celkový pokles počtu zakázek na tomto
poli konzultační a inženýrské činnosti oproti minulým obdobím pokračoval SUDOP PRAHA a.s. i v roce 2010 ve zpracování zakázek v oblasti studijních a koncepčních prací.
V oboru železničních studií byla nejdůležitějším úkolem aktualizace studie proveditelnosti III. a IV. tranzitního železničního koridoru. Projednání a přijetí této studie zahraniční
konzultační společností Jaspers je jednou z podmínek pro
využití fondů EU při realizaci jednotlivých staveb modernizace železničních koridorů na území ČR. Schválené a projednané studie pak byly vstupním materiálem pro následné
zpracování žádostí na kofinancování staveb z prostředků
EU, většinou opět v režii SUDOP PRAHA a.s.
Ze studií zabývajících se silniční dopravou jsou nejvýznamnější studie zpracované pro ŘSD ČR, které by se
v budoucnu měly stát podkladem pro další stupně projektových dokumentací.
Expertízy. SUDOP PRAHA a.s. zpracoval v minulém období také zakázky expertního posouzení silničních staveb
pro krajské správy ŘSD ČR.

Inženýrská činnost
Ne nevýznamnou činností SUDOP PRAHA a.s. v oblasti
poskytování konzultačních služeb je zajišťování komplexního servisu pro investora mezi vypracováním projektové dokumentace a nesenou činností, tj. získávání
nezbytných podkladů a dokladů pro vydání územních
rozhodnutí či stavebních povolení, podmiňujících následnou realizaci jednotlivých investic. Tuto činnost SUDOP
PRAHA a.s. vykonával zejména pro SŽDC, s.o., ŘSD ČR,
KSÚS, ale také pro městské, obecní a další investory a to
zejména u zakázek, u nichž byl současně zpracovatelem
projektové přípravy.

Technické dozory, monitoring a kontrola staveb
V roce 2010 byl SUDOP PRAHA a.s. velmi úspěšný
v oboru výkonu technických dozorů staveb při realizaci
staveb a zpracování monitoringů a kontrol staveb spolufinancovaných z prostředků EU. Tato činnost byl vykonávána pro MD ČR.

Průzkumy a měření (geotechnika a geodézie)
Pro středisko geotechniky byly i v roce 2010 nejdůležitější činností průzkumy pro liniové železniční stavby, většinou jako součást zakázky na zpracování projektové
dokumentace. Objemově menší, ale neméně důležité byly
průzkumy pro novostavby a rekonstrukce silnic. Velký
důraz byl v tomto roce opět věnován diagnostickým
a stavebně-technickým průzkumům mostních objektů.

Kostrzyn (Krzyz–Kostrzyn), obě společně s firmou
STRABAG POLSKA. Další zásadní zakázkou je Modernizace úseku Trzebinia–Krzeszowice (Modernizace železniční trati E30, etapa II, úsek Zabrze–Katowice–Kraków),
kterou jsme získali společně s OHL ŽS. Společně s firmou EUROVIA jsme získali také projekt modernizace železniční trati č. 109 Kraków Bieżanek – Wieliczka Rynek.
V Bulharsku pokračují práce na projektu Modernizace železniční trati Svilengrad – státní hranice Turecko. Společně s firmou Metroprojekt Praha a.s. jsme získali
investiční projekt na třetí diametr metra typu lehké metro
v Sofii na úseku Rajon Knjaževo, který připravujeme
Naše aktivity jsme směrovali také na Slovensko, kde
jsme společně s firmou Reming Consult a.s. získali projekt modernizace železniční trati štátna hranica SR/PL –
Čadca – Krásno nad Kysucou.

Technická politika
Přestože společnost v roce 2010 uspořila přes 50 procent objemu finančních prostředků na investice do hardware a software vynakládaných v minulých letech,
dokončila sjednocení serverové infrastruktury na všech
lokalitách firmy nákupem nových serverů HP
Proliant DL 380 a nových diskových polí HP Lefthand na
projektovém středisku 250 v Hradci Králové. Byla tím
dokončena etapa unifikace serverového prostředí
a spolu s virtualizačními produkty firmy VMware byla zajištěna dostatečná kapacita výpočetního výkonu pro jakoukoliv aplikaci, nutnou pro budoucí potřeby firmy.
Sloučením střediska reprografie s odborem technického
rozvoje byl deklarovaný zvýšený důraz na důslednou
elektronizaci tiskového procesu, na jeho kontrolu kvality
a důslednou tarifikaci všech tisků ve firmě. Pro kontrolu
nákladů na tisk a řízení tiskového prostředí byl zakoupen
systém SAFEQ a osazeny všechny kopírovací stroje terminály SAFEQ. V rámci zvýšení výkonnosti tiskového
prostředí byly pořízeny dva kopírovací multifunkční
stroje KONICA MINOLTA C452 na střediska Hradce Králové a Ústí nad Labem. V Praze byl zakoupen nový vysoce výkonný plotr HP T7100.

Jakost a bezpečnost
SUDOP PRAHA a.s. je držitelem certifikátů systémů
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO
14001:2005, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 a managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN ISO/IEC 27001:2006.
SUDOP PRAHA a.s. je držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu ČR, na jejichž základě může přistupovat
k utajovaným informacím do stupně DŮVĚRNÉ.

Personální oblast a sociální politika

Zahraniční zakázky a aktivity

Ve společnosti působilo na konci roku 310 zaměstnanců
na pracovištích v Praze, Hradci Králové, Ústí nad Labem,
Plzni, ve Varšavě a v Sofii; z tohoto počtu je 235 projektantů. Počet autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě (ČKAIT) je 87 inženýrů a 10 techniků; 10 zaměstnanců je úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů.
Vzdělávací aktivity byly v roce 2010 orientovány převážně na řešení aktuálních problémů výrobní sféry,
novou legislativu, prohlubování znalostí v oblasti výpočetní techniky s možností získání certifikátů. Pokračovala
jazyková příprava v deseti anglických, jednom německém a též jednom polském kurzu.

Společnost SUDOP PRAHA a.s. se v roce 2010 soustředila v zahraničí zejména na země, ve kterých se aktivity
v posledních letech systémově zintenzivňují. Jedná se
o země, kde má SUDOP PRAHA a.s. svoje pobočky, tzn.
Polsko a Bulharsko. Tyto země poskytly i v roce 2010 zajímavé příležitosti pro uplatnění.
V Polsku jsme byli úspěšnější v získávání železničních
zakázek. Podařilo se nám získat projekt modernizace železniční trati 367 Zbaszynek–Gorzów a trati 203 Tczew–

Do roku 2011 vstupujeme s vědomím, že tento rok bude
ještě těžší než rok předcházející. Zároveň jsme přesvědčeni, že jsme personálně, organizačně i mentálně připraveni poprat se o svoji pozici v období, kdy očekáváme
další pokles zakázek a velmi ostrý konkurenční boj.
Udržujeme vysoký standard projektových technologií,
naše špičkové projektové týmy jsou připraveny řešit i ty
nejobtížnější zakázky.

Životní prostředí a dokumentace EIA
Skupina životního prostředí zpracovala v roce 2010 části
projektových dokumentací týkajících se vlivu stavby na
životní prostředí. Kromě toho byly zpracovány samostatné dokumentace vlivu stavby na životní prostředí
podle zákona 100/2001 Sb. (EIA).
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Ocelové konstrukce a jejich uplatnění na železniční dopravní cestě
z pohledu SŽDC, s.o.
Ing. Radovan Kovařík, Ing. Milan Kučera, Ing. Václav Podlipný, SŽDC, s.o., OTH
Dosavadní zkušenosti SUDOPU PRAHA s projektováním mostů v Bulharské
republice, Projekt Svilengrad – turecká hranice, most přes řeku Maricu
Ing. Jiří Jirásko, Ing. Jan Dubánek, SUDOP PRAHA a.s.
Železniční mosty z předpjatého betonu v ČR po půl století
Ing. Karel Dahinter, CSc., Ing. Pavel Matyáš, SŽDC, s.o., TÚDC
Integrované železniční mosty
Ing. Jaromír Křížek, Ph.D., Ing. Software Dlubal, s.r.o.
Rekonstrukce mostu v km 3,553 trati Liberec – Harrachov
Ing. Štěpán Jakeš, Ing. Libor Marek, TOP CON SERVIS s.r.o.
Oprava mostu v km 20,862 trati Rakovník – Mladotice
Ing. Jan Fiala, Ing. Ivan Šír; Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Ing. Pavel Hrdina, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Městské železniční tunely – nová dimenze mobility v aglomeracích
Ing. Petr Šlegr, Ing. Pavel Adámek, CEDOP, o.s., Ing. arch. Ivan Lejčar,
ALEJ - architektonický ateliér
Ing. Tomáš Záruba, dopravní konzultant

16. konference ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY
Technické inovace u razicích strojů na stavbách železničních tunelů
ve světě
Dr. Karin Bäppler, Herrenknecht AG
Přípravná dokumentace Nemanice I – Ševětín, tunely Hosín
a Chotýčany
Ing. Lenka Pikhartová, SUDOP PRAHA a.s., Ing. Petr Lapiš, IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Votický tunel – první zkušenosti z výstavby
Ing. Eva Tatíčková, HOCHTIEF CZ a.s., Ing. Libor Mařík, IKP Consulting
Engineers, s.r.o.
Ražené tunely Olbramovický a Tomický I na trati Votice – Benešov
u Prahy
Ing. Jakub Němeček, Subterra a.s., Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český
Těšín – Ostrava Kunčice („GAGARIN“)
Ing. Jan Šedivý, SUDOP BRNO, s.r.o., Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s.o.,
OMT, Ing. Lumír Dobiáš, SŽDC, s.o., SDC SMT Ostrava, doc. Ing. Ladislav
Klusáček, CSc., Ing. Radim Nečas, Ph.D., VUT Brno
Realizace rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český
Těšín – Ostrava Kunčice („GAGARIN“)
Ing. Jan Stupka, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Průběžné tenzometrické a geodetické sledování rekonstrukce
železničního mostu „GAGARIN“
v km 5,872 na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice
Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., Ing. Jiří Bureš, Ph.D., Ing. Radim
Nečas, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, FAST
MCE Slaný vyrobila a smontovala ocelovou konstrukci železničního
mostu přes Labe v Kolíně
Ing. Karel Kovář, Vladan Michalík, MCE Slaný, s.r.o.
Uplatnění řídicích tyčí u ocelových železničních mostů
Dr.-Ing. Richard Buba, SSF München
Podmínky provozuschopnosti mostních provizorií určených ke vložení
na železniční dopravní cestě ve správě SŽDC
Ing. Zdeněk Nečekal, SŽDC, s.o., oddělení železničních mostů a tunelů
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský
Mikuláš – Poprad-Tatry, 5. etapa – inžinierske konštrukcie
Ing. Karol Dobosz, Ing. Vladimír Piták, Ing. Peter Vyšlan, REMING
CONSULT a.s.
Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb, mosty
Ing. Jakub Štěrba, SUDOP PRAHA a.s.
Návrh obloukového železničního mostu v km 315,894 trati Bystřice
nad Olší – Český Těšín
Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Petr Nečesal,
Ing. Lukáš Křižan, PIS – Ing. Antonín Pechal, CSc.
Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, SO 23-19-10
Železniční most v km 315,894
Ing. Libor Hökl, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Nové spřažené ocelobetonové mosty na trati Beroun – Zbiroh
Ing. Petr Dobrovský, Ing. Alexandr Kurz, Ing. Petr Milek, Ing. Štěpán
Jakeš, TOP CON SERVIS s.r.o.
Nové trendy v odvodnění železničních mostů
Ing. Vlček Petr, DWD System s r.o., Bánská Bystrica
Tunel Tomický II, úsek Votice – Benešov u Prahy, IV. železniční koridor
Ing. Jiří Velebil, Ing. Michal Gramblička, SUDOP PRAHA a.s.
Bohuslavický tunel – zajištění ostění
Ing. Jaroslav Lacina, Ing. Jiří Matějíček, Amberg Engineering Brno, a.s.

16. ročník konference Železniční mosty a tunely se uskutečnil ve čtvrtek 20. ledna 2011 v Kongresovém sále
hotelu Olšanka v Praze. Konferenci zahájili za pořadatele
Ing. Tomáš Slavíček, generální ředitel SUDOP PRAHA
a.s. a Ing. Radek Vičar, náměstek GŘ pro techniku ze
Správy železniční dopravní cesty, s.o.
Základní cíl konference – setkání investorů, projektantů
stavitelů a správců mostů a tunelů – je deklarován na titulní straně sborníku i v záhlaví ostatních materiálů.
SUDOP PRAHA a.s. a Správa železniční dopravní cesty
s.o. tuto akci tradičně koncipují tak, aby umožnila co nejširší účast zájemců o obor. Přes 300 registrovaných účastníků svědčí o tom, že i v současném složitějším období
byl tento cíl beze zbytku naplněn.
Zároveň věříme, že účastnící mohli být plně spokojeni
i s odbornou náplní konference. Sborník obsahuje 25 příspěvků, zajímavá byla i výstavka v předsálí. Účast z blízkého zahraničí se již rovněž stává tradicí a konferenci
nesporně obohacuje.
SUDOP PRAHA a.s. se prezentoval příspěvky Ing. Jiřího Jiráska
spolu s Ing. Janem Dubánkem,
Ing. Lenky Pikhartové (ve spolupráci s Ing. Petrem Lapišem, IKP
Consulting Engineers, s.r.o. ),
Ing. Jakuba Štěrby a Ing. Michala
Grambličky s Ing. Jiřím Velebilem.
Poslední sborníky jsou k dispozici v kanceláři vedení společnosti.
Foto Petr Kaizar

Rekonstrukce mostu „GAGARIN“ na trati Český Těšín - Ostrava Kunčice
Celkem tři příspěvky přednesené zástupci investora, projektantů, zhotovitelů
a diagnostiků se věnovaly rekonstrukci jednokolejného železničního mostu
v km 5,872 uvedené trati, pocházejícího z dílny sudopských projektantů.
Železniční most o pěti otvorech, převádějící jednokolejnou železniční trať Český Těšín – Ostrava
Kunčice přes silnici I/57 a dvoukolejnou železniční trať Státní hranice SR – Dětmarovice byl uveden
do provozu v roce 1961 v době, kdy první člověk vzlétl do vesmíru. V rámci všeobecné euforie té
doby získal v reakci na tuto událost neoficiální přezdívku „Gagarin“, která mu již zůstala. Po téměř
půl století provozu se díky nešťastné kombinaci nevhodného technického řešení mostovky a nedostatečné údržby rozvinuly u nosných konstrukcí mostu závažné statické poruchy, způsobené z
převážné části vlivem srážkových vod, protékajících nefunkčními izolacemi do nosných konstrukcí.
Pro odstranění tohoto stavu zadal v roce 2006 správce objektu, SDC SMT Ostrava, vypracování
přípravné projektové dokumentace s úkolem technického návrhu obnovy hydroizolačního systému
mostovky. Jelikož původní konstrukce mostovky neumožňovala
provedení spolehlivého hydroizolačního sytému, byla do této dokumentace zapracována i nová
konstrukce mostovky, tvořená železobetonovou vanou, spřaženou s
původní nosnou konstrukcí z dodatečně předepnutých betonových
nosníků. Při projednávání tohoto technického řešení byl z titulu potřeby přepravy mimořádně těžkých vlakových souprav pro hutnický
průmysl v regionu vznesen dodatečný požadavek na zesílení objektu
pro statický účinek zatížení železniční dopravou modelu zatížení SW/2
podle EN, který vedl k doplnění původního návrhu o statické zesílení
nosných konstrukci volně vedenými předpínacími kabely. Na základě
takto schváleného řešení byla následně vypracována prováděcí projektová dokumentace a provedena vlastní rekonstrukce mostu, při
které bylo dosaženo statických a prostorových parametrů v kvalitě
nového mostu při vynaložení cca 30% investičních nákladů, které by
bylo nutné vynaložit pro realizaci nových nosných konstrukcí.
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Silnice I37: Čtyřpruh z Hradce Králové do Pardubic ve stavbě
Silnice I/37 slouží pro vzájemné dopravní spojení
mezi sídelními útvary v trase Trutnov – Jaroměř –
Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Žďár
n. Sázavou – Velká Bíteš – dálnice D1 (Exit 162
Velká Bíteš). Tato silnice je významnou dopravní
tepnou ve směru sever–jih. Spojuje kraj
Královéhradecký, Pardubický a Vysočinu.

Roman Petřík

Mezi krajskými městy Hradec Králové a Pardubice je na
sedmatřicítce plánován „čtyřpruh“. U obce Opatovice nad
Labem je situována významná
mimoúrovňová křižovatka silnice I/37 a R35. Prostřednictvím silnice R35 v úseku
Sedlice–Opatovice nad Labem
je silnice I/37 a obě východočeské metropole napojena na
dálnici D 11. Silnice I/37, tzv.
Hradubická, funguje jako dálniční přivaděč pro obě krajská
města. Z hlediska vztahu k ostatním plánovaným a realizovaným dopravním stavbám
v regionu bude zkapacitnění
silnice I/37 významným přínosem zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v součinnosti
s okolní silniční sítí. Ke zkompletování čtyřpruhového spojení Hradce králové a Pardubic
zbývá zprovoznit úsek stavby
I/37 Hrobice–Ohrazenice
a stavby I/37 Březhrad–Opatovice.
Stavba „I/37 Hrobice–Ohrazenice“ (ve spodní části situace) leží v rovinatém území Polabské nížiny mezi krajskými
městy Hradec Králové a Pardubice. V řešeném úseku silnice
se jedná o plánované dobudování jízdního pásu budoucí směrově rozdělené komunikace, která je v současné době provozována v polovičním profilu. Návrhové parametry budoucí
směrově rozdělené komunikace odpovídají normové kategorii
S 24,5/100.
Začátek stavby naváže na již vybudovaný úsek směrově
rozdělené komunikace v prostoru MÚK Ohrazenice. Konec
stavby navazuje na v současné době dokončovanou stavbu
„R35 Sedlice–Opatovice“ před MÚK Hrobice. V rámci stavby
„R35 Sedlice–Opatovice byl nedávno postaven úsek silnice
I/37, který je veden před elektrárnou Opatovice v souběhu
se současnou trasou I/37. Po kolaudaci předmětného čtyřpruhového úseku bude stávající sedmatřicítka před Opatovickou elektrárnou „přejmenována“ na silnici II/324.
Směrové i výškové řešení stavby v úseku Hrobice–Ohrazenice je dáno průběhem trasy stávající poloviny budoucí
směrově rozdělené komunikace. Trasa I/37 je v souladu
s pravomocným územním rozhodnutím na stavbu Hrobice–Ohrazenice a se schválenou územně plánovací dokumentací, tj. ÚP VÚC hradecko-pardubické sídelní regionální
aglomerace a územními plány dotčených obcí. Dobudování
silnice I/37 do plného profilu si vyžádá úpravy a přeložky
dotčených inženýrských sítí, vodotečí a polních cest. Stávající propustky v řešeném úseku se prodlouží. Stávající
lávka pro pěší a nadjezdy silnic byly již postaveny v parametrech vyhovujících budoucímu šířkovému uspořádání.
Součástí stavby jsou i protihluková opatření, řešení odvodnění komunikace a vegetační úpravy. Stávající křižovatka
(I/37,III/0373,III/0376) u obce Stéblová svými parametry
nevyhovuje budoucí směrově rozdělené komunikaci. Je
plánována její přestavba. Stavba se dotýká ochranného
pásma vodního zdroje Oplatil. Dostavbou silnice dojde
k dalšímu záboru zemědělské půdy, systém hospodaření
se však oproti současnému stavu nezmění. Zásah do okolních lesních pozemků je minimalizován.
Stavba má sloužit veřejnosti od září 2011.
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I37 Hrobice-Ohrazenice: stavba druhého dvojpruhu. Pohled k Pardubicím, září 2010

I37 Březhrad-Opatovice: stavba napojení na MÚK silnic R37 a R35, září 2010.
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Posledním článkem, který chybí ke kompletaci čtyřpruhu je stavba „I/37
Březhrad - Opatovice“. Prapůvodně (okolo roku 1976) byla v okolí obce
Opatovice nad Labem vybudována přeložka silnice I/37 v kategorii
S 11,5/80. Počítalo se s územní rezervou pro výhledové rozšíření na čtyřpruh. V roce 1996 byla pro vyhledání nejvhodnější varianty vedení trasy silnice v úseku Hradec Králové – Hrobice zpracována studie. V okolí obce
Opatovice nad Labem byly uvažovány dvě varianty, buď rozšíření stávající
komunikace ze sedmdesátých let minulého století na směrově rozdělenou
komunikaci s novým jízdním pásem vpravo ve směru staničení, nebo východní obchvat obce podél vodního přivaděče Elektrárny Opatovice. V procesu EIA byla Ministerstvem životního prostředí ČR doporučena varianta
obchvatu obce Opatovice nad Labem. Varianta ochvatu obce zlepší dopravní situaci a životní prostředí v obci Opatovice a odstraní „bariéru“, kterou v obytné zástavbě tvoří stávající trasa silnice I/37. Trasa stavby I/37
Březhrad–Opatovice je částečně vedena po lukách východně od obce Opatovice nad Labem v inundačním území řeky Labe. Zemní těleso pozemní
komunikace musí být vytvořeno nasypáním vysokého umělého náspu na
rostlý terén s ohledem na hladinu stoleté vody.
Začátek stavby „I/37 Březhrad–Opatovice“ naváže na již vybudovaný
úsek směrově rozdělené komunikace za mimoúrovňovou křižovatkou u obchodní zóny v km 31,199 (staničení silnice I/37). Předchozí úsek byl realizován v rámci stavby „Rozšíření silnice I/37 Hradec Králové – Březhrad
I. etapa výstavby“ v 90. letech minulého století. Odtud povede v délce cca
1,1 km v trase stávající silnice I/37. Současná směrově nerozdělená komunikace bude rozšířena na začátku stavby o pravý jízdní pás budoucí směrově rozdělené komunikace. Pravý jízdní pás kříží osu stávající komunikace
v km cca 0,45 a postupně využívá celou šířku jejího zemního tělesa. Levý
jízdní pás postupně opouští těleso současné komunikace od km cca 0,25
a dále bude vybudován na rozšířeném tělese vlevo od ní. Od km 1,1 trasa
opouští nynější stopu silnice I/37 a bude až do konce stavby vedena obchvatem obce Opatovice nad Labem. Stavba končí v prostoru mimoúrovňové křižovatky (dále jen MÚK) silnice I/37 s rychlostní silnicí R35. Tato
MÚK je součástí stavby „R35 Sedlice – Opatovice“. Délka hlavní trasy
stavby „I/37 Březhrad–Opatovice“ je 3,266 km.
Výškové řešení je ovlivněno hladinou stoleté vody v inundačním území
řeky Labe a výškou mostu přes Opatovický kanál, který přemosťuje i přilehlé komunikace. Stavba silnice I/37 si vyžádá přeložky a úpravy dotčených inženýrských sítí, úpravu a výstavbu mostních objektů, odvodnění
komunikace a vegetační úpravy. Na eliminaci vlivu stavby na životní prostředí jsou v prostoru zástavby obce Opatovice nad Labem navrženy protihlukové stěny. V trase bude vybudována jedna mimoúrovňová křižovatka
pro napojení obce Opatovice nad Labem a silnice III/29813 od obce Vysoká
nad Labem na silnici I/37 ve směru od Hradce Králové a ve směru na Hradec Králové. Napojení z obce Opatovice nad Labem a ze silnice III/29813 ve
směru na Pardubice a Prahu resp. od Pardubic a Prahy bude možné prostřednictvím průtahu silnice II/324 obcí Opatovice nad Labem (jedná se
o bývalou silnici I/37).
Termín dokončení stavby je 07/2012.
Investorem obou staveb je ŘSD ČR, Správa Pardubice, projektantem SUDOP PRAHA a.s.
Staví Sdružení I37 Březhrad (Skanska a.s., Eurovia CS a.s. a Strabag a.s.) a M-SILNICE a.s.

I37 Březhrad-Opatovice: stavba mostu přes Opatovický kanál a silnici do Vysoké nad Labem.
Dole pohled ze silnice opačným směrem k MÚK silnic R37 a R35. Prosinec 2010.

Vizualizace představuje most přes Opatovický kanál a silnici do Vysoké nad Labem.
Foto na straně 6: Tak ve vzduchoprázdnu končí silnice R35 v mimoúrovňové křižovatce
se silnicí R37. Pokračování silnice R35 směrem na Olomouc je v nedohlednu.
Foto Ivan Krejčí, mapu z podkladů ŘSD ČR vytvořil Petr Kaizar
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Další stavba III. tranzitního koridoru dokončena!

Optimalizace trati Planá u M. Lázní – Cheb (40 km)
Miloš Krameš

Pohled ze silničního mostu v km 435,110 na největší skalní zářez trati v úseku mezi
stanicí Lázně Kynžvart a Dolní Žandov, který byl v rámci stavby očištěn od vegetace
a následně došlo k jeho zajištění a stabilizaci povrchu pomocí kotev a sítí.
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V prosinci roku 2010 byla ukončena další stavba modernizace III. železničního koridoru a druhá
stavba na jeho rameni Plzeň–Cheb. Jedná se o stavbu „Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní
(mimo) – Cheb (mimo)“. Tento úsek reprezentuje nejen nejdelší stavbu na tomto rameni III. koridoru,
ale pravděpodobně i nejdelší stavbu na celé síti železničních koridorů v České republice, neboť její
délka dosahuje bezmála čtyřiceti kilometrů.
Stavba je, jak bylo uvedeno výše, součástí III. železničního koridoru, který vede od hranic SRN přes Cheb, Plzeň a Prahu, dále
přes Českou Třebovou, Přerov, Ostravu a Mosty u Jablunkova na
hranice SR. Tento koridor je součástí projektů Evropské unie TER
a TINA, přičemž Evropská unie se podílela na financování vlastní
realizace.
Mimo vlastní úsek trati mezi stanicí Planá
u Mariánských Lázní a Cheb byla součástí
stavby i samostatná lokalita traťové transformovny Jindřichov, která se nachází za stanicí Cheb u trati směr Sokolov.
SUDOP PRAHA a.s. a její projektanti se na
přípravě této stavby pro investora, tj. SŽDC
s.o., Stavební správu Plzeň, respektive
České dráhy a.s. podíleli již od zpracování
Rekonstrukce nejvýznamnější železniční stanice
Mariánské Lázně (foto nahoře). Spolu s kolejištěm a nástupišti proběhla i kompletní rekonstrukce jejich zastřešení, které bylo
architektonicky sladěno v návaznosti na provedení navazující stavby revitalizace výpravní budovy (investice mimodrážního investora).
Pohled na rekonstruovanou výhybnu Valy
u Mariánských Lázní s vnějšími nástupišti
a mimoúrovňovým bezbariérovým přístupem
pomocí podchodu. Vpravo jsou patrná stavební
protihluková opatření.

přípravné dokumentace, přes projekt stavby až po její realizaci,
respektive výkon autorského dozoru.
Vlastní realizace stavby byla zahájena již na konci března roku
2008 sdružením zhotovitelských firem EUROVIA CS, a.s., Skanska a.s. a VIAMONT a.s.
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Jeden z nejvýznamnějších mostů stavby v km 425,719 přes
důležitou místní komunikaci v okrajové části Mariánských
Lázní. Stávající nosná konstrukce byla nahrazena novou při dočasném omezení silničního provozu, včetně trolejbusové trati.

Počátek stavby byl za stanicí Planá u Mariánských
Lázní, kde navázal na sousední stavbu „Optimalizace
trati Stříbro – Planá u M. L.”. Konec je současně začátkem připravované stavby „Cheb – státní hranice“.
Celková délka kolejových úprav je 39,838 km.
V rámci stavby byla optimalizována poloha hlavních
kolejí s důrazem na reálné zvýšení rychlosti jízdy. Úsek
trati od počátku stavby po stanici Lipová u Chebu
zůstal jednokolejný, zbývající část do Chebu je dvojkolejná. Obtížné směrové a výškové poměry umožnily
pouze dílčí zvýšení traťové rychlosti jízdy. Maximální
dosažená rychlost pro klasické soupravy činí 120 km/h
a pro jednotky s naklápěcí technikou pak 150 km/h.
Součástí stavby byly železniční stanice Chodová
Planá, Mariánské Lázně, Valy u M. L., Lázně Kynžvart,
Dolní Žandov a Lipová u Chebu. Stávající výhybna Salajna byla po dopravní stránce zrušena a plní pouze
funkci zastávky spolu s dalšími dvěma zastávkami
Stebnice a Všeboř. Ve všech stanicích a zastávkách
byla rekonstruována stávající nástupiště, tak aby
splnila požadavky na moderní obsluhu cestujících. Na
nástupištích jsou zřízeny nástupištní přístřešky, zastřešeny jsou rovněž i příslušné části výstupů z podchodů.
Bezbariérový přístup na ostrovní nástupiště ve stanicích je zabezpečen pomocí ramp. Výjimkou je stanice
Jedním z míst, kde došlo k lokální úpravě směru hlavní traťové koleje, byla i lokalita zámeckého parku v Chodové Plané.
Na snímku je zachycena nová opěrná zeď, která umožnila směrovou přeložku a tím i navýšení rychlosti jízdy.

Mariánské Lázně, kde pro bezbariérový přístup slouží dvojice výtahů.
V Mariánských Lázních byla stavba koordinována s rekonstrukcí výpravní budovy, která probíhala samostatně a byla zajištěna mimodrážním investorem. Ve všech stanicích a zastávkách došlo zároveň
k rekonstrukci dalšího technologického vybavení, jako je osvětlení, informační zařízení a rozhlas.
V rámci zabezpečení provozu byly provedeny úpravy traťového autobloku a staničního zabezpečovacího zařízení v souvislosti se zvýšením
traťové rychlosti a navrženými kolejovými úpravami stanic. S ohledem
na celkové řešení trati došlo rovněž na nezbytné úpravy sdělovacího
zařízení a dálkové řídicí techniky. Součástí stavby byla i rekonstrukce
trakčního vedení, na kterou navázala rekonstrukce technologie traťové
transformovny (TT) Jindřichov, spínacích stanic (SpS) Lázně Kynžvart
a Lipová u Chebu a ostatních zařízení železniční elektrotechniky a energetiky.
Důležitou částí stavby byly i úpravy a přestavby mostních objektů
a propustků. Součástí stavby bylo 42 mostních objektů, ze kterých se
jeden objekt zrušil. Upravilo a přestavělo se celkem 37 mostů. Nově se
zřídily podchody v stanici Chodová Planá, Valy u M. L., Lázně Kynžvart
a Dolní Žandov. Propustků je celkem 48 ks. Dále byla v rámci umělých
staveb postavena nová zárubní zeď (Dolní Žandov) a dvě nové opěrné
zdi (park v Chodové Plané a Dolní Žandov). Součástí stavby byly i tři
nové návěstní lávky, jeden návěstní krakorec spolu s výstavbou nové
lávky pro pěší (u areálu Sv. Anny) a demolicí stávající ocelové lávky ve
Valech u Mariánských Lázní.
V rámci plnění hygienických norem byly postaveny nové protihlukové
zdi (PHS) na vícero lokalitách v celkové délce 9559 m.
Mimo provedených úprav drážních staveb a zařízení došlo i k rekonstrukci úrovňových přejezdů silniční sítě se železnicí. Rekonstruováno bylo celkem jedenáct přejezdů a jeden přechod pro pěší.
Projekt: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Miloš Krameš
Profesní garanti a rozhodující dílčí kooperanti:
Kolejové řešení: Ing. Eva Syrová, Ing. Václav Kratochvíl (MCO a.s.),
Ing. Jitka Doubková, Jan Taške
Mostní a inženýrské objekty: Ing. Jakub Štěrba
Pozemní komunikace: Ing. Jiří Biegl (VIN Consult s.r.o.)
Pozemní objekty: Ing. Věra Řežábková
Protihlukové stěny: Ing. Bohuslav (MCO a.s.)
Zabezpečovací zařízení: Zdeněk Pacholík
Sdělovací zařízení: Ing. Oldřich Hora
Silnoproudá technologie: Ing. Petr Večeř, Ing. Jiří Velebil
Silnoproud: Jindřich Mašín
Trakční vedení: Ing. Pavel Haušild
Zhotovitel: Sdružení „Planá SSV“, EUROVIA CS, a.s. (vedoucí sdružení), Skanska, a.s. a VIAMONT a.s., ředitel stavby Radomír Barták
Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň a České dráhy a.s.,
HIS Ing. Petr Kolář a Ing. Martin Kraus (rok 2010)
Náklady: cca 5 mld. Kč
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Dominantou zmodernizovaných stanic se staly nové podchody pro cestující, jejichž části s rampami dosahují impozantních délek. Na snímku je
podchod v železniční stanici Lázně Kynžvart.

V rámci stavby se podařilo odstranit jeden původní přejezd
a nahradit jej výše zmiňovanou lávkou pro pěší a cyklisty nedaleko od areálu poutního kostela Sv. Anny u Plané u Mariánských Lázní.
Z jednotlivých fotografií je patrné, že došlo k výraznému zvýšení kultury cestování ve všech stanicích a zastávkách modernizovaného úseku. Tuto stránku vnímá zvláště citlivě cestující
veřejnost. Neméně důležitá je však i modernizace stavebního
a technologického vybavení trati, což je možno názorně vidět například na srovnání původního a modernizovaného kolejiště stanice Lázně Kynžvart. Modernizace přispěla zároveň i k odclonění
obytných zón podél trati od zdroje emisí a tím přispěla ke zlepšení kvality bydlení a rozvoji daného území.

Co říci závěrem? Významná investice do celkové modernizace dráhy, která přišla po mnoha
desetiletích, by se nyní měla pozitivně projevit
v nabídce přepravních služeb. Tyto služby, které
jsou na úrovni 21. století, by dále měly přivést na
dráhu další spokojené zákazníky.
Zastávka Stebnice na dvojkolejném úseku mezi stanicí Lipová u Chebu
a Cheb. V průběhu výstavby byly původně navržené lehké konstrukce
přístřešků s bohatým prosklením nahrazeny trvanlivější konstrukcí ze
železobetonu. Výsledný vzhled a funkčnost tím rozhodně neutrpěla.

Rekordní příspěvek pro projekt
Praha, 14. září 2010
Evropská komise schválila dosud nejvyšší finanční
příspěvek pro Českou republiku z Fondu soudržnosti na projekt „Optimalizace trati Planá
u Mariánskych Lázní – Cheb“. Jedná se o v pořadí
již čtvrtý velký železniční projekt schválený Evropskou komisí ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava předložený Evropské
komisi státní organizací Správa železniční dopravní
cesty (SŽDC).
Příspěvek EU pro spolufinancování tohoto projektu,
který je zařazen do prioritní osy č. 1 „Modernizace
železniční sítě TEN-T“ Operačního programu Doprava, činí 116 710 460,- EUR, což představuje
56 % celkovych investičních nákladů. Celkové investiční náklady na realizaci představují částku
5 139 mil. Kč.
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K omlazeným stanicím patří i Chodová
Planá, která získala nový upravený vzhled.
Na snímku je v popředí patrný nový podchod pro cestující. Pro zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště je
využíván nový podchod s rampami.

Po mostě se prohánějí vlaky v naší zemi zřídka vídané a z vodní hladiny smutně vyčnívá silniční most přes
Odravu, kdysi spojující Malou a Velkou Všeboř, který neměl takové štěstí jako ten náš železniční (viz foto vpravo
a na titulní straně). Projektoval PONTEX s.r.o., zhotovila firma Bögl a Krýsl, k.s.

Železniční most

Foto Ivan Krejčí

přes vodní nádrž Jesenice
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Plavební kanál Vraňany–Hořín: úprava podjezdné výšky mostů
Martin Vlasák

V průběhu loňského roku zpracovala společnost SUDOP PRAHA a.s. pro investora Ředitelství vodních cest ČR
projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) souboru staveb na plavebním kanále
Vraňany-Hořín. Technický návrh navazoval na technicko-koncepční studii, která vznikala v SUDOPu PRAHA a.s.
v průběhu roku 2009 a byla podkladem pro schválení investičního záměru.
Hlavním cílem projektu je vyřešení nedostatečného parametru Vltavské
vodní cesty v úseku Mělník - Praha (Holešovice), tzn. v oblasti laterálního
vraňansko-hořínského plavebního kanálu a v úseku Troja-Podbaba.
V úseku Vraňany-Hořín, který byl předmětem zpracování DÚR, se jedná
o parametr podjezdné výšky pod mostními objekty, který v současné době
dosahuje pouze 4,50 m a z hlediska využitelnosti lodní dopravy je tzv.
“úzkým místem”. Pro umožnění proplutí velkých osobních lodí, přepravu
nadměrných nákladů a pro další rozvoj plavby jako ekologické formy dopravy, byl stanoven parametr podjezdné výšky 7,0 m pro nejvyšší plavební hladinu kanálu. Uskutečněním celého projektu dojde k oživení lodní
dopravy, což umožní následný rozvoj obcí a celého přilehlého regionu.

V neposlední řadě dojde také k obnově původního historického významu
plavebního kanálu, který byl vybudován v letech 1903-1905 a v době
svého vzniku patřil k největším technickým dílům svého druhu v celé
habsburské monarchii.
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce pěti mostních objektů v rámci čtyř samostatných staveb:
Stavba A - Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno
Stavba B - Silniční most na silnici III/24635 a most na MK - Lužec nad
Vltavou
Stavba C - Silniční most na MK - Vraňany
Stavba D - Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou
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Jak již bylo uvedeno, vyřešení parametru podjezdné výšky je přímo spojeno
s úpravou mostních objektů. Mostní konstrukce převážně z období výstavby
plavebního kanálu jsou v současné době na konci své životnosti a jejich provoz je možný pouze s omezením zatížitelnosti nebo je zcela přerušen.
Rekonstrukcí mostních konstrukcí bude nejen zajištěn požadovaný parametr podjezdné výšky, ale také dojde ke zvýšení kapacity dopravního
spojení na ostrovní oblast mezi řekou Vltavou a plavebním kanálem. Nově
navrhované konstrukce budou splňovat požadavky platných ČSN resp.
ČSN EN a veškeré parametry vodní cesty.
V rámci technické přípravy stavby byly zohledněny zejména tyto vstupní
okrajové podmínky, které jsou jedním ze základních předpokladů úspěšné
realizace v plánovaném termínu:
- základním řešením jsou nepohyblivé mostní objety. Pohyblivé mostní objety lze navrhnout pouze v případě, že není možné jiné technické řešení,
- řešení navrhnout v souladu s platnými ÚP obcí resp. ÚPD VÚC,
- řešení mostních objektů situovat primárně na veřejné pozemky ve
vlastnictví České republiky, případně Středočeského kraje a obcí a minimalizovat zábory pozemků v soukromém vlastnictví (u soukromých pozemků nutno zajistit smluvně možnost odkupu) .
Na základě vyhodnocení dílčích variant technického řešení byly pro jednotlivé stavby vybrány nejvhodnější způsoby řešení, které dále v přiměřené míře respektovaly i specifické okrajové podmínky v zájmové oblasti.
Základní ideou návrhu rekonstrukce mostů je zachování autentické atmosféry plavebního kanálu, tzn. respektování charakteru původních mostních konstrukcí. Z hlediska architektonického působení jsou navrhovány
jak volné konstrukční repliky mostních konstrukcí zohledňující současný
vývoj mostního stavitelství, tak i novodobé moderní mostní konstrukce
kombinující trámové a obloukové působení. U jednoho z mostů je pro zachování autentické podoby mostní konstrukce z období výstavby plavebního kanálu navrhováno řešení s využitím příhradových ocelových
nýtovaných nosníků původní konstrukce mostu, která bude v rámci stavby
nahrazena novým mostem.
Z pěti řešených mostních objektů jsou dva mosty s trvalým zdvihem nivelety převáděné komunikace, tzn. nepohyblivý most s výškovou a směrovou úpravou navazujících komunikací a u tří mostů je zajištění požadované
podjezdné výšky navrhováno pomocí zdvihu, tzn. pohyblivý (zdvižný) most.

STAVBA A - Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno
Stávající přemostění je tvořeno provizorní ocelovou konstrukcí typu
TMS (těžká mostová souprava) na rozpětí 25,0 m, která v roce 1999 nahradila původní ocelovou příhradovou konstrukci.
Stavba řeší kompletní rekonstrukci přemostění včetně spodní stavby
tak, aby nový most vyhovoval požadovaným parametrům plavebního kanálu. Most je navržen o třech mostních otvorech. Konstrukční uspořádání v hlavním mostním otvoru vychází z koncepce Langrova trámu, tzn.
trámu ztuženého obloukem. Nosná konstrukce o rozpětí 57,0 m je navrhována jako ocelová se spřaženou ocelobetonovou mostovkou. Ve
vedlejších mostních otvorech o světlosti 4,5 m resp. 5,5 m je navržena
železobetonová rámová konstrukce.
Pro dosažení požadované podjezdné výšky je navrhován zdvih nivelety mostu o 2,8 m oproti současnému stavu. Na každém břehu je
upraveno zhruba v délce 200 m výškové i směrové vedení silnice
III/24635 v kategorii S 7,5/50. V souvislosti s úpravou hlavní trasy jsou
posunuty sjezdy na účelové komunikace a obnoveny stávající obslužné
stezky podél plavebního kanálu. Součástí úprav těchto komunikací je
i stabilizace hrany koruny obratiště na pravém břehu podél obslužné
komunikace. Pro zajištění bezpečnosti plavby jsou před pravobřežní
opěrou navržena plavební svodidla. Stávající vedení vodních závlah
bude přeloženo pod plavební kanál řízeným podvrtem.
Lokalita projektu: Středočeský kraj, oblast Mělník, říční kilometr Vltavy 11,55 – 0,0
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Projektant: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Martin Vlasák - stř. 209 - mostů
externí spolupráce: VPÚ DECO PRAHA (návrh železničního mostu),
Prostor 008 (architektonické řešení), HYTOS Ostrava Vítkovice (technologie
zdvihu mostů)
Realizace projektu: 2012 - 2014

Model silničního mostu ve Vraňanech. Foto StudioLumira

Vizualizace mostů: Prostor 008 s.r.o.
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STAVBA C - Silniční most na místní komunikaci – Vraňany
Stávající přemostění je tvořeno původní spřaženou ocelobetonovou
konstrukcí s nýtovanými hlavními nosníky a horní ŽB deskou mostovky
na rozpětí 15,8 m z roku 1905.
V rámci kompletní rekonstrukce přemostění je navržena nová pohyblivá (zdvižná) mostní konstrukce se zdvihem cca 2,3 m, která zajistí při
zachování stávajícího směrového a výškového vedení nivelety komunikace požadované parametry podjezdné výšky. Konstrukční uspořádání
mostu o rozpětí 23,0 m vychází z koncepce Langrova trámu, tzn. trámu
ztuženého obloukem. Moderní nosná konstrukce je navrhována jako
celoocelová s dolní přímopojížděnou ortotropní mostovkou. Krabicové
opěry umožňují umístění technologie zdvihu. V délkách přibližně 20 m
na obou březích bude provedeno napojení na stávající komunikaci
a bude zapojen nově navrhovaný jednostranný chodník šířky 1,5 m. Kategorie místní komunikace v upravovaném úseku je navržena
MO1 5,5/4,5/30.
Na mostě bude osazena signalizace a značení s dálkovým ovládáním.
Pro zvýšení bezpečnosti plavby jsou před opěrami navržena plavební
svodidla, která navazují na stávající povodňový uzávěr s plavebním profilem šířky 20 m. Vedení inženýrských sítí a kabely ovládání zdvihu
budou přeloženy pod plavební kanál řízeným podvrtem a do kabelového kanálu.
Součástí stavby je i páteřní telekomunikační kabelová trasa ovládání
zdvihu mostů Vraňany–Hořín, která propojuje jez ve Vraňanech s velínem plavebních komor Hořín.

STAVBA B - Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou
Stávající přemostění na silnici III/24635 je tvořeno příhradovou provizorní
konstrukcí typu MS (mostová souprava) na rozpětí 26,5 m, která byla v roce
1999 vložena do původní nýtované příhradové mostní konstrukce. Z důvodu
nevyhovujícího stavebního stavu je v současné době most zcela uzavřen.
Konstrukční uspořádání nového mostu vychází z tvaru původních příhradových mostních konstrukcí pravoúhlé soustavy se zakřiveným horním
pásem. Nová nosná konstrukce o rozpětí 35,0 m je navrhována jako ocelová se spřaženou ocelobetonovou mostovkou. Niveleta komunikace je
pro dosažení požadované podjezdné výšky zvýšena o cca 2,8 m. V souvislosti s výškovou úpravou nivelety komunikace je navrženo směrové vedení trasy v odsunuté poloze cca 45 m oproti původnímu umístění. Délka
přeložek navazujících komunikací je cca 150-200 m na obou březích. Komunikace je v upravovaném úseku doplněna o jednostranný chodník šířky
2,0 m, tzn. v kategorii MO2 9,0/7,5/30. Původní mostní konstrukce silničního mostu bude zcela odstraněna včetně spodní stavby. Stávající vedení
inženýrských sítí bude přeloženo pod plavební kanál řízeným podvrtem.

STAVBA D - Železniční most v ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou
Stávající přemostění je tvořeno původní příhradovou nýtovanou konstrukcí s dolní prvkovou mostovkou na rozpětí 26,8 m z roku 1896.
Návrh řeší kompletní rekonstrukci mostu na jednokolejné železniční trati
Vraňany – Lužec nad Vltavou v ev. km 2,622 při zachování její směrové
i výškové nivelety. V nezbytně dlouhých úsecích přibližně 50 m po obou
stranách mostu bude obnoven železniční svršek. Dosažení požadované
podjezdné výšky je navrhováno pomocí pohyblivého zdvižného mostu se
zdvihem cca 3,1 m. Nová nosná konstrukce o rozpětí 29,0 m, která vychází z původního tvarosloví mostu, bude trámová, celoocelová, příhradová, přímopásová, pravoúhlé soustavy s dolní ortotropní mostovkou
a s přímým upevněním koleje. Krabicové opěry umožňují umístění technologie zdvihu. Součástí stavby jsou kabelové trasy zabezpečovacího a sdělovacího vedení z žst Vraňany až zastávky Lužec nad Vltavou včetně
propojení s kabelovým vedením ovládání zdvihu mostů. Na mostě bude
osazena signalizace, značení a traťové zabezpečovací zařízení s dálkovým
ovládáním. Nová kabelová vedení budou vedena v kabelovém kanále pode
dnem plavebního kanálu.

STAVBA B - Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou
Stávající přemostění v ul. 9. května je tvořeno trámovou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí s horní ŽB deskou mostovky o rozpětí 25,0 m
z roku 1975.
V rámci stavby bude přemostění kompletně rekonstruováno při zachování stávající nivelety komunikace. Nově je most navržen jako pohyblivý
(zdvižný) se zdvihem cca 2,30 m. Jeho ovládání bude dálkové z plavebních komor Hořín. Nosná konstrukce o rozpětí 25,0 m je řešena jako kombinace nové trámové celoocelové konstrukce s přímopojížděnou
ortotropní mostovkou s původními ocelovými příhradovými nýtovanými
nosníky. Pro rekonstrukci je uvažováno s využitím zbylých částí nosné konstrukce původního mostu na silnici III. třídy v Lužci nad Vltavou, který
bude zcela rozebrán a nahrazen novým mostem.
Železobetonové krabicové opěry s kamenným obkladem jsou koncipovány jako technologické místnosti pro osazení agregátů pohonu zdvižných
lisů a pro umístění technologie ovládání zdvihu.
Napojení na stávající komunikaci bude provedeno vyrovnáním směrového a výškového vedení trasy v délkách cca 20 m na každou stranu. Inženýrské sítě a kabely ovládání budou vedeny pode dnem plavebního
kanálu.
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Historie
SUDOP Pardubice s.r.o. má již dlouholetou tradici.
Středisko geologického průzkumu vzniklo v roce
1952 v České Třebové u tehdejší železniční stavební
správy. Při reorganizaci ČSD byl tento průzkumný
útvar přidělen k železničnímu projektovému ústavu
(SUŽEL), který byl roku 1953 přejmenován na Státní
ústav dopravního projektování (SUDOP). První název
útvaru byl „sektor průzkumu“, později se z něho stalo
samostatné středisko průzkumu. O rok později se započalo se zřizováním vlastní laboratoře pro rozbor
zemin a vod za asistence prof. Ing. Dr. Myslivce.
Podstatná změna nastala v roce 1965, kdy se středisko geologického průzkumu přestěhovalo do Pardubic. Už plně vybaveno strojními vrtacími
soupravami zajišťovalo průzkum na stavbách zejména v síti ČSD (např. překladiště Čierna nad Tisou;
řešení železniční dopravy v Ostravě, Praze; přestavba žst. Česká Třebová na největší železniční uzel;
celkové rekonstrukce železničních tunelů v okolí
Adamova; vodní díla Liptovská Mara, a jiné akce).
Stejně jako u vrtných souprav, kde postupně docházelo k obměně strojního parku, byl pokrok dosahován i na úseku laboratoře mechaniky zemin
a hornin. Středisko bylo postupně vybavováno moderní přístrojovou technikou určující mechanické
vlastnosti zemin – přetvárnostní charakteristiky zjišťování úhlů vnitřního tření atd. Ve spojitosti s výpočetní a měřicí technikou se dosáhlo kvalitativně
vysoké úrovně navrhovaných parametrů zemin
a hornin, využívaných dále v projekční činnosti.

SUDOP PARDUBICE s.r.o.
dceřiná společnost SUDOPU PRAHA
Ing. Martin Konopka, ředitel společnosti
Za tuto dobu existence SUDOP vypracoval několik tisíc zakázek, jejichž výsledky jsou uloženy v archivu (např. Tatranské elektrické
dráhy – ozubnicové železnice a lanové dráhy; lanovka Jánské lázně –
Černá hora; akce pro zvýšení výkonnosti tratí; přeložky tratí
v oblasti Chomutov–Třebušice, Žatec – Klášterec nad Ohří,
Chodov–Sokolov; přístav Drážďany, Pardubice: zakládání
objektů velkých staveb, např. VCHZ a Explosia Pardubice).
V roce 1991 se SUDOP jako celek v rámci delimitace rozdělil do samostatných státních podniků podle územního členění. Roku
1993 byl transformován do podoby společnosti s ručením omezením SUDOP Pardubice s.r.o. a privatizován. Od dubna 2010 je členem skupiny SUDOP PRAHA a.s.

Činnosti a služby v současnosti
Vrtné práce: komplexní provádění vrtných prací pro veškeré druhy
průzkumu. Vrtné práce jsou prováděny mobilními vrtnými soupravami (Wirth B0, Wirth B1A, UGB 50 M, UGB-1VS) na kolovém podvozku. Ve ztížených podmínkách soupravou na pásovém podvozku
(R 2500) a ručními soupravami (UKB 12/25, Hilti, Stihl). Komplexní
provádění prací pro zajištění vodního zdroje. Vrtné práce pro stavební účely.
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum: excerpce a přehodnocení archívních podkladů, vypracování studie o geologických
poměrech a vlastnostech prostředí. Účelové inženýrsko-geologické
a hydrogeologické mapování, tvorba geologických map a řezů. Projekt a realizace komplexních inženýrsko-geologických, hydrogeologických a stavebnětechnických průzkumů ve všech stupních
projekční přípravy. Ověření poruch umělých zemních těles (zářezů,
násypů), sesuvů a zjištění příčin svahových deformací, včetně návrhu jejich sanace.
Polní geotechnické zkoušky a měření. Dynamické penetrační
zkoušky, ověřování ulehlosti nesoudržných zemin a navážek, ověřovací zatěžovací zkoušky únosnosti zemin, kontroly míry zhutnění
zemin a sypanin.
Laboratorní práce: veškeré laboratorní rozbory vzorků zemin, hornin a vod dle platných norem a postupů.
Geodetické práce prováděné v souvislosti s realizovaným průzkumem, zejména vytyčování, výškové a polohopisní zaměření průzkumných děl v terénu i na umělých stavbách.
Konzultační a poradenská činnost v oblasti geologických prací
a zakládání staveb.
Statika staveb: prohlídka a pasportizace poruch stavebních objektů,
návrh a realizace zakládání stavebních objektů ve složitých geologických podmínkách, návrh a realizace statického zajištění stávajících
stavebních konstrukcí.
Seznam referencí viz www.sudop-pardubice.cz
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Začátky sudopského projektování
Většinou si neuvědomujeme, že člověk za svůj život prožívá kus historie,
nevnímá postupné změny, ke kterým tak během jeho života dochází. Nejinak je tomu i v rozdílech v přístupu, v technických pomůckách a vlastním
zpracování projektové dokumentace od dob, kdy naše generace začínala.
My jsme vlastně
nastupovali ke Stavební správě pro
stavbu trati Havlíčkův Brod – Plzeň,
která měla navázat
na dokončenou trať
Brno – Havlíčkův
Brod, byla konstruována na rychlost 120
km/h a měla hospodářsky pozvednout kraj, kterým měla procházet (Humpolec – Mladá Vožice
– Votice a dál to ještě nebylo pevně stanoveno).
Tady jsme se měli podílet na celém průběhu
stavby, počínaje zaměřením, zajištěním podkladů, přes projektování všech stupňů projektování až po stavební dozor na stavbě. Té prvé
fáze, měření, jsme se vlastně zúčastnili ještě
jako brigádníci v letech studií, protože již v roce
1951 byl záměr stavby zrušen pro mnohem „důležitější“ úkoly – stavby vojenského charakteru,
zrušena byla i Stavební správa a sloučením
s Projekční ústřednou vznikl SUŽEL – ale to je
zase jiná historie. Vraťme se k tomu měření pro
novostavbu „na zelené louce.
Pro základní určení směru trasy vycházela
„rada starších“, což byli naši šéfové, prověření
stavbami první republiky, z velmi nedokonalých mapových podkladů, „speciálek“ v měřítku 1:75 000. Zde se určil pás pro leteckou
fotogrammetrii, která byla tehdy v počátcích,
a prováděl ji Vojenský zeměpisný ústav v Dobrušce. Nalétnutí upřesňovali vojáčci základní
vojenské služby pracemi v terénu (zde se
uplatňovali v letech 1950–1952 i sudopští vojáci). Výsledkem byly mapové podklady
v měřítku 1:2000, do kterých byly vyneseny
vrcholy tečnového polygonu.
Na místě pak geodeti ztotožnili mapový zákres se skutečností v terénu, vztáhli vrcholové
body tečnového polygonu na jednotnou trigonometrickou síť, určili jejich souřadnice a změřili
délku tečen tečnového polygonu dvoupodstavcovou soupravou na měření délek teodolitem
Wild a dvoumetrovou Bala latí. Na tečnách vytyčili současně směrové body, které byly vodítkem pro detailní měření, které následovalo. To
jsme prováděli my neodborníci-kolejáři. Nejdříve se vytyčily dřevěnými kolíky hlavní body
oblouků a přechodnic a poté body příčných profilů v ose po 20 m, v přechodnicích podle jejich
délek v jejich čtvrtinách nebo osminách. K dispozici jsme měli teodolity a niveláky socialistické výroby Meopta. Jejich přesnost
a spolehlivost byla značně problematická.
V bodech příčných profilů se hranolkem vytyčil pravý úhel, délky se měřily ocelovými
pásmy, jejichž délka byla pochopitelně lehce
závislá na teplotě, výšky nivelační latí, strmé
svahy nebo třeba meze „štaflovací“ soupravou,
sestávající ze dvou svislých a jedné vodorovné
lati. Aby se délky blížily realitě, záleželo pochopitelně na vodorovné poloze pásma –
k tomu měly sloužit vodováhy, jenže rychlejší
(jestli přesný?) byl odhad „od oka“. Projektanti
si měřili sami i „starý stav“ při rekonstrukcích
a neměli tak komu vyčítat neúplnost nebo nepřesnost podkladů.

Snad bych zde přidal jednu trochu kuriózní
příhodu, kdy jeden amatérský měřič (snad geodeti ocení, že zde neužívám záměrně odborný
název jejich profese), základní profesí mostař,
fixoval pevný bod tachymetru krabičkou od
zkonzumovaných sardinek, zašlápnutou botou
do povrchu terénu. To šéf, pan rada Matoušek,
tehdy dost těžko vydýchával. Svým způsobem
to snad trochu osvětluje skutečnost, že se onen
hříšník jmenoval křestním jménem Voloďa, což
označovalo i jeho původ.
Je ale na čase vrátit se k původnímu tématu. Snad každý z vás viděl někdy historické plány z dob výstavby železnic u nás
a podivoval se jejich jednoduchosti a kaligrafickému popisu. Tak tuto dobu jsem ještě
nezažil, ale počátky projektování naší generace na začátku padesátých let (jen) minulého století, stojí myslím také za
připomenutí. Na začátek jedna taková charakteristická příhoda. Dostali jsme od našeho šéfa, pana rady Matouška za úkol
prokázat možnost jakéhosi řešení složeným
obloukem – a to honem. Jali jsme se tedy
úkol, dle našeho názoru logicky, řešit výpočtem. Leč pan rada přišel už za chvilku a když
viděl naše počínání, poučil nás, že jsme si
měli dát na podlahu balicí papír, zarazit do
podlahy hřebík (to jsme pracovali v takových
staveništních barácích za Kačerovem, kde se
v zimě muselo nejdřív zatopit v železných násypných kamnech) a pomocí provázku, ve
velkém měřítku graficky úkol vyřešit. No,
svedli jsme naše „zbytečně komplikované řešení“ na nerovnou podlahu.
Ovšem – na druhou stranu výpočet. K dispozici byly kalkulačky východoněmecké výroby
zn. Reinmetall, které měly jen základní funkce.
Rozměry měly ale asi jako obrazovky počítačů
staré dnes již několik let, z nichž jednu bylo
možno spatřit patrně v posledním exempláři na
mém pracovišti na SUDOPU. Tyto kalkulačky
pracovaly na mechanickém principu, jak vysoké číslo, tolik otáček mechanizmu, každý
nový řád čísla – posun mechanizmu. Ten byl
spojen s neplánovaným poskokem celé kalkulačky po stole, včetně silné filcové podložky,
která měla tuto dovádivost tlumit. To vše provázel neuvěřitelný hřmot, rachot, který mechanizmus při každé otočce vydával. Těžko by dnes
odolala hlukovým normám pro železniční provoz. Objektivně musím přiznat, že existovala
ještě v jednom provedení pro podnik počítačka
západoněmecké výroby, značky Brunswig,
která sice pracovala na stejném principu, ale
výrazně tišeji a bez poskoků.
To celé mělo být vlastně jen taková krátká
vsuvka, jenže když se staří lidé rozpovídají, nejsou k zastavení. Takže znova k začátku: Kolejové řešení se tvořilo graficky. Pomůckou byly
dřevěný příložník, celuloidové trojúhelníky,
sada poloměrů pro měřítko 1:1000, případně
1:2000, tzv. šavle. Což byla křivka pro znázornění přechodnic a „bubliny“ – malé poloměry.
K tomu tužky značky Versatil s tuhami různé
tvrdosti, pochopitelně guma, která měla opačný
účel než tužka a nezbytné logaritmické pravítko,
tzv. šíbr – odznak socialistického inženýra.

Jiří Stříbrný
Jinak jste ve filmu či v novinách smělé budovatele neviděli, než většinou v bílém plášti a v náprsní kapsičce – logaritmické pravítko, bez
ohledu jestli ho ve své profesi mohl upotřebit.
Vytyčení nové trati nebo přeložky v terénu
a její zaměření, fixovalo vlastně definitivně
její směrové a prakticky i výškové řešení.
Proto se vyhledání trasy v mapových podkladech provádělo ve variantách, kde byla vážena
bilance zemních prací a její náročnost s ohledem na předpokládané mostní objekty, či další
překážky. Při zpracování projektu se postupovalo obdobně jako při detailním měření.
Vynesla se osa na čtvrtky kladívkového papíru, obvykle formátu A0 v měřítku 1:1000,
terén a navržené výškové řešení do podélného
profilu 1:2000/200 na milimetrový papír a začalo se řešit těleso současně v příčných profilech a na situaci. Chyba znamenala použití
gumy, nesmělo se ale chybovat často, použití
gumy bylo omezeno kvalitou papíru, na kterém se pracovalo. Proto se asi víc přemýšlelo,
než se to vtělilo na papír. Pro přehlednost se
nový stav kreslil červenou tuhou. Podobné
problémy nastaly při vypracování matric tuší,
kdy každá barva znamenala jinou matrici a jejich soutisk závisel na přesnosti zákresů, ale
také na pečlivosti práce planografie.
Zde je asi třeba se seznámit s vyhynulou
profesí kresliček. Zastihl jsem ještě jako
kresliče pány důstojného věku, vyškolené
průmyslovkou, kteří toto řemeslo ovládali,
včetně kaligrafického popisu matric od ruky.
Časem se těchto prací ujímaly kresličky,
které se k této činnosti dostaly většinou, dá
se říci, nepřízní doby – že jim režim nedovolil studovat, nebo že to byla přece jenom
práce přijatelnější než v továrně. Oba zmínění páni se stali jejich instruktory a kontrolory jejich práce. Na popis výkresů na štěstí
brzy nastoupily šablony a nálevková pera.
Následovala práce planografie. Na začátku jsme vlastní planografii neměli a to přetrvávalo i v času SUŽELU a na počátku
SUDOPU. Ale i potom, vzhledem k dislokaci
jednotlivých útvarů po Praze se matrice nosily do planografie, která byla (tuším) na
dnešním ministerstvu, kde sídlily útvary dřívější Projekční ústředny. Její technické vybavení odpovídalo době. Většina výkresů se
tiskla světlotiskem, který časem ztrácel čitelnost. Technologii jednobarevných nebo vícebarevných tisků neznám, pamatuji ale na
jejich výsledky. Pokud jste dostali po všem
snažení s originály zpět dokonalý soutisk, pojednávající čitelně celou plochu výkresu, byl
to skoro důvod k oslavě. Technické zprávy
a jiné písemnosti vypracoval projektant ručně,
o potřebné rozmnožení se staraly písařky, buď
přímo na psacích strojích v několika kopiích,
nebo psaním na matrice s rozmnožením světlotiskem a vůbec „nejdokonaleji“ na blány,
které spolu s příslušnými rozmnožovacími
stroji byly přísně evidovány, neboť všudypřítomný nepřítel je mohl použít k rozmnožování nedovolených ba protistátních tiskovin.
No vidíte, a přes všechny ty nedokonalosti
a zádrhele se na základě, z dnešního hlediska
nedokonalých postupů a technických podmínek, vypracované dokumentace, stavělo. A stavělo se mnohdy s menšími problémy a v lepší
kvalitě než dnes a většinou i bez navyšování
nákladů. Ale to by už byla jiná historie.
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se opět vrátila do firemních prostor (taky nás ubylo...). V hlavních
rolích se objevili noví představitelé (Slavíček, Pomykáček,
Lapáček, Sláma), ale program zůstal tradiční: po úvodním slovu
generálního ředitele odměnění zasloužilých pracovníků
a především odpovědných projektantů „Dopravních staveb roku
2009“ (foto vlevo dole, zleva Pomykáček, Horáček za Krska
a Krameš), k tomu nově křest grafického manuálu (vpravo
Sláma, Slavíček a Lapáček), slavnostní přípitek... a pak už se
jedlo, pilo, diskutovalo a tančilo až do pozdních nočních hodin.
K tomu všemu asistovala kapela Nanga Parbat.
Foto Petr Kaizar

SUDOP PRAHA a.s. a veřejné obchodní soutěže (dokončení ze str. 2)
V Karlovarském kraji bychom rádi uspěli v zakázkách na zajištění TDI a IČ staveb „Dopravní terminál
Cheb“ a „Dopravní terminál v Mariánských Lázních“.
Pro Ředitelství vodních cest jsme podali nabídku
DUR, DSP, DZS, AD, IČ na akci „Plavební stupeň
Děčín“, realizovaný v rámci projektu Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – st.
hranice a dále na DSP, IČ stavby „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“.
Obchodní aktivity pokračují i v zahraničí v tradičních destinacích Slovensko, Polsko, Bulharsko,
Srbsko, Kazachstán. Na Slovensku se pokoušíme
společně s firmou METROPROJEKT Praha a.s.
uspět ve dvou soutěžích na zpracování kompletní
projektové dokumentace dopravních staveb: „ŽSR,

Terminál integrované osobní přepravy Moldava
nad Bodvou město“ a „ŽSR, Integrovaný dopravní
systém osobní kolejové dopravy Košice, stavby
IKD - 1. etapa“. Výběrová řízení zatím nejsou
ukončená.
Připravujeme rovněž dvě velké silniční nabídky na
stavbu rychlostní silnice R2 v okolí města Zvolen „R2
Zvolen východ – Pstruša“ a „R2 Pstruša – Kriváň“.
V Polsku jsme se společně s firmou SUDOP POLSKA účastnili šesti soutěží: „Myčka a lakovna Metro
Varšava“, „Studie proveditelnosti přestavby a prodloužení trati Modlin – letiště Modlin“, „Revitalizace trati
Kokoszkowskiej, úsek letiště Gdaňsk – linie 201 a úsek
letiště Gdaňsk – stanice Gdaňsk Wrzeszcz“, „Studie
proveditelnosti revitalizace železniční trati Łódź Kaliska

– Dębica úsek Tarnobrzeg (Ocice) – Mielec – Dębica“
a „Rekonstrukce železniční trati Warszawa – Kunowice, v úseku Łowicz Główny – Żychlin“ (D&B).
V Bulharsku jsme společně s firmou OHL ŽS připravili nabídku na „Rehabilitaci úseků železniční infrastruktury tratě Septemvri – Plovdiv“. Jde o projekt
v režimu Design & Built.
V Srbsku jsme zkusili spolupráci se španělskou firmou na projektu „Technické asistence modernizace
koridoru X“, formou předkvalifikace.
Předkvalifikace jsme se účastnili rovněž ve spolupráci se zahraniční firmou také v Kazachstánu na
zpracování projektu „Modernizace sektoru autobusové dopravy ve městě Almaty“.
Roman Smida
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Bronzový Byrokrat Cup 2010 pro SUDOP

V průběhu loňského roku se uskutečnil tradiční sportovní seriál pro
firemní týmy – Byrokrat Cup 2010. Od jara do podzimu proběhlo
o víkendech 22 turnajů, při kterých firemní týmy měřily své dovednosti
a síly ve vyčerpávajících kláních v různých sportech (např. volejbal, malá
kopaná, sálová kopaná, florbal, badminton, tenis, squash, bowling, ale
i netradiční hospodský 3-boj a další sporty).
Celkem se tohoto sportovního seriálu zúčastnilo 95 firemních týmů z různých
okruhů hospodářské sféry ČR. Díky svým sportovním dovednostem,
odhodlání reprezentovat a chutí bavit se kolektivním zážitkem zastupovali
spolupracovníci SUDOP PRAHA ve svých silných disciplínách a dobrými

výkony obhájili celkové 3. místo v konečném hodnocení sportovního seriálu.
Na závěr sezóny proběhlo 2. 12. 2010 slavnostní vyhlášení Byrokrat Cup
tour 2010 v prostorách „Velmi jemného klubu Limonádový Joe“. Při této
příležitosti bylo oficiálně vyhlášeno a odměněno prvních 10 týmů
konečného pořadí sportovního seriálu.
Pro nadcházející sezónu 2011 bude pro SUDOP PRAHA zajisté výzvou vytrvání
v současném soutěžním úsilí s navázáním na úspěchy z předešlých sezón,
a kdo ví, třeba se dočkáme i vyhlášení ambiciózního cíle v podobě zisku
putovního poháru pro nejlepší firemní sportovní kolektiv mezi „byrokraty“.
Ladislav Walla

SUDOP BADMINTON
CUP 2010

Kategorie muži:
1. Zbyněk Smáha
2. Vladimír Šefl
3. Petr Pavelka

Kategorie ženy:
1. Irena Friedrichová
2. Zora Vidovecová
3. Markéta Vavřinová

4. ročník tradičního sudopského badmintonového turnaje se uskutečnil 4.
12. ve sportovní hale Hamr v Braníku.
Turnaje se zúčastnilo 5 žen a stejný
počet mužů. V obou kategoriích si zahrál každý s každým a na závěr sportovního klání byly vylosovány smíšené
páry pro čtyřhry. Již tradičně byl malý
zájem ze strany sudopských žen, a tak
se turnaje zúčastnily i ženy mimosudopské. Atmosféra
byla skvělá, herní tempo a nasazení slušné, takže do
příštího ročníku badmintonového turnaje snad jen více
účastníků.
Zbyněk Smáhal

Smíšené čtyřhry:
1. Vladimír Šefl, Markéta Vavřinová
2. Zbyněk Smáha, Michaela Týcová
3. Petr Pavelka, Irena Friedrichová
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KLUB DŮCHODCŮ
Poslední výlet nás v říjnu roku 2010 zavedl do lázní
Třeboň. Oblastí teče řeka Lužnice, která se před Třeboní u Majdaleny dělí na Starou a Novou řeku, a která
spolu s umělým korytem Zlaté stoky reguluje soustavu
okolních více jak 500 rybníků. Tato „Rožmberská rybniční soustava“ je národní památkou. Národní kulturní
památkou je i zámek v historickém centru, které je
zase městskou památkovou rezervací. Ve městě jsme

ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY 2011
Ve dnech 28.- 30. 1. 2011 se konaly v Albrechticích u Tanvaldského Špičáku 20. novodobé Zimní sportovní hry
SUDOPU. Ubytování a stravování bylo zajištěno v penzionu Berounka k plné spokojenosti všech účastníků. Zúčastnilo se 23 závodníků z Prahy a Plzně.
Jak je již zvykem, závody se konaly za příznivých sněhových i povětrnostních podmínek. Pokud chcete mít na
zimní dovolené sníh, tak se podívejte, kdy jsou ZSH a máte
vystaráno. V sobotu v dopoledních hodinách se uskutečnil
závod ve slalomu na nedalekém svahu „U kapličky“, kde
nám majitel postavil slalomovou trať z kloubových tyčí.
Hermann Maier by se červenal, kdyby viděl naše sjezdaře,
jak sviští kolem těchto kloubových tyčí.
Nejprve dvoukolový závod absolvovaly ženy (5) a poté
muži (12).
Po obědě, v odpoledních hodinách, se konal již tradiční,
mnohými dlouho očekávaný, etapový handicapový* závod
v běhu na lyžích. Start a cíl závodu byl pod sjezdovkou
s atraktivním výběhem a sjížděním sjezdovky. Cíl 1. etapy
byl na Mariánskohorských boudách s občerstvovací stanicí na sněhu. 2. etapa byla vzhledem k tomu, že vedla
většinou s kopce, velmi rychlá. Následoval přesun do penzionu Berounka, kde proběhla závěrečná soutěž v handicapech. Nutno podotknout, že i tuto část soutěže všichni s drobnými šrámy zvládli. Pro velmi pozitivní ohlasy
byla ponechána kategorie veteránů (nad 50 let) – železný muž, železná žena, která se možná příští rok rozroste
o dalšího člena. Kategorie veteránka – železná žena nebyla ani letos naplněna, možná budeme muset snížit limit
na veteránku
Alexandr Kánský
A na závěr oficiální výsledky:
slalom muži
slalom ženy:
1. Radan Vladyka
1. Markéta Vavřinová
2. Ladislav Walla
2. Radka Šritterová
3. Ota Heller
3. Adéla Krenková
železný muž
(nejlepší součet umístění)
1. Radan Vladyka
2. Ota Heller
3. Ladislav Walla

běh muži:
1. Martin Vaněk
2. Ota Heller
3. Radan Vladyka

železná žena
(nejlepší součet umístění)
1. Radka Šritterová, Markéta Vavřinová
2. Dita Gašová

běh ženy:
1. Radka Šritterová
2. Markéta Vavřinová
3. Dita Gašová
veterán - železný muž
1. Radan Vladyka
2. Vladimír Ježek
*handicap = počet vypitých jednotek

prošli náměstí s mariánským sloupem a kašnou, lemované renesančními domy. Někteří vystoupili na radniční věž nebo navštívili kostel sv. Jiljí ve zrušeném
dominikánském klášteře. V zámku, obklopeném hradbami a s nádherným parkem, jsme si prohlédli schwarzenberská apartmá z konce 19. století. Odpoledne, po
dobrém obědě s pivem Regent, jsme po kamenné hrázi
rybníka Svět a kolem rybářských sádek už s vánočními
kapry, dorazili k novogotické Schwarzenberské
hrobce. Dvoupodlažní objekt tvaru pravidelného
šestiúhelníku z bílého pískovce, sádry a istrijského
mramoru je architektonicky nejpozoruhodnější památkovou stavbou jižních Čech.

V úterý 16. listopadu, za pochmurně deštivého počasí, jsme navštívili středověký kostel Sv. Bartoloměje v Kyjích u Prahy. Dobře zachovalý kostel
připomíná spíše tvrz. Kostel je proslavený z 80. let
minulého století vystoupením pěveckého souboru
SUDOP. MHD jsme se pak přemístili na Prosek k
jednomu z nejstarších kostelů u nás. Kostel Sv. Václava, s výtečnými varhany a výbornou akustikou, byl
podle pověsti založen knížetem Boleslavem II. na
významné svatováclavské cestě, kudy bývalo neseno
Palladium Země České. Dnes stojí vedle stanice
metra Prosek.
V prosinci na výroční schůzi jsme zhodnotili kladně
(jak jinak) svoji činnost za celý rok a popřáli všem sudopákům i sobě hodně zdraví a spokojenosti do toho
nového.
František Bartoš
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
Ing. Vladimír Sehnoutka CSc., 25. 3.
vedoucí skupiny stř. mostů a tunelů
80 let
Anděla Richterová, 20. 2.
referentka stř. reprodukční techniky
Ing. Lubomír Kaněra, 28. 3.
hl. specialista technického odboru
75 let
Jaroslav Fait, 29. 1.
projektant stř. el. trakce a elektrotechniky
Ing. Jan Bittner CSc., 15. 3.
vedoucí střediska žel. tratí a uzlů
Jitka Skleničková, 18. 3.
projektantka stř. zabezpečovací techniky
85 let

SE ZÁRMUTKEM VZPOMÍNÁME
na Ing. arch. Josefa Novotného, hlavního inženýra
střediska průmyslových staveb, který zemřel 5. 1. 2011
ve věku nedožitých 98 let. V SUDOPu pracoval 20 let.
Zleva: Heller, Vladyka, Walla

Zleva: Gašová, Vavřinová, Šritterová
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Lipno

Zmizelé koleje – zmizelá nádraží (7)

Petr Lapáček

Zrušené české lokální tratě – vodní díla
19e (195) Loučovice zastávka – Lipno nad Vltavou
Zahájení provozu 17. 12. 1911, ukončení v roce 1955, délka 2 km.
V tomto případě se nejedná naštěstí o rušení místní trati. Výstavba
vodního díla Lipno si vyžádala pouze přeložku trati v délce dvou kilometrů a změnu trasy z pravého na levý břeh Vltavy. Projekt této přeložky
zpracoval tehdejší Státní ústav dopravního projektování a HIPem této
stavby byl mladý inženýr Jiří Stříbrný.
Vyšebrodská místní elektrická dráha, nebo přesněji trať Rybník (do
roku 1953 Certlov) – Lipno nad Vltavou, se nachází na jihu Čech v podhůří východní Šumavy. Kromě nádherné krajiny, kterou dotváří řeka
Vltava, je dráha procházející jejím údolím zajímavá také tím, že byla
Tři fáze elektrizace „Lipenky“:
vlevo původní trakční vedení na dřevěných
stožárech, které v roce 1956 nahradilo vedení na 1 500 V (uprostřed). Několik typů
lehkých vedení uchycených na plochých
příhradových a trubkových stožárech vyprojektovali vynikající sudopští konstruktéři
Ing. Jiří Němec a Ing. Vítězslav Hedbávný.

druhou normálně rozchodnou elektrizovanou tratí na území dnešní
České republiky. Další zvláštností byl její stejnosměrný napájecí systém
o napětí 1 500 V, který lze v současné době v Čechách najít už jen na
trati Tábor – Bechyně.
V padesátých letech v souvislosti s výstavbou Lipenské přehrady byla
celá trať rekonstruována. Za své vzalo původní trakční vedení na dřevěných stožárech, které nahradilo nové řetězovkové na kovových stožárech. Bylo zrušeno původní nákladiště v Lipně na pravém břehu Vltavy
a současně byla postavena nová zastávka a nákladiště na levém břehu.
V roce 1956 byly ve Vyšším Brodě a Rybníku vybudovány dvě nové
měnírny a původní napájecí napětí 1 200 V bylo zvýšeno na dnešních
1 500 V. Během rekonstrukce napájecího systému se na této dráze v pravidelném provozu objevily parní lokomotivy řady 423.0, které zabezpečovaly přepravu stavebního materiálu na stavbu přehrady. Protože
rostoucí objemy dopravy již nemohly zvládnout elektrické vozy, byly
začátkem roku 1951 z Prahy zapůjčeny předválečné elektrické lokomotivy řady E 423.001, 002 a E 424.001. V současné době je celá trať rekonstruována na napájecí napětí 25 kV/50 Hz a historická elektrická
vozidla na ní již nenajdeme.

Lehké šikmé řetězovkové trolejové vedení vyprojektovaly a postavily při novodobé rekonstrukci tratě v roce 2005 Elektrizace
železnic Praha, a.s. - snímek vpravo. Projekt stavby přeměny napětí (25 kV/50 Hz), způsobu napájení a výstavby trakce zajišťoval v rozhodujících profesích a koordinaci SUDOP PRAHA a.s. (HIP Ing. Karel Košař).
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Mapy s laskavým svolením autora
Ing. Zdeňka Hudce poskytlo
Dopravní vydavatelství Malkus
(www.dopravnivydavatelstvi.cz).

19d České Budějovice – Černý Kříž – zatopená trať Černá v Pošumaví – Nová Pec
Zahájení provozu na přeložce 20. 4. 1958, délka přeložky 12,5 km.
V době výstavby přehradní nádrže Lipno mezi léty 1950–1959 došlo rovněž k přeložení části
železniční trati České Budějovice – Černý Kříž, konkrétně cca 12,5 km dlouhého úseku mezi žst.
Černá-Hůrka (něm. Stuben, dnes Černá v Pošumaví) a žst. Želnava (dnes Nová Pec), který byl
později po napuštění jezera zatopen. Původní železniční trať vedla za železniční stanicí ČernáHůrka západním směrem, nikoliv do oblouku směrem na sever, jako dnes. Po cca 300 m se stáčela k jihozápadu; oblouk původní trati je patrný dodnes. Na západ od vrchu Hůrka začíná
původní trať klesat do údolí Vltavy. V tomto místě je dodnes při poklesu hladiny jezera patrné
traťové těleso vystupující z vody. Po dalším stočení k jihu trať míjela zářezem nevýrazný vrch,
dnes ostrov Tajvan. Po překročení Vltavy se trať stáčela k západu a pokračovala po úbočí jižně od
Vltavy až do původní stanice Horní Planá na okraji Bližší Lhoty. Severně od původní stanice
Horní Planá vedla trať po náspu dodnes viditelném již při malém poklesu hladiny. Po překročení
potoka Šešovce následovala zastávka Pernek na Šumavě. U osady Kovárna tvoří násep bývalé
trati hráz rybníků. Těsně před Želnavským nádražím (dnes Nová Pec) se původní trať opět sbíhá
se současnou.
Přeložku trati projektoval rovněž SUDOP a HIPem akce byl Ing. Klodr. Pamětník Ing.
Stříbrný vzpomíná, že ke kuriózním zážitkům projektantů v té době patřilo i to, že po výstupu
z vlaku společně s kolegou Ing. Oudramem v zastávce Želnava (dnes zaplavené) vyfasovali
osobního strážce, neboť se ocitli v přísně střeženém pohraničním pásmu. V místní hospodě,
osvětlené petrolejovou lampou, si mohli koupit k jídlu pouze sušenky a k pití rum.
Před několika lety byl zpracován záměr na nový projekt propojující trať 195 Rybník – Lipno
n. Vl. s tratí 194 České Budějovice – Černý Kříž. Nová trať by z důvodu překonání výškového
rozdílu 25 m vysoké přehradní hráze vodní nádrže Lipno musela začínat již v místě Loučovice
zastávka a měla by délku nejméně 22,5 km (v trase souběžné se silnicí II/163) nebo by byla delší
v případě jejího vedení přes některé další obce, které leží mimo hlavní silnici a jsou sice malé,
ale rekreačně zajímavé. Místem napojení na trať 194 je uvažována dnešní žst. Horní Planá. Trať
by byla navržena v parametrech regionální dráhy pro rychlost 60–80 km/h a elektrizována souStavba přeložky tratě.
stavou 25 kV/50 Hz.
Výstavba této tratě je specifickou záležitostí priorit rozvoje kraje a limitů ochrany přírody na Vlevo odbočuje již odpojená kolej původní dráhy.
Šumavě. Mohla by přinést do území nový impuls k rozvoji turistiky, není to však nepostradatelná Sbírka M. Klase.
dopravní investice, a tak je možné nazvat ji projektem budoucnosti.
Černá v Pošumaví - začátek přeložky; původní trať vedla rovně (násep pod keři a břízou). Bývalá žst. Horní Planá - na ostrůvku se nacházela budova, mezi ním a pevninou pak kolejiště.

2 x foto Marek Bálský
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