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Dálnice D47 (D1): Lipník nad Bečvou - Bělotín v provozu!
Foto  Ivan Krejčí
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KRONIKA 2008-9
(Na internetu nedostupná)

SUDOP PRAHA a.s.  a  veřejné obchodní soutěže doma a v zahraničí
SUDOP PRAHA a.s. v období leden - únor 2009 podal

celkem 46 nabídek do veřejných soutěží o získání zakázek
na domácím trhu dopravních a pozemních staveb. V oboru
železničních staveb jsme v soutěžích vyhlašovaných SŽDC
Stavební správou Praha získali zakázku na projekt stavby
„Kolejové úpravy v žst. Stará Paka“, doplnění projektu stav-
by „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ o projekt
provizorního mostu přes Tichou Orlici v Nádražní ulici
a kabelovod, a také PS „Elektrizace trati Lysá – Milovice“.
Ve stupni studie posoudíme „Dopravní kapacitu trati Hradec
Králové – Pardubice - Chrudim“. Podali jsme nabídku na
zhotovení IZ a přípravnou dokumentaci stavby „CDP Praha
v lokalitě Balabenka“. Ve veřejné obchodní soutěži vypsané
SŽDC Stavební správou Olomouc se ucházíme o význam-
nou zakázku „Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka –
Mošnov“ v úseku Studénka - Sedlnice. Projekt  této stavby
navazuje na předchozí přípravnou dokumentaci zpracováva-
nou stř. 240 a bude ji nutné koordinovat se stavbou Morav-
skoslezského kraje „Napojení letiště Leoše Janáčka v Ostra-
vě“ a s napojením průmyslové zóny v Mošnově. Pokud
zakázku získáme, bude to příležitost SUDOPU PRAHA a.s.
střediska v Ústí nad Labem komplexně vyřešit dopravní
obslužnost v této lokalitě. Pro SŽDC Stavební správu Plzeň
budeme jako vítězný uchazeč zpracovávat pod vedením
střediska 201 důležitý studijní materiál specifikující poža-
davky na pevnou jízdní dráhu v tunelových stavbách. Na
základě tohoto materiálu a především enormních požadavků
HZS ČR bude zpracován dodatek projektu stavby „Moder-
nizace trati Rokycany – Plzeň“. 

V silničních dopravních stavbách vítěznými nabídkami
získal  SUDOP PRAHA a.s. zakázky na ŘSD Chomutov:
I/27 Velemyšleves, obchvat a přemostění, (ZDS), R7
Chlumčany, (IGP), na ŘSD České Budějovice:
D307C Tábor-Veselí, most přes Černovický potok, (DSP,
IČ), na ŘSD Plzeň : I/27 Plzeň, Sukova-Karlovarská, úsek
Plachého-Radčická, (S), na ŘSD Praha závod: SOKP 519
HZS (EIA). Na ŘSD zůstávají podány nabídky „R7 Lou-
ny, zkapacitnění obchvatu“ (DSP), „I/2 Pardubice - JV
obchvat, doplnění“ (DSP), „SOKP 513 Vestec-Lahovice,
(TDI kontrola kvality). Na TSK jsme se nabídkami uchá-
zeli o projekty cyklostezek „Lahovice nájezdové rampy“
(DUR), a získali jsme „Cyklostezku Zbraslav–Jarov“
(DUR,DSP). Na Středočeském kraji se ucházíme nabídkou
o zakázku „II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce mos-
tu“(TDI, BOZP). SUDOP PRAHA a.s. se svými nabídka-
mi reagoval i na veřejné soutěže vypsané statutárními

městy. Očekáváme výsledky vyhodnocení nabídek „Lávky
u Strakonického hradu (TDI, BOZP), „Lávky pod souto-
kem Otavy s Volyňkou“ ve Strakonicích; v soutěži na
„Silniční tunel a most přes Vltavu na silnici II/157“ v Č.
Krumlově jsme však úspěšní nebyli. V souvislosti s již
zpracovávanou zakázkou železničního napojení letiště
v Ostravě jsme podali i nabídku na budovu „Bezpečnostní-
ho centra letiště“ (DUR, DSP) vypsanou letištěm Ostrava.
U České pošty se ucházíme nabídkami o zakázky na
„Pasportizaci nemovitostí ČP v Čechách a na Moravě“, pro
Ředitelství vodních cest ČR o zakázku na „Splavnění
Berounky v Radotíně“ (DUR). Pro Dopravní podnik Praha
jsme připravili nabídky na dvě akce „Bezbariérové zpří-
stupnění stanice metra Národní třída“ a „Rekonstrukce TT
Plzeňská“ (DUR, DSP, ZDS).

Naše nabídky směrovaly i k stavebním firmám na zho-
tovení realizačních projektů a dokumentací skutečného
provedení. Pro SKANSKA DS jsme připravili nabídku na
„Revitalizace kontejnerového terminálu Přerov“ (RDS,
DSPS, AD), a neúspěšně se ucházeli o RDS „Nové spojení
- radiové spojení ve vítkovských tunelech“. Stavebním fir-
mám ucházejícím se o realizaci stavby „Modernizaci trati
Votice–Benešov“ jsme do jejich nabídek podali cenové
nabídky na RDS tunelových objektů a DSPS. Firmě Firesta
bylo nabídnuto zhotovení realizační dokumentace a doku-
mentace skutečného provedení na stavbu „I/27 Most Plasy
– klášter“. Po úspěšném absolvování přijímací procedury
do evropského projektu SoNoRa jsme získali od jihočeské-
ho kraje zakázku na administrování tohoto projektu, který
řeší dopravní systémy v severojižním spojení Balt-Jadran.

Ihned od začátku roku se pilně se soutěžilo i v zahraničí.
Zvýšená aktivita především v Polsku se projevila 17ti poda-
nými nabídkami v oblasti železniční, silniční a tramvajové
dopravy. Získali jsme zakázku na dokumentaci skutečného
provedení stavby „Modernizovaná železniční stanice Krze-
wina Zgorzelecka“, očekává se zahájení prací na projektu
„Rekonstrukce městských komunikací obsahujících tram-
vajové tratě v Gdaňsku“. Mezi větší a zatím nerozhodnuté
soutěže patří „Studie proveditelnosti železničního spojení
Varšava-Lodž-Poznaň/Vratislav“. Za první dva měsíce
letošního roku se podávaly nabídky i v Bulharsku. První na
zpracování „Strategického business plánu pro rozvoj želez-
niční sítě v Bulharsku“ a další  na projekt Design and build
společně s firmou OHL ŽS pro stavbu „Modernizace
železničního úseku Svilengrad – státní hranice Turecko“.

Roman Smida

V úterý 3. března 2009
byla za účasti nejvyšších
státních představitelů –
předsedy vlády Mirka
Topolánka a ministra
dopravy Petra Bendla (na
snímku uprostřed) –
slavnostně zahájena
výstavba kolínského
obchvatu, jehož projekt
vznikl v SUDOPU. Dobře
naladěný premiér projevil
obzvláštní uspokojení z
faktu, že činí dobro právě
pro Kolín, město, které
jen pár dní předtím
naštval francouzský
prezident Sarkozy, když
požadoval vrácení výroby
francouzských aut z
Kolína do Francie.

Od 1. února 2009 byla zrušena funkce ředitele pro jakost. Dosavadní držitel tohoto titulu, Ing. Ivan
Krejčí, předal své pravomoci z oblasti systémů managementu jakosti finančnímu řediteli Ing. Tomáši
Slámovi a dál se bude věnovat na zkrácený úvazek vedení odboru propagace. 
Ke stejnému datu přešla Ing. Rita Mádrová, dosavadní vedoucí střediska 230, jako obchodní manažer-
ka do odboru 021 a novým vedoucím střediska 230 v Plzni se stal Ing. Jakub Štěrba.

Silnice I/38 - výstavba obchvatu Kolína zahájena
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hodnocení silničních staveb tzv. „metodou HDM – 4“
pro krajské správy ŘSD ČR.

Vizualizace, animace a videokompozice. Pro možnost
názorné prezentace připravovaných projektů zajistil
SUDOP PRAHA a.s. u nejvýznamnějších železničních
a silničních projektů kromě standardní dokumentace
i vizualizace, animace či videokompozice připravova-
ných staveb.

Inženýrská činnost
V roce 2008 zajišťovalo středisko inženýringu společ-
nosti SUDOPU PRAHA a.s. inženýrskou činnost pro
vydání územních rozhodnutí o umístění stavby a staveb-
ních povolení u zakázek, jejichž zpracovatelem byla naše
společnost. SUDOP PRAHA a.s. dokázal úspěšně zajistit
inženýrskou činnost u mnoha rozsáhlých, zejména želez-
ničních staveb.
SUDOP PRAHA a.s. zajišťoval také technickou pomoc
a činnost stavebních dozorů při realizaci staveb.

Geotechnika
Pro středisko geotechniky byly v roce 2008 nejdůleži-

tější činností průzkumy pro liniové železniční stavby.
Objemově menší, ale neméně důležité byly průzkumy
pro novostavby a rekonstrukce silnic. Významná část
činnosti byla pak zaměřena na diagnostické průzkumy
pro rekonstrukce jednotlivých silničních mostů, rekon-
strukce přejezdů a rozvoj cyklostezek.

Životní prostředí a dokumentace EIA
Skupina životního prostředí zpracovala v roce 2008

části projektových dokumentací týkajících se vlivu stav-
by na životní prostředí. Kromě toho byly zpracovány
samostatné dokumentace vlivu stavby na životní prostře-
dí podle zákona 100/2001 Sb. (EIA).

Zahraniční zakázky a aktivity
Polské středisko 301 doznalo postupného rozšíření

pracovníků v základním pracovním poměru o další spe-
cialisty v jednotlivých profesích, koncem roku pak došlo
i ke změně na pozici vedoucího střediska. V Polsku bylo
v uplynulém roce připraveno 19 nabídek na studijní, pro-
jektové nebo inženýrské služby v oblasti silniční a želez-
niční dopravy, bohužel v žádné z těchto soutěží jsme
neuspěli. I v roce 2008 pokračovaly práce na projektech
rozběhnutých již v letech předchozích, především na
Modernizaci železniční trati E20 v úseku Siedlce – Tere-
spol, (Łuków – Międzyrzec Podlaski) ve sdružení se spo-
lečností STRABAG AG a na projektové dokumentace
pro modernizaci železniční tratě č. 8 v úseku Warszawa
Zachodnia – Warszawa Okecie včetně spojky Warszawa
Sluzewiec – Lotnisko Okecie dokončením dokumentace
pro stavební povolení, realizační dokumentace a doku-
mentace pro výběr zhotovitele včetně podání žádosti
o stavební povolení.

Zcela novým počinem v Bulharsku bylo vytvoření stá-
lého zastoupení naší společnosti v Sofii. To umožnilo
efektivněji podporovat i v roce 2008 dále pokračující
práce na projektech Technické asistence při modernizaci
železniční trati Plovdiv–Burgas ve spolupráci s bulhar-
ským partnerem, společností TEE (Trans-El-Enginee-
ring) nebo na Technické asistenci při modernizaci želez-
niční trati Mezdra – Gorna Orjahovica pod vedením
francouzské Systry. 

Naše aktivity směřovaly i na Slovensko, kde již tradič-
ně v soutěžích spolupracujeme především s našimi part-
nery ze skupiny, společnostmi REMING CONSULT a.s.
a bratislavským DOPRAVOPROJEKTEM a.s. V roce
2008 pokračovaly práce na projektu dálnice D1 v úseku
Turany–Hubová a podařilo se získat spolupráci na tune-
lových stavbách na spojení silnic I/59 a I/66 v úseku Slo-
venská Lupča – Korytnica. Na Slovensku bylo připrave-
no pět obchodních nabídek.

Již desetiletou historii má působení společnosti
SUDOP PRAHA a.s. v aktivitách v rámci zahraniční roz-
vojové spolupráci České republiky. V uplynulém roce

jsme pokračovali v projektech z předchozích let, v Afg-
hánistánu jsme navazovali zpracováním 2. etapy Studie
výstavby nové železniční tratě z íránských hranic přes
město Herát do Kábulu, v Bosně a Hercegovině Studií
rekonstrukce železniční tratě Sarajevo–Ploče v úseku
Mostar–Čaplina, v Kyrgyzstánu pak Komplexní studií
městské a příměstské osobní dopravy v Biškeku.

Stejně dlouho jako zahraniční rozvojovou spoluprací
se zabýváme i rámcovými projekty vědy a výzkumu či
přeshraničními projekty financovanými ze zdrojů Evrop-
ské unie. V roce 2008 jsme pokračovali v účasti v evrop-
ském projektu TEN-CONNECT, zabývajícím se aktuali-
zací výhledových dopravních scénářů a prognóz na
transevropské dopravní síti. Podařilo se nám zajistit účast
v novém evropském projektu SoNorA, který se zabývá
analýzou dopravní infrastruktury a přepravními potřeba-
mi v koridoru Balt–Jadran.

Mezi dalšími zakázkami lze z hlediska přeshraniční
spolupráce jmenovat účast naší společnosti v sestavení
akčního plánu pro nákladní železniční koridor Česká
republika Holandsko nebo investiční a projektovou pří-
pravu železničního česko-německého přechodu Dolní
Poustevna – Sebnitz.

Jakost
Ve společnosti je zaveden a udržován integrovaný

systém řízení, který sestává již ze čtyř certifikovaných
systémů: k systému managementu jakosti dle standardu
ČSN EN ISO 9001: 2001, systému environmentálního
managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
podle specifikace OHSAS 19001:1999 ve znění novely
č. 1 přibyl na podzim 2008 systém managementu bezpeč-
nosti informací podle ČSN ISO/IEC 27001:2006. Na
podzim 2008 byl rovněž recertifikován systém manage-
mentu jakosti na další tři roky.

Technická politika 
SUDOP PRAHA a.s. v roce 2008, obdobně jako

v minulých letech, vynaložil nemalou finanční částku na
udržení vysokého standardu technického vybavení počí-
tačových sítí v Praze, Ústí nad Labem, Hradci Králové
a Plzni. 

Po celý rok probíhaly práce na zvýšení kvality sítí
v jednotlivých lokalitách a zvýšení propustnosti spojení
mezi jednotlivými geografickými lokalitami.

V roce 2008 tak byla provedena kompletní rekon-
strukce počítačové sítě na středisku v Ústí nad Labem,
kde byly provedeny nové rozvody ve všech prostorách
a osazeny nové aktivní prvky. Spolu s úpravou sítě byla
provedena i rekonstrukce klimatizace v serverovně.

Ve všech lokalitách  byly doplněny nové aktivní prv-
ky, které dovolily povýšit internetové připojení a zřízení
VPN sítě mezi pobočkami prostřednictvím poskytovatele
jediného poskytovatele.

Po celý rok probíhala pravidelná obnova grafických
stanic , v rámci které bylo pořízeno celkem 63 pracov-
ních stanic, 11 notebooků a 10 monitorů bez PC. 

V rámci obnovy tiskového řešení byly pořízeny 
3 kopírovací multifunkční stroje CANON
IRC3580i a HP5035. Nejvýznamnější investicí pro stře-
disko reprografie bylo zakoupení barevného plotru
HP4500PS. Další investice směřovaly do výměny stáva-
jících tiskáren v kancelářích projektantů.

Velmi významnou investicí v roce 2008 bylo zakou-
pení nového produktu SCIA Engineer, který po mnoha
letech nahradil systém IDA NEXIS. V oblasti výpočtu
hlukových studií byl stávající systém SOUNDPlan dopl-
něn zakoupením systému CADNA.

Personální oblast 
Ve společnosti působilo na konci roku 354 zaměst-

nanců na pracovištích v Praze, Hradci Králové, Ústí nad
Labem, Plzni a ve Varšavě; z tohoto počtu je 280 pro-
jektantů. Na celkovém počtu zaměstnanců se podíleli
vysokoškolsky vzdělaní odborníci 67 %, středoškoláci
tvořili 31 % zaměstnanců. Jednu třetinu zaměstnanců
tvoří ženy. 

Počet autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě (ČKAIT) vzrostl na 89 inženýrů a 13 techniků;
9 zaměstnanců je úředně oprávněných zeměměřičských
inženýrů. 

Do velmi obtížného roku 2009 vstupujeme ve velmi
dobré personální kondici a naše špičkové projektové
týmy jsou připraveny pro naše klienty řešit i ty nejobtíž-
nější zakázky. Udržujeme vysoký standard našich pro-
jektových technologií. Budeme usilovat o to, aby byly
naše výrobní kapacity naplněny významnými inženýr-
skými a konzultačními zakázkami i v roce 2009.

Již několik let za sebou nemusím výrazným způsobem
měnit obsah úvodního slova a tudíž mohu opět konstato-
vat, že rok 2008 byl pro SUDOP PRAHA a.s. dalším
v řadě úspěšných roků. Dosáhli jsme opět dobrých hos-
podářských výsledků, své postavení na tuzemském trhu
projektů, konzultačních a inženýrských služeb jsme udr-
želi, i v roce 2008 jsme pracovali pro zahraniční klienty
(Polsko, Slovensko, Bulharsko). Společnost byla po celý
rok 2008 finančně stabilní, nečerpali jsme úvěry, společ-
nost není zatížena dluhovou službou. V roce 2008, stej-
ně jako v letech minulých, pokračovala realizace mnoha
významných železničních a silničních staveb, které jsme
projektovali.

V roce 2008 byly do provozu uvedeny (kromě mnoha
dalších) dvě velmi významné dopravní stavby, které
SUDOP PRAHA a.s. projektoval: Nové spojení v Praze
a dálnice D1 Lipník nad Bečvou – Bělotín.

V roce 2008 v naší společnosti standardně fungoval
systém jakosti, vzdělávací programy, sociální programy.
Již tradičně je SUDOP PRAHA a.s. sponzorem několika
humanitárních projektů, již tradičně jsme pořadateli
odborných konferencí. 

Obchodní a výrobní oblast
Z hlediska obchodního i výrobního se rok 2008 stal

nejúspěšnějším rokem v historii společnosti SUDOP
PRAHA a.s. 

Stejně jako v minulých letech byla nejdůležitějším
obchodním partnerem státní organizace Správa železnič-
ní dopravní cesty, která byla, většinou prostřednictvím
svých investorských útvarů, tj. Stavebních správ v Praze,
Plzni a Olomouci, zadavatelem řady otevřených a dalších
zákonem stanovených forem řízení na zpracování pro-
jektové dokumentace a související činnosti. SUDOP
PRAHA a.s. se pravidelně těchto soutěží účastnil a často-
krát byl zadavatelem vyhodnocen jako vítěz soutěže.
Velké železniční zakázky jsou obvykle zpracovávány
více než jeden rok a proto některé zakázky, které byly
ukončeny v roce 2008 byly zahájeny již v minulém roce
a naopak zakázky získané v roce 2008 budou dokončeny
v roce následujícím.

SUDOP PRAHA a.s. se podílel i na přípravě staveb
silničních, když získal několik významných zakázek
zadávaných vesměs Krajskými správami Ředitelství sil-
nic a dálnic v Plzni, Praze, Chomutově, Pardubicích,
Ostravě a Jihlavě. Další silniční zakázky získal SUDOP
PRAHA a.s. od krajských úřadů (zejména Kraj plzeňský
a pardubický) a měst (Plzeň, Praha, Tábor, Litoměřice,
Chrudim, Louny a Lovosice).

Velmi důležitými klienty byly v roce 2008 stavební
společnosti, pro které zajišťoval SUDOP PRAHA a.s.
realizační dokumentace silničních i železničních staveb.
Spolupráci se společnostmi SKANSKA ŽS a.s.,
STRABAG a.s., STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a. s.,
Metrostav a.s. či AŽD Praha, s. r. o. 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 Bratisla-
va a.s.), tak s ostatními (SUDOP BRNO s.r.o., IKP Con-
sulting Engineers s.r.o., Pragoprojekt a.s.).

Studijní a koncepční práce
V oboru železničních studií byla nejdůležitějším úko-

lem aktualizace studie proveditelností III. tranzitního
železničního koridoru. Projednání a přijetí této studie
zahraniční konzultační společností Jaspers je podmínkou
pro využití fondů EU při realizaci staveb na III. železnič-
ním koridoru. Zároveň byly zpracovány žádosti na kofi-
nancování staveb z prostředků EU.

V roce 2008 zpracoval SUDOP PRAHA a.s. pro
SŽDC s.o. řadu investičních záměrů. Pro stavby, které již
byly rozpracovány v podrobnějších stupních projektové
dokumentace se jednalo zejména o ekonomické hodno-
cení, kdežto u nově připravovaných zakázek bylo sou-
částí investičního záměru i zpracování technické studie.
Mezi nejzajímavější investiční záměry patří dva úseky
trati Plzeň–Domažlice či Kanínská spojka.

Zakázkou nového typu bylo zpracování Strategického
obchodního plánu pro rozvoj železniční dopravy v ČR,
který byl zpracován pro SŽDC s.o.

Ze studií zabývajících se silniční dopravou jsou nej-
významnější studie zpracované pro ŘSD, které by se
v budoucny měly stát podkladem pro další stupně projek-
tových dokumentací.

Studie ekonomického hodnocení. Mimo studií prove-
ditelnosti zpracoval SUDOP PRAHA a.s. ekonomická

SUDOP PRAHA a.s. v roce 2008 - zpráva o stavu společnosti
Ing. Josef Fidler, generální ředitel
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MCE Slaný vyrobila a smontovala ocelovou konstrukci železničního mostu
přes Dunajský kanál a zimní přístav ve Vídni
Ing. Jan Svoboda, Vladan Michalík, MCE Slaný, s.r.o.
Oprava Hranického viaduktu cihelného v km 3,230 trati Přerov – Petrovice (st.
hr. ČR/PR), 1. etapa
Ing. Martin Vašák, IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Ing. Petr
Buchta, IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s., Ing. Miroslav Basler -
SŽDC, s. o., SDC Olomouc
Oprava mostu v km 9,888 trati Hranice – Vsetín
Ing. Martin Vašák, IM-Projekt, inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o., Ing. Petr Buchta, IDS - Inženýrské a
dopravní stavby Olomouc, a.s., Ing. Michal Grossmann,
Minova Bohemia, s.r.o.
Znojemský viadukt – historie
Ing. František Peléšek, SŽDC, s. o., SDC Brno
Rekonstrukce Znojemského viaduktu
Ing. David Kmošek, SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Demontáž provizorního mostu ŽM 16 M v rámci
elektrizace traťového úseku Šatov – Znojmo, SO 04-19-01
Železniční most v km 99,297
Ing. Radim Pokorný, Ing. Dalibor Václavík, FIRESTA - Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.
Navrhování betonových železničních mostů podle
evropských norem
Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., Ing. Roman Šafář,
Stavební fakulta ČVUT v Praze
Nové spojení – vize a realita
Doc. ing. arch. Patrik Kotas, Ateliér designu a architektury,
Ing. arch. Petr Šafránek, Architektonický a projekční ateliér
Technická řešení dlouhých železničních tunelů z pohledu
investora a projektanta
Ing. Josef Hloušek, SŽDC, s.o., Ing. Otakar Hasík, METROPROJEKT Praha a.s.
Optimalizace trati st. hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší,
přestavba železničního tunelu Jablunkovský č. 2
Ing. Emil Macháček, Ing. Jiří Tesař, Subterra a.s.
Tunel Jablunkov – zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tunelu
Ing. Ota Jandejsek, Ing. Václav Veselý, Stavební geologie - Geotechnika, a.s., Ing.
Jiří Mára, METROPROJEKT Praha a.s.
Systém chemické stabilizace štěrkového lože (most Žichlínek, tunely pod
Vítkovem)
Ing. Tomáš Plicka, MC-Bauchemie s.r.o.
Nové spojení – definitivní ostění tunelů pod Vítkovem
Ing. Miroslav Marek, Ing. Michal Gramblička, SUDOP PRAHA a.s.
Ražení s použitím tunelovacích štítů, razicích strojů a mikrotunelování
Ing. Lutz zur Linde, HERRENKNECHT AG, Schwanau, Ing. Jaroslav Raclavský,
Ph.D., VUT v Brně, FAST
Dokončení ražeb železničního tunelu Valencie ve Španělsku, dokončení ražeb
největšího průměru TBM 15,43 m na projektu v Shanghai
Ing. Jiří Smolík, Ing. Jiří Nový, marketing OŘ ředitelství Subterra a.s.

Zkušenosti z provozu mostů z předpjatého betonu na trati Plzeň – Cheb
Ing. Pavel Němec, Pontex spol. s r.o., Ing. Miloš Šimler, SM 7, a.s., Ing. Petr Klimeš,
SSŽ, a.s., Ing. František Šťovíček, SŽDC, s. o., SDC Plzeň, Ing. Stanislav Kejval,
Ing. Petr Žákovec, SŽDC, s. o., SS Plzeň
Spřažené ocelobetonové mosty na trati Plzeň – Cheb
Ing. Roman König, Ing. Michal Hacaperka, Ing. Jan Sýkora, IKP Consulting
Engineers, s.r.o.
Nová technická legislativa v oboru provádění ocelových konstrukcí

Ing. Milan Kučera, SŽDC, s. o., Oddělení žel. mostů a tunelů
Prostorové uspořádání otvorů mostních objektů přes
vodní překážky dle ČSN 73 6201:2008
Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s. o., OMT
Oprava mostu v km 1,707 trati Praha hl. n. – Praha
Smíchov po mimořádné události
Ing. Libor Marek, TOP CON servis s.r.o.
Projektování a výstavba železničních mostů –
schvalování, přejímky, uvádění do provozu
Ing. Václav Podlipný, SŽDC, s. o., Odbor traťového
hospodářství, Oddělení žel. mostů a tunelů
Rekonstrukce mostu na III. tranzitním železničním
koridoru v úseku Stříbro – Plzeň ze systému Matiere
Pavel Bulejko, Rastislav Schreiber, ABM Mosty s.r.o., člen
skupiny ABM Europe
Integrální most Žichlínek
Ing. Pavel Novák, SŽDC, s. o., SDC Pardubice, Ing. Roman
Šafář, Stavební fakulta ČVUT v Praze
Rekonstrukce mostu v žkm 56,589 přes řeku Moravu v
Moravičanech
Ing. Jan Sýkora, IKP Consulting Engineers, s.r.o.
ČD DDC, Modernizace trať. úseku Červenka – Zábřeh SO
33-19-01 Železniční most v km 56,589

Ing. Libor Hökl, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Rekonstrukce mostu v km 152,402 trati Hrušovany – Brno v místě křížení s tratí
Břeclav – Brno
Ing. David Kmošek, SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Rekonstrukce mostu v km 28,713 trati Číčenice – Volary
Ing. Libor Marek, TOP CON servis s.r.o.
Železniční uzel Brno, 1. etapa, 1. část odstavného nádraží
Železniční mosty v rámci 1. části odstavného nádraží
Ing. Jiří Borovička, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Ing. David Kmošek, SUDOP
BRNO s.r.o.
Železniční most v km 362,050 trati Plzeň – Stříbro
Ing. Jan Svitavský, Ing. Alexandr Kurz TOP CON servis s.r.o.
Rozšíření masivního klenbového mostu vestavěnou železobetonovou
konstrukcí
Ing. Jozef Kuráň, Ing. Jan Sýkora, IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha
Železniční most na výsuvné skruži v Izraeli
Ing. Milan Kalný, Pontex spol. s r.o., Ing. Petr Andrýsek

14. konference ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY
Tradičně velkému zájmu se těšilo setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců železničních mostů a tunelů, které se konalo ve čtvrtek
22. ledna 2009 v Kongresovém centru pražského hotelu Olšanka. Plný sál odborníků přivítali zástupci pořadatelů Ing. Tomáš Slavíček,
obchodní ředitel SUDOP PRAHA a.s. a Ing. Jan Komárek, generální ředitel SŽDC, s.o. Ve třech blocích bylo předneseno 22 příspěvků, které
seznamovaly nejen se zajímavými novostavbami a rekonstrukcemi železničních mostů a tunelů, ale zavítaly i do souvisejících oblastí:
problematiky evropských norem, řešení dlouhých železničních tunelů, chemické stabilizace štěrkového lože či ražení s použitím tunelovacích
štítů a mikrotunelování. Sborník příspěvků na konferenci byl vydán i na CD. Na následující straně uveřejňujeme jeden z příspěvků ve
zkrácené verzi.
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Úvod
Od dob  výstavby železniční sítě tehdejší Rakous-
ko–uherské říše v 19. století se stala  trať mezi
Vídní, Retzem a Znojmem významnou dopravní
spojnicí mezi rakouskými a moravskými země-
mi. Tuto důležitost si pak tato trať od svého histo-
rického vzniku ponechala až do současnosti.
Geomorfologie okolí města Znojma je však verti-
kálně relativně značně členitá a stavitelé budova-
né železniční sítě zde museli při trasování překle-
nout široké a hluboké údolí řeky Dyje. 
Výstavba původního viaduktu
K přemostění tohoto údolí byl vybudován r.
1871 železniční viadukt, jehož nosná ocelová
konstrukce byla tvořena spojitým přímopáso-
vým příhradovým nosníkem složené soustavy
o 4 polích, se zapuštěnou prvkovou mostov-
kou (horní obrázek). Rozpětí jednotlivých polí
bylo navrženo 49,75 + 59,96 + 59,96 + 49,75
m. Hlavní nosník měl výšku 5 m, vzdálenost
hlavních nosníků byla 4 m. Konstrukce byla
nýtovaná, jako materiál byla použita svářková
ocel.
Spodní stavba byla tvořena dvěma kamennými
opěrami na obou koncích mostu a třemi pilíři
opět v kamenném provedení. Volná výška nad
hladinou řeky, která protékala třetím otvorem,
byla 43,4 m. Návrh kamenných opěr a pilířů byl
tvarován v duchu architektury mostních děl 19.
století. Spolu se subtilním provedením prutové
příhradové soustavy nosné ocelové konstrukce
se po estetické stránce Znojemský viadukt
vhodně začlenil do okolní krajiny a stal se jed-
ním z dominantních prvků města. 
Vývoj stavebně-technického stavu do roku 1992
Dle zachovaných spisových materiálů (většina
dokumentace byla bohužel v důsledku událostí
II. světové války ztracena) sloužil viadukt
v této podobě spolehlivě dlouhá desetiletí k
převedení požadované železniční dopravy.
Počátkem 60. let minulého století se však na
viaduktu začaly objevovat vážnější poruchy,
zřejmě i z důvodů nedostatečné údržby (koro-
ze prvků). Expertní posudek zatížitelnosti dosa-
vadní ocelové konstrukce z r.1991, který zpra-
coval SUDOP PRAHA, deklaroval výčet velmi
závažných poruch (např. oslabení dolních pásů
podélníků vlivem korozního úbytku až 50%,

Znojemský viadukt – historie a současnost
Ing. František Peléšek, Ing. David Kmošek (kráceno)

výskyt trhlin) a zároveň nedoporučil variantu
zesilování stávající konstrukce, mj. s ohledem
na stáří a druh materiálu (svářková ocel). Nao-
pak po zvážení všech okolností bylo doporuče-

SUDOP Brno, subdodavatelem projektu ocelo-
vé konstrukce byly Vítkovice s.p., projekční
pobočka Brno). 
Náhrada konstrukce mostním provizoriem
Nejkritičtější situace v historii viaduktu nastala
v r. 1992, kdy se nosná konstrukce dostala
téměř do havarijního stavu. V průběhu druhé
poloviny r. 1992 byla původní ocelová kon-
strukce, která sloužila provozu přes 120 let,
příčně vysunuta z osy vpravo ve směru kilo-
metráže na inventární pilíře PIŽMO s určením
k demontáži dílců. Na základě projektu firmy
TOP CON servis Praha pak byla v ose původní
konstrukce na předmontážní  plošině smonto-
vána provizorní příhradová konstrukce typu
ŽM 16 M 2p1s (dvoupatrová, jednostěnná -
prostřední obrázek) o čtyřech prostých polích
o rozpětí 58,5 m (vyšším dodavatelem stavby
bylo ŽS Brno, dodavatelem montáže provizoria
bylo Železniční vojsko Praha). Provoz na
zatímním přemostění byl zahájen v prosinci 
r. 1992. V dalších letech byla provedena sana-
ce spodní stavby.
Přesto, že původním záměrem investora byl pro
zatímní přemostění časový horizont do 10 let,
mostní provizorium pak sloužilo pro převedení
železničního provozu až do poloviny r. 2008, tj.
po dobu přes 15 let. V tomto období byla pak
zahájena v rámci stavby „Elektrizace traťového
úseku vč. PEÚ Šatov–Znojmo“ rekonstrukce
viaduktu za účelem výměny provizoria  novou
ocelovou konstrukcí.
Během let 2003 až 2008 probíhaly projekční prá-
ce od studie přes přípravnou dokumentaci pro
projekt stavby. V rámci těchto prací byly zpra-
covány vizualizace zvažovaných návrhů a kom-
pletní 3D modely mostu včetně terénu v okolí.
Nosná konstrukce nového mostu
Podle požadavku památkářů bylo nutno použít
příhradovou nosnou konstrukci s horní
mostovkou. Jako výsledná varianta byla navr-
žena ocelová konstrukce s příhradovými hlav-
ními nosníky kosoúhlé bezsvislicové soustavy s
horní ortotropní mostovkou (spodní obrázek -
vizualizace).
Nosné části jsou navrženy z ocelí S355 růz-
ných jakostí dle tloušťky daného materiálu.
Protikorozní ochrana žlabu kolejového lože je
zajištěna stříkanou izolací, ostatní ocelové části
jsou chráněny kombinovaným systémem -
metalizace + nátěrový systém. 
Vysouvání nové konstrukce, které stejně jako
demontáž provizorní ŽM 16 M provádí firma
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., bylo
zahájeno na sklonku roku 2008; konečné osazení
na ložiska se předpokládá v květnu 2009.

no sledovat variantu výměny celé nosné kon-
strukce za novou; v tomto duchu pak pokračo-
vala projektová příprava na komplexní rekon-
strukci viaduktu (generálním projektantem byl
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Modernizace železniční stanice Praha hlavní nádraží 
Ivan Pomykáček
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Zprovozněná a téměř dokončená stavba “Modernizace západní části žst. Praha hlavní nádraží, 2. část, nástupiště I. – IV.” je logickým
dokončením modernizace této ústřední železniční stanice v hlavním městě Praze, která započala v roce 1990 stavbou „Modernizace
východní části žst. Praha hl. n.“. V jejím rámci byla postavena nová provozní budova ČD, vybudováno nové kolejiště mezi ulicí Španěl-
skou a Italskou a stávající nástupištní ocelovou halou (po 4. nástupiště), postavena tři nová nástupiště (5. – 7.), vybudovány dva patrové
zavazadlové tunely s kolektory a kotvená zárubní zeď pod Španělskou ulicí. Byly prodlouženy dva stávající podchody (střední a jižní)
a byla vybudována první část severního podchodu pod nástupišti 5. - 7. Návazně byl podchod dostavěn v celé délce v lednu 1996.

Dva hlavní důvody vedly k realizaci stavby
„Modernizace západní části žst. Praha hl.
n.“. Prvním, technickým, byl logický požada-
vek na dokončení již rekonstruované části vněj-
šího prostoru hlavního nádraží, která byla pro-
vedena a zprovozněna v rámci modernizace
východní části stanice. 

Druhým, provozním důvodem, byla nová
organizační koncepce železničního uzlu Praha.
Tato koncepce představuje záměr soustředit
téměř veškerou osobní dopravu (dálkovou i pří-
městskou) do centrálního nádraží. V praxi to
znamená, že stanice Praha hlavní nádraží bude
určena jako ústřední nádraží pro všechny
rychlíky, ale také pro většinu příměstské
a městské železniční dopravy. Jedná se o radiál-
ní i diametrální linky s možností průjezdu hlav-
ním nádražím při rozšiřování spojů mezi praž-
skými železničními stanicemi a středisky
středočeského regionu. Z tohoto koncepčního
záměru vyplývá i požadavek na zásadně větší
kapacitu, průjezdnost tratí ze směrů od Libně,
Vysočan a Holešovic do centrálního nádraží.
Tato potřeba byla na sklonku roku 2008 v cent-
ru města uspokojena, když bylo do provozu
uvedeno „Nové spojení“ (viz SR 4/08). 

Stavba „Modernizace západní části žst.
Praha hl. n.“ završila postupnou přestavbu
západní části železniční stanice, která zahájila
na konci roku 2001, kdy byly sneseny první tři
z celkových šesti přestárlých ocelových pří-
hradových mostů přes Seifertovu ulici. 

Pokračování (2. část) této stavby bylo v podél-
ném směru vymezeno jižním zhlavím před vino-
hradskými tunely a severním zhlavím před novým
mostem přes Seifertovu ulici. Obsahovalo úplnou
rekonstrukci stavebního a technologického zaříze-

ní v prostoru I. – IV. nástupiště, dokončení moder-
nizace podchodů pro cestující mezi I. – IV. nástu-
pištěm a zavazadlových tunelů v návaznosti na
řešení úprav Fantovy budovy v rámci stavby Čes-
kých drah „Rekonstrukce žst. Praha hl. n.“. Spo-
lečně s přestavbou podchodů byla upravena i kon-
figurace kolejiště a nástupišť v nástupištní hale.
Zvýšením nástupních hran nástupišť na požadova-
ných 550 mm nad temenem kolejnice jsou ulehče-
ny výstupy a nástupy cestujících do vlakových
souprav. Zlepšen byl i komfort výstupu na nástu-
piště z podchodů – stávající schodiště byla dopl-
něna výtahy a pohyblivými eskalátory. Zcela nově
byl navržen informační systém pro cestující
i vybavení nástupišť drobnou architekturou.

Tím byla komplexně dokončena přestavba
železničního uzlu Praha v této lokalitě, která byla
připravována a postupně realizována od počátku
60. let 20. století. Nyní již zbývá pouze dokončit
úpravy ve Fantově budově a odjezdové hale
(v rámci investice ČD z programu „Živá nádra-
ží“) a provést rekonstrukci stávajícího zastřešení
I. – IV. nástupiště, tj. nástupištní haly, a Praha
konečně získá modernější ústřední nádraží pro
osobní dopravu. Pokud bude včas dokončena
probíhající modernizace tratí ve východním smě-
ru, bude se moci i plně rozběhnout program pří-
městské a městské železnice, který je ze strany
ČD, a.s. již dlouho ohlašován a jehož nesporné
přínosy již mohl leckterý cestující na vlastní kůži
pocítit. V současnosti však stále probíhají sta-
vební práce mezi Libní a Běchovicemi a teprve
v očekávání je modernizace traťových úseků Pra-
ha Vysočany – Lysá nad Labem, Praha hl. n. –
Praha Hostivař a Praha hl. n. – Praha Smíchov.

Vizualizace arch. Karel Hájek
Foto Petr Kaizar

Projektant:
SUDOP PRAHA a.s., 
HIP Ing. Ivan Pomykáček
Zhotovitel:
Sdružení MSS Praha hl. n. 
(Metrostav a.s. - vedoucí, Skanska DS a.s. 
a Stavby silnic a železnic a.s.), 
ŘS Ing. Přemysl Krejsa
Investor:
SŽDC, s.o., Stavební správa Praha,
HIS Ing. Jiří Ambrož
Realizace: 01/2008-03/2009
Náklady: 1,5 mld. Kč
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Projekt kompletní dálnice D47 se v mezinárodním ohledu začlení
do transevropského tahu směr sever–jih (Polsko–Rakousko),
v celostátním měřítku se stane důležitou součástí páteřní dálniční
sítě, která umožní kvalitní dopravní připojení průmyslové ostravské
aglomerace k vnitrostátní dopravní síti, a tím se vytvoří podmínky
pro další hospodářský a podnikatelský rozvoj tohoto regionu. Dál-
nice D47 je od okamžiku uvedení do provozu označena jako dálnice
D1. Ta bude v budoucnu mezi Prahou, Brnem, Ostravou a polskou
dálnicí A1 u Bohumína dosahovat délky 377 kilometrů.

Hlavní trasa dálnice D 47 – úsek stavby 4704 – prochází Olo-
mouckým krajem v blízkosti měst Lipník nad Bečvou, Hranice
a Bělotín územím ohraničeným na severu úpatím Oderských
vrchů a na jihu železniční tratí ČD Přerov–Hranice–Studénka.
Jedná se o koridor určený v současnosti i výhledu k vedení
významných komunikací (dálnice D47, železniční koridor, vyso-
korychlostní trať, plavební kanál Dunaj–Odra–Labe) i inženýr-
ských sítí (např. tranzitní plynovod).

Ve smyslu koncepce dálniční sítě České republiky bude tvořit
řešený úsek dálnice průplet dálnice D1 (od Brna) a rychlostní
komunikace R35 (od Olomouce) na jedné straně a dálnice D47 (na
Ostravu) a rychlostní komunikace R48 (na Nový Jičín) na straně

druhé. Z tohoto důvodu je navrženo šestip-
ruhové uspořádání v kategorii D 34/120.

Navázání na začátku úseku
V začátku řešeného úseku (km 90,766 –

mezi obcí Bohuslávky a Lipníkem nad Beč-
vou) trasa dálnice navazuje na komunikaci
R 35 (stavba R 3511 Velký Újezd - Lipník
nad Bečvou – km 172,647 – zprovozněná
v roce 1999) v místě přechodu hlavní trasy
do obchvatu Lipníku nad Bečvou. Připojení
dálnice D1 od Brna bude realizováno během
následujících let (stavební úsek označený
jako D 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou).

Mimoúrovňová křižovatka Lipník
Definitivní napojení obchvatu Lipníku

na dálnici D47 je řešeno pomocí trubko-
vité mimoúrovňové křižovatky. Dálnice
je v úseku křižovatky řešena v kolektoro-
vém šířkovém uspořádání (4 x 2 jízdní
pruhy) v souvislosti s výhledovým řeše-
ním tzv. útvarové křižovatky – souběhu
dálnice D1 (ve směru od Přerova) a rych-
lostní silnice R35 (ve směru od Olomou-
ce). Křižovatku tvoří celkem čtyři křižo-

vatkové větve. Odbočovací větev ve směru od Olomouce do
obchvatu Lipníku v maximální možné míře sleduje směrově
i výškově trasu přivaděče Lipník vybudovaného v rámci
stavby R 3511.

Úsek u obce Loučka
Za křižovatkou Lipník se šířkové uspořádání dálnice

postupně mění z kolektorového osmipruhového na šestipruh.
Trasa v tomto úseku prochází jižně od obce Loučka (násyp až
8,5 m). V km 91,650 překlenuje mostním objektem potok
Loučku a lokální biokoridor. V km 91,854 přechází mostem
přes silnici III/4371 (z Loučky do Lipníku n. B.). Křížení s
dálnicí si vyžádalo 207 m dlouhou úpravu silnice III. třídy ve
stávající trase, přičemž v místě křížení s dálnicí je snížena
niveleta z důvodu dodržení podjezdné výšky. Na úseku při-
lehlém k zástavbě je vlevo ve směru staničení protihluková
stěna. V rámci stavby byla rovněž provedena individuálními
protihluková opatření na několika nejbližších obytných
objektech v Loučce. V km 92,879 kříží dálnice mostním
objektem silnici III. třídy (z Loučky do Jezernice), potok Hlá-
senec a lokální biokoridor. Silnice III. třídy byla ponechána
v původní trase.

? ?

Dálnice D47 (D1): úsek Lipník nad Bečvou – Bělotín v provozu! Petr Hradil

Úterý 25. listopadu 2008 se stalo významným dnem nejen pro dopravní situaci na Moravě, ale i pro projektanty SUDOPu PRAHA a.s. – byl
dokončen a zprovozněn 15,4 km dlouhý úsek dálnice D47 mezi Lipníkem nad Bečvou a Bělotínem, stavba 4704. Dokončením tohoto úseku je
v provozu již více než polovina celé dálnice D47 (která se tím mění na D1) a je to důležitý krok ke spojení mezi Prahou, Brnem a Ostravou.

Tohle se nedělá, kolegové!
Pro SUDOP PRAHA a.s. se zprovozněním stavby Dálnice D47, stavba Lipník nad Bečvou – Bělotín, o které

píšeme na dalších stránkách,  uzavřelo takřka přesně deset let práce na tomto projektu. 
Na podzim roku 1998 jsme v soutěži získali zakázku od ŘSD, závod Brno – zpracovat dokumentaci pro územní

řízení na tuto stavbu. HIPem stavby se stal Ing. Petr Hradil. Tato práce byla tvůrčí a zajímavá hlavně tím, že
oproti méně závazné studii v DÚR vzniká dílo, které musí být dořešeno do detailů tak, aby další stupeň projekto-
vé dokumentace již nezasáhl jiné pozemky a neměnil koncepci technického řešení. Této práce se SUDOP zhostil
zodpovědně, takže další stupně – dokumentace pro stavební řízení a pro výběr zhotovitele, které jsme vysoutěžili
už jako „Sdružení D4704“ společně s  SHB, a.s. a Dopravoprojektem Ostrava s.r.o., ale stále pod vedením
SUDOPU, nedoznala velkých změn. I tak to byl velký kus práce, jedno paré bylo vměstnáno do čtyř velkých sudo-
pských krabic.

Když  v roce 2004 vyhrálo realizaci stavby Sdružení D 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín (Skanska DS a.s.,
STRABAG a.s., Dálniční stavby Praha, a.s.) pod vedením Skanska DS, nějakým vyšším manažerským rozhodnu-
tím, údajně na žádost představitelů Skanska DS, se stalo, že realizační dokumentaci, dokumentaci skutečného
provedení stavby a autorský dozor zpracovávalo a vykonávalo naše projektantské sdružení již za koordinace
SHB a.s. (koordinátor RDS Ing. Vladimír Hlásek). 

Slavnostního aktu přestřihávání pásky při zprovoznění stavby se ze SUDOPU PRAHA zúčastnila početná
delegace projektantů. Naše radost z hotového díla, na kterém jsme za deset let strávili tisíce hodin, však zkazily
nepravdivé údaje v knižní publikaci, kterou ke zprovoznění vydala firma SHB a.s. V úvodu výpravné publikace
jsou včetně log uvedeni: investor stavby, finanční zabezpečení stavby, zhotovitelé stavby a jako generální projek-
tant – SHB a.s. s hlavním inženýrem stavby Ing. Vladimírem Hláskem. 

Že by snad „Pražáci“ vadili i v názvu sdružení, které ve skutečnosti bylo generálním projektantem cesty Via
Moravica? A že by pánové z SHB neznali rozdíl mezi koordinátorem RDS a hlavním inženýrem projektu? Ane-
bo se jen rozhodli strhnout veškerou pozornost na sebe?

I když byla krátce po zprovoznění stavby publikace rozebrána odbornou i ostatní veřejností, byl ředitel firmy
SHB a.s. písemně požádán o nápravu. S omluvou přinesl několik výtisků této publikace s přelepenými údaji a
nová verze byla vlastně další nehoráznou drzostí, protože k uvedenému generálnímu projektantovi SHB a.s. pou-
ze přibyla formulace „ve spolupráci s firmami SUDOP PRAHA a.s., SHP a HBH Projekt“. HIPem stavby zůstal
uveden Ing. Hlásek z firmy SHP.

S takovýmto neomaleným přivlastněním duševního vlastnictví jsme se ještě na našich stavbách nesetkali.
Ještě, že má alespoň jasno Ředitelství silnic a dálnic ČR, když z úst generálního ředitele Ing. Brunclíka při

zprovoznění stavby zaznělo, že stavbu vyprojektovalo Sdružení D4704 pod vedením SUDOPU.
Hana Staňková

Úsek dálnice v zářezu před obcí Hrabůvka

Nevidí se příliš často téct potok nad dálnicí. Přesypaný tunel v zářezu u obce Hrabůvka převádí přes dálnici Drahotušský potok, přeložku silnice a přeložku plynovodu.
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Úsek u obcí Podhoří a Jezernice
V úseku km 93,0–94,9 vede dálnice v zářezu až 8,5 m hlubokém.

V km 94,633 kříží stávající silnici III/4377. Silnice je převedena přes
dálnici nadjezdem, což si vyžádalo 604 m dlouhou úpravu navrženou
víceméně ve stávající trase. Na úseku procházejícím podél obytné části
Dolní mlýny jsou vlevo i vpravo vybudovány protihlukové stěny. V km
94,852 překlenuje trasa dálnice mostním objektem vodoteč Jezernici
a lokální biokoridor. V km 95,838 je most na dálnici přes polní cestu.
Na objektu ubytovny v blízkosti zemědělského areálu v Podhoří byly
provedeny výměny oken jako individuální protihluková opatření.

Úsek u obce Milenov
Základní snahou při návrhu nivelety bylo zapustit dálnici ve svahu

nad Milenovem do zářezu při zachování možnosti překlenutí stávají-
cích vodních toků mostními objekty. V km 96,540 kříží dálnice potok
Žabník a lokální biokoridor. Výškové poměry dálnice si vyžádaly
zahloubení vodoteče. V km 96,800 kříží trasa dálnice ve velmi ostrém
úhlu stávající silnici III/44025. Přeložka silnice délky 837 m překlenu-
je dálnici nadjezdem v km 96,703 v úhlu téměř kolmém. V dalším
úseku kolem Milenova je vybudována protihluková stěna vpravo.
V km 98,180 překlenuje dálnice Milenovský potok. V km 98,200 míjí
trasa ve vzdálenosti cca 80 m vpravo dětský tábor. V km 98,500 je nad-
jezd dvoupruhové místní komunikace mezi Milenovem a Hrabůvkou.

Úsek u obce Hrabůvka
Těleso dálnice je jižně od Hrabůvky vedeno vesměs v hlubokém

zářezu. V km 99,438 kříží trasa D47 stávající silnici III/44024
(Hrabůvka–Klokočí). Křížení je řešeno nadjezdem silnice nad dál-
nicí a přeložkou délky 285 m víceméně ve stávající trase. V místě
křížení s Drahotušským potokem je vybudován zahloubený a pře-
sypaný tunel délky 50 m, přes který je převedena nejen vodoteč, ale
i přeložka silnice III/44023 Hrabůvka–Velká. Výraznou výhodou
tohoto řešení je podstatné snížení následné dálniční estakády přes
údolí vodoteče Splavná. V úsecích před i za tunelem jsou vlevo ve
směru staničení gabionové zdi, mimo jiné z důvodu ochrany přileh-
lé zástavby v Hrabůvce proti hluku. Nejbližší obytné objekty v Hra-
bůvce jsou chráněny individuálními protihlukovými opatřeními.

Úsek u obce Velká
V km 101,640 kříží dálnice v nepříznivém úhlu stávající silnici

III/44022 (Velká–Lhotka). Přeložka silnice s nadjezdem přes dál-
nici v příznivějším úhlu křížení je dlouhá 529 m. V km 102,090 je
most přes vodoteč Veličku a lokální biokoridor. V km 102,700
kříží dálnice stávající silnici II/440 (Hranice–Potštát). Deltovitá
mimoúrovňová křižovatka s křižovatkovými větvemi v severozá-
padním a jihozápadním kvadrantu zajišťuje napojení města Hrani-
ce na dálnici D47. V km 103,343 je most přes stávající vodoteč.

Úsek souběhu s železniční tratí Hranice–Studénka
V km 104,253–104,563 je dálnice vedena na estakádě přes údolí

vodoteče Ludina. V km 105,446 je most přes nadregionální bioko-
ridor Doubrava. Napojení Přivaděče Bělotín je vyřešeno trubkovi-
tou mimoúrovňovou křižovatkou. Před zprovozněním dalšího úse-
ku dálnice (D4705 Bělotín – Hladké Životice) je veškerá dálniční
doprava vedena právě přes bělotínský přivaděč.

Přivaděč Bělotín
Řešený úsek je v kategorii R 24,5/100 a staničen ve směru od

Bělotína k dálnici. Na začátku úseku je trasa napojena na nava-
zující úsek stavby I/48 a I/47 – MÚK s ČD. Mimoúrovňová
křižovatka Přivaděče Bělotín se silnicí I/47 je řešena jako
osmičková. Na úseku blízkém bělotínské zástavbě jsou vybu-
dovány protihlukové stěny. Na několika obytných objektech
byla provedena navíc individuální protihluková opatření. 
V km 0,613 je most přes regionální biocentrum Doubrava
a v km 1,452 most přes železniční trať ČD.

Přeložky inženýrských sítí
Kromě stavebních objektů tvořících trvalý zábor (pozemní

komunikace, mosty, vodoteče a retenční nádrže) stavby bylo
nutno v rámci stavby přeložit trasy různých typů inženýrských
sítí. Za nejvýznamnější lze považovat celkem čtyři objekty pře-
ložek či úprav vzdušných vedení VVN 110 i 220 kV, jeden
objekt přeložky VVTL tranzitního plynovodu (u MÚK Lipník)
a sedm přeložek VTL plynovodů.

Po čtyřech letech realizace byla tedy na konci roku 2008 stavba
zprovozněna, i když ne úplně dokončena. Podle údajů ŘSD stála
bez DPH 7 010 557 025,- Kč, takže s DPH 8 342 563,- Kč.

Foto: Ivan Krejčí

Základní údaje o stavbě
Délka úseku dálnice (v kat. D 34,0/120, část D 27,5/120): 15,4 km
Délka přivaděče Bělotín (v kategorii R 24,5/100 – čtyřpruh): 2,4 km
Tři dálniční mimoúrovňové křižovatky: 
Lipník – trubkovitá, Hranice – deltovitá, Bělotín - trubkovitá
Jedna silniční mimoúrovňová křižovatka: 
silnic I/47 a I/48 - osmičkovitá
Počet přeložek silnic II. a III. třídy: 8  (v celkové délce 4,6 km)
Počet mostních objektů: 25
Objednatel stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno
Projektant: SUDOP PRAHA a.s. a Sdružení D4704 (SUDOP
PRAHA a.s. - vedoucí, SHB, a.s. a Dopravoprojekt Ostrava s.r.o.),
HIP Ing. Petr Hradil
Zhotovitel stavby: Sdružení D 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín
(Skanska DS a.s. - vedoucí,  STRABAG a.s., Dálniční stavby Praha, a.s.) 
Investiční náklady: 8 342 563,- Kč.Mimoúrovňová křižovatka Hranice přeje motoristům šťastnou cestu (foto i na následující straně) Kilometry protihlukových zdí lemují oba kraje nového úseku dálnice

Zanedlouho budou motoristi znát svou polohu v krajině jen podle nápisů na protihlukových zdech...

Příště:
Mosty na dálnici D47 (D1)
v úseku Lipník n. B. - Bělotín
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Příklad zdoukolejnění úseku Kozolupy-Pňovany. Z pohledu na vegetaci je zřejmé, na kterou stranu byla původně jednokolejná
železniční trať rozšířena. V pozadí je vidět nové těleso náspu přeložky trati u Plešnic.

Práce na přípravné dokumentaci stavby byly spo-
lečností SUDOP PRAHA a.s. zahájeny v říjnu roku
2002. Přípravná dokumentace stanovila základní kon-
cepci technického řešení. Dvoukolejný úsek trati
Plzeň Jižní předměstí – Kozolupy bude optimalizován
ve stávající poloze, jednokolejný úsek
Kozolupy–Pňovany bude zdvoukolejněn s lokálními
přeložkami trati a poslední úsek Pňovany–Stříbro
zůstane i po optimalizaci jednokolejný. Územní roz-
hodnutí pro celou stavbu bylo vydáno v červenci
2004.

V druhé polovině roku 2004 byly zahájeny práce
na dokumentaci projektu stavby. Oproti přípravné
dokumentaci byla stavba na základě požadavku města
Plzně rozšířena o několik nových mostních objektů
a podchodů pro řešení výhledového stavu dopravy
v západní části města Plzně. Jednalo se především
o nové železniční mosty přes budoucí Lábkovu ulici
a Západní okruh, podchody do sídliště Skvrňany
a budoucí obytné zástavby v Plzni Křimicích. Pro
zlepšení dopravní obslužnosti sídliště Skvrňany byla
navržena nová železniční zastávka Plzeň - Zadní
Skvrňany včetně přístupových komunikací a lávka pro pěší do Stříbrské
ulice. Nové objekty s bezprostředním dopadem na provoz dráhy byly
začleněny do stavby optimalizace trati, ostatní byly připravovány jako
samostatná investice města Plzně. Dokumentace projektu stavby byla
odevzdána v únoru 2005. S ohledem na problémy s výkupy pozemků
v úseku zdvoukolejnění trati bylo stavební povolení vydáno postupně pro
jednotlivé části stavby.

Kolejová řešení a nástupiště
Územně stavba začíná železničním mostem přes Vejprnickou ulici

v Plzni, kde navazuje na připravovanou stavbu Průjezdu uzlem Plzeň.
Stavba končí před plzeňským zhlavím železniční stanice Stříbro, kde
navazuje na v současné době budovanou stavbu Optimalizace trati
Stříbro – Planá u Mariánských Lázní. Stavba představuje optimaliza-

ci železniční trati v délce 29,1 km včetně přestavby všech železnič-
ních stanic.

Železniční stanice Plzeň Křimice si ponechala původních 6 kolejí.
Poloperonizace zahrnovala přestavbu stávajícího ostrovního nástupiště
a nástupiště u výpravní budovy. Podchod byl prodloužen pod celým kole-
jištěm, čímž byl umožněn přístup cestujících do lokality budoucí obytné
zástavby. Přístup cestujících na nástupiště je řešen rampou a schodištěm.

V železniční stanici Kozolupy byla provedena peronizace se dvěma ost-
rovními nástupišti. Počet kolejí zůstal zachován. Stávající podchod byl pře-
budován dle nové konfigurace kolejiště a doplněn rampami pro cestující.

Kolejiště v železniční stanici Plešnice bylo výrazně redukováno, stani-
ce byla změněna na zastávku s nástupišti u obou kolejí. Pro přístup cestu-
jících na nástupiště byl vybudován nový podchod.

Výrazných změn doznala také železniční stanice Pňovany. Byl zde
vybudován podchod pro přístup cestujících na dvě nová
ostrovní nástupiště a nástupiště u výpravní budovy.

V poslední železniční stanici Vranov u Stříbra byla
zrušena jedna kolej, a tak stanice získala charakter
výhybny na jednokolejném úseku trati.  U obou kolejí
byla vybudováno vnější nástupiště. 

Komplexní přestavbou prošly zastávky Vochov,
Pňovany zastávka a Sulislav, vybudována byla nová
zastávka Plzeň - Zadní Skvrňany.

Koleje v dvoukolejném úseku trati Plzeň Jižní před-
městí – Kozolupy a jednokolejném úseku Pňovany–Stříb-
ro byly optimalizovány ve stávající poloze. Prostřední
úsek trati Kozolupy–Pňovany byl zdvoukolejněn. V
rámci výstavby druhé traťové koleje bylo provedeno
několik lokálních přeložek trati s cílem odstranit propa-
dy rychlosti. Z hlediska technického řešení byl tento
úsek stavby nejzajímavější. Zejména založení a kon-
strukce až 22 m vysokých nových náspů čí rozšíření stá-
vajících zemních těles kladlo vysoké nároky jak na návrh
řešení, tak i na vlastní provedení díla.

Železniční trať se nachází v geograficky složi-
tém území. Přesto se na téměř 22 km délky trati
podařilo dosáhnout traťové rychlosti 100–120
km/h pro běžné soupravy a na zbývajících 7 km
rychlosti 90 km/h.

První modernizační stavba III. železničního koridoru dokončena

Optimalizace trati Plzeň–Stříbro (29,1 km) Pavel Langer

V dubnu roku 2009 bude ukončena realizace první stavby modernizace III. tranzitního železničního koridoru na větvi Praha – Plzeň –
Cheb – státní hranice, tj. stavby Optimalizace trati Plzeň–Stříbro. Pro tým projektantů podílejících se na přípravě a realizaci této stav-
by tak končí další etapa v jejich profesní kariéře. Což je důvodem ke krátké rekapitulaci a ohlédnutí se za uplynulým obdobím. 

Výstupy z podchodu a zastřešení ostrovních nástupišť v železniční stanici Kozolupy

Nová lávka pro pěší spojuje sídliště Skvrňany s obytnou zástavbou podél ulice Křimické v Plzni
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Mostní a inženýrské objekty
Významnou část stavby tvoří mostní a inženýrské objekty. Celkem

stavba zahrnovala úpravu 51 propustků, proběhla sanace 35 stávajících
železničních mostů, vybudovány byly 3 nové železniční mosty, 5 pod-
chodů, 1 silniční nadjezd a 1 lávka pro pěší. Toto enormní množství
objektů si při zpracování dokumentace vyžádalo spolupráci několika
dalších projekčních firem. Mezi stavebně nejzajímavější a dominantní
mostní objekty patří nový železniční most v km 354,594 přes budoucí
západní okruh města Plzně (projektant Ing. Martin Vlasák, SUDOP),
přestavba železničního mostu v km 362,050 přes silnici II/605 (projek-
tant Ing. Alexandr Kurz, TOP CON servis s.r.o.), nový železniční most
na přeložce trati v km 364,984 (projektant Ing. Marta Nováková, Valbek
s.r.o.), prodloužení stávajícího mostu v km 366,658 na přeložce trati
u Hracholusk (projektant Ing. Jan Sýkora, IKP CE s.r.o.), nový železnič-
ní most v km 371,429 nad přeložkou silnice III/19321 (projektant Ing.
Filip Roller, SUDOP). 

Pozemní objekty a protihluková opatření
V této profesi byly řešeny stavební úpravy všech výpravních budov

vyplývající z umístění nových technologických zařízení. Pro energetická
zařízení byly vybudovány nové objekty pro spínací stanici v Plzni Jižní
předměstí a pro novou napájecí stanici ve Vranově u Stříbra. Výrazným

prvkem stavby jsou také protihlukové stěny. Pro ochranu obyvatel
před hlukem z provozu dráhy jich bylo navrženo a postaveno

celkem 8670 m. Ve všech stanicích jsou provedena
nová zastřešení ostrovních nástupišť, výstup-

ních ramp a schodišť. Stejné kon-
strukce jsou i přístřešky pro

cestující na zastáv-
kách.

a investice města Plzně na souvisejících objektech pro výhledový rozvoj
dopravy města. Druhé náročné období nastalo v roce 2008, kdy byla zahá-
jena navazující stavba Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských
Lázní. Bylo nutné důsledně koordinovat výlukové činnosti a výrazně se
zkomplikoval přísun stavebních materiálů a přístup mechanizace do pro-
storu staveniště.

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 inže-
nýrských sítí, atd. To vše kladlo zvýšené nároky na všechny zúčastněné
při realizaci, tj. investora, projektanta a zhotovitele. Že jsme se společně
se všemi problémy dokázali vypořádat, svědčí úspěšné dokončení stavby
a zavedení provozu v projektovaných parametrech.

Stavba Optimalizace trati Plzeň–Stříbro bude ukončena v dubnu 2009.

Projekt: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Pavel Langer
Kolejové řešení: Ing. Pavol Bartoš, Ing. Eva Syrová, Ing. Jan Janoušek
Profesní garanti a rozhodující dílčí zpracovatelé:
Mostní a inženýrské objekty: Ing. Martin Vlasák, Ing. Jan Sýkora – IKP CE s.r.o., Ing. Petr
Novák – VALBEK s.r.o., Ing. Alexandr Kurz – TOP CON servis s.r.o., Ing. Pavel Korma-
ňák – Vin Consult s.r.o., Ing. Martin Havlík – PONTEX s.r.o.
Pozemní komunikace: Ing. Pavel Krásný – PUDIS a.s. * Pozemní objekty: Ing. Jiří Svojan 
Protihlukové stěny: Ing. Václav Jann * Zabezpečovací zařízení: Ing. Martin Raibr
Zhotovitel: Sdružení „Západní expres“, OHL ŽS, a.s. – vedoucí sdružení, Skanska ŽS a.s.,
Subterra, a.s. a Leonhard Weiss GmbH. & Co. KG. * Ředitel stavby Zbyněk Nečas 
Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Praha * Správce stavby Ing. Jaroslav Pešek
Náklady: cca. 4,2 mld. Kč

Podchod a přístupy k nástupištím v nově vybudované zastávce Plzeň - Zadní Skvrňany.

Foto Pavel Langer

Nový silniční nadjezd u rekreační oblasti Hracholusky nahradil kamenný klenutý
most na původně jednokolejné trati (dva snímky dole).

Nástupiště a přístřešky pro cestující
v železniční stanici Vranov u Stříbra.
V pozadí nový technologický park.

V jednokolejném úseku Pňovany–Vranov
bylo nutné v několika lokalitách rozšířit stá-

vající skalní stěny.

Dvoukolejný železniční most přes budoucí západní okruh v Plzni Křimicích. Trámová
konstrukce vyztužená obloukem (Langrův trám) o rozpětí 48 m. 

Úsek trati před Plzní po optimalizaci. 
Výstavbou protihlukových stěn a vybudováním 

nových podchodů a lávky pro pěší bylo odstraněno 
několik „nelegálních“ a značně nebezpečných přechodů 

pro pěší přes stávající železniční trať.

STŘÍBRO

PLZEŇ

Sanace území
Jednokolejný úsek Pňovany–Stříbro se nachází ve velmi členitém úze-

mí. Střídají se zde hluboké zářezy s vysokými náspy přes rokle. V něko-
lika úsecích bylo nutné rozšířit skalní zářezy. Tyto zářezy pak byly
následně opatřeny zasíťováním pro zamezení padání kamenů na trať.

Další velmi zajímavou částí stavby byla sanace starých důlních děl.
V okolí Stříbra probíhala v minulosti intenzivní důlní činnost. Proto byla
nejprve provedena rešerše historických podkladů a existence a poloha
důlních děl byla následně ověřena průzkumem (geofyzika a vrty). Přesto
zůstalo mnoho neznámého, a proto bylo nutné způsob a provádění sanač-
ních prací operativně upravovat podle aktuálního stavu na staveništi.
S ohledem na specifičnost problematiky sanací starých důlních děl prů-
zkumné práce, projekční přípravu i realizaci zajišťovala společnost SG-
Geotechnika a.s.

Průběh výstavby
Vlastní realizace stavby byla zahájena v dubnu 2006. V tomto roce

byly kompletně dokončeny dvoukolejný úsek trati z Plzně do Kozolup
v délce 7 km a přestavba železniční stanice Plzeň Křimice. Souběžně s
realizací úseku Plzeň–Kozolupy byly prováděny zemní práce pro zřízení
druhé traťové koleje v úseku Kozolupy–Pňovany. 

V roce 2007 stavba pokračovala dokončením zdvoukolejňovaného
úseku Kozolupy–Pňovany a přestavbou železničních stanic Kozolupy
a Pňovany.

Poslední jednokolejný úsek Pňovany–Stříbro byl dokončen v průběhu
roku 2008.

Z hlediska koordinace prací nastala velmi náročná situace hned na
počátku výstavby. Jednalo se o období, kdy souběžně na jednom staveniš-
ti probíhala stavba optimalizace trati zajišťovaná investorem SŽDC s.o.
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V průběhu loňského roku se uskutečnil tradiční sportovní seriál pro firemní týmy - Byrokrat Cup 2008. V průběhu sportovní sezóny, od jara do podzi-
mu, proběhlo o víkendech 18 turnajů, při kterých firemní týmy měřily své dovednosti a síly ve vyčerpávajících kláních převážně v míčových sportech.
Celkem se tohoto sportovního seriálu zúčastnilo 159 firemních týmů z různých okruhů hospodářské sféry ČR. Díky svým sportovním dovednostem,
odhodlání reprezentovat a chutí bavit se kolektivním zážitkem zastupovali spolupracovníci SUDOP PRAHA na osmi z osmnácti turnajů a dobrými
výsledky zajistili celkové 9. místo v konečném hodnocení sportovního seriálu. Mezi obzvlášť vydařené dílčí výsledky patřilo 1. místo badmintonového
týmu (viz SUDOP Revue 2/2008) a 2. místo futsalového družstva v turnaji kategorie Hobby.
Na závěr sezóny proběhlo 4. prosince 2008 slavnostní vyhlášení Byrokrat Cup tour 2008 v prostorách vinného sklepu Monarch nedaleko Staroměst-
ského náměstí. Při této příležitosti bylo oficiálně vyhlášeno a odměněno prvních 10 týmů konečného pořadí sportovního seriálu. Doufejme, že i v prů-
běhu sezóny 2009 naváží zástupci SUDOPu PRAHA na dobré výsledky z předešlého roku a díky četnější účasti na turnajích Byrokrat Cupu se opět o
krok přiblíží k zisku putovního poháru pro nejlepší firemní sportovní tým.    Ladislav Walla Více na http://www.freesport.cz

SUDOP PARTY 2008 změnila prostředí

V průběhu roku 2008 překročil počet zaměstnanců magickou
hranici 350, a tak se musela naše významná společenská akce
přestěhovat do větších prostor blízkého hotelu Olšanka. Novinka
se neobešla bez dětských nemocí - asi nejhorší byla nedostačují-
cí kapacita šatny, což podstatně zpozdilo začátek akce. Někteří z
hostů při čekání tak vyhládli, že se vrhli na připravené pochout-
ky hned po příchodu do sálu. 

Jinak zůstaly tradice zachovány - po krátkém projevu generální-
ho ředitele Ing. Josefa Fidlera následovalo odměnění věrných
zaměstnanců, přípitek, v průběhu večera nechyběla tombola,
tanec i dobrá zábava. Výrazně byla obměněna i doprovodná
kapela: tříčlenná skupina NANGA PARBAT zjevem připomínala
domorodce z onoho kraje, k tanci však hrála vše, co znají kraje
naše. Foto Petr Kaizar

Byrokrat Cup tour 2008: 9. místo ze 159 týmů

Možná v letošním ročníku pomůžou vylepšit umístění i
sportovci z jiných odvětví: volejbalu, beach volejbalu,

tenisu a stolního tenisu...
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KLUB DŮCHODCŮ
Z neproniknutelné mlhy do slunečního jasu jsme
mohli nazvat vlakovou cestu našeho podzimního
výletu do Ostrova nad Ohří. Navštívené město leží
na úpatí Krušných hor mezi dvěma západočeskými
lázněmi – Karlovými Vary a Jáchymovem. Prohlíd-
ku jsme zaměřili na historickou památkovou zónu
se zámkem a zámeckým parkem, Starým náměstím
s historickou radnicí a měšťanskými domy, Malým
náměstím s farním kostelem sv. Michaela a areá-
lem bývalého kláštera známým jako Posvátný okr-
sek. Úspěšný zájezd většina účastníku ukončila
v domě středověkém, ale s cukrárnou moderní.   

Listopadové chladné počasí nás nasměrovalo do
funkcionalistického Veletržního paláce na kulturu.
Ve čtyřech podlažích stálé expozice umění Národní
galerie v Praze jsme si prohlédli obrazy, kresby,
grafiku a fotografie, doplněné ukázkami architektu-
ry, nábytku, uměleckých řemesel, módy a designu
českého i zahraničního umění let 1900–1930.

V úterý 2. prosince na výroční členské schůzí jsme
společně ukončili činnost Klubu důchodců odborů
SUDOP PRAHA a.s. v roce 2008, krátkým tichem
vzpomenuli těch členů, kteří se schůze už nemohli
zúčastnit a potleskem přivítali nové a mladé
důchodce. Pochválili jsme si práci výboru, obzvlášť
jednatele, turistického referenta, obou pokladníků
a dobrovolných servírek a poděkovali jsme všem
funkcionářům, že se nechali zase zvolit. Letos jsme
mezi námi, pro nevhodnost termínu, nepřivítali na
schůzi zástupce vedení Odborové organizace a hos-
podářské vedení SUDOP PRAHA a.s. Generálnímu
řediteli Ing. Josefu Fidlerovi, za jeho zájem o nás
po celý rok i za poskytovanou pomoc, poděkoval
výbor na  osobním setkání.
Klub důchodců přeje všem svým příznivcům hodně
zdraví a spokojenosti v roce 2009.

František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
96 let Ing. arch. Josef Novotný, 10. 3.

hl. inženýr stř. průmyslových staveb
80 let Přemysl Němeček, 3. 2.

ved. údržbář hospodářského odboru 
75 let Ing.  Jaroslav Kozel, 1. 1.

projektant stř. zabezpečovací techniky       

SE ZÁRMUTKEM VZPOMÍNÁME
na Ing. Pavla Macha, zakládajícího zaměstnance
SUŽELPROJEKTU v roce 1952 a hlavního inžený-
ra projektu střediska tratí a uzlů, který zemřel 
3. března 2009 ve věku nedožitých 84 let.
V SUDOPU pracoval 22 let.

Ve dnech 23.- 25. 1. 2009 se konaly v Albrechticích u Tanvaldského Špičáku 18. novodobé
Zimní sportovní hry SUDOPU. Ubytování a stravování bylo zajištěno v penzionu Berounka,
což bylo o kategorii výše než v minulých letech na penzionu Alpin. Zúčastnilo se 37 závodníků
z Prahy a Plzně. 

Závody se konaly za příznivých sněhových i povětrnostních podmínek. V sobotu v dopoled-
ních hodinách se uskutečnil závod ve slalomu na nedalekém svahu „U kapličky“, kde nám maji-
tel postavil slalomovou trať dokonce z kloubových tyčí, jejichž výhody někteří hned využili.

Nejprve dvoukolový závod absolvovaly ženy (8) a poté muži (24). 
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 občerstvova-
cí stanici 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. Nut-
no podotknout, že i tuto část soutěže všichni zvládli.  (kul)
A na závěr oficiální výsledky:
slalom muži slalom ženy běh muži                                     
1. Jiří Syrový         1. Blanka Říhová 1. Luděk Sosna     
2. Ladislav Walla 2. Radka Šritterová 2. Jakub Štěrba
3. Ota Heller   3. Eva Syrová 3. Ladislav Walla        

běh ženy železný muž železná žena
1. Jarmila Rydlová  1.- 2. Jiří Syrový  1.–2. Blanka Říhová  
2. Radka Šritterová Ladislav Walla Radka Šritterová  
3. Blanka Říhová 3.      Jakub Štěrba 3.      Jarmila Rydlová   

Zimní sportovní hry SUDOPU 2009

*handicap = počet 
vypitých jednotek    
železný muž a žena =
nejlepší součet umístění

SUDOP badminton CUP 08
Druhý ročník sudopského badmintonového turnaje se uskutečnil
6. 12. 2008 ve sportovní hale v Nových Butovicích.
Z původního počtu 13 přihlášených zbylo po útoku nejen chřipkové
epidemie 9 zdatných sportovců. Změnou oproti loňskému ročníku
bylo vytvoření silné kategorie žen v počtu tří hráček. Herní systém
zůstal stejný, v obou kategoriích si zahrál každý s každým. V kate-
gorii žen se vzhledem k malému počtu zápasů hrálo dvoukolově. 
O překvapení turnaje se postaral kolega Pavol Bartoš, který
navzdory svému ospalému hernímu nasazení a k údivu všech,
obsadil krásné druhé místo. Naproti tomu někteří nechali na kurtě
nejen bojovné srdce, ale především své kouřem trénované plíce,
a přesto nedosáhli na mety nejvyšší.

Hráči, kterým zbývaly fyzické a psychické síly, vytvořili smíšené i nesmíšené dvojice a vrhli se do dalších
nelítostných bojů ve čtyřhře. Kdo ví, možná se čtyřhry stanou součástí příštího turnaje.
Zúčastnění (dle umístění): 
Kategorie muži
1. Zbyněk Smáha (201) 2. Pavol Bartoš (201) 3. Jaromír Ambrus (201)
4. Peter Lastovecký (201) 5. Petr Pavelka (201) 6. Vojtěch Roule (201)
Kategorie ženy
1. Jana Kudrnová (201) 2. Katarína Bodnárová (206) 3. Markéta Vavřinová (201)
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Úzkorozchodné železnice na Slovensku  
Kapitola je věnována fenoménu provozu na
úzkém rozchodu. U našich východních sousedů
neexistovaly, resp. neexistují pouze úzkorozchod-
né a z velké části elektrizované železnice, které
slouží hlavně dopravě cestujících, ale v minulosti
důležitou roli sehrály lesní železnice. Ty sloužily
pro odvoz dřevní hmoty z hlubokých lesnatých
údolí k dalšímu zpracování.
V době největší konjunktury dosáhla délka les-
ních drah 1 200 kilometrů. 
Samozřejmě nelze  opomenout i hospodářské
drážky, které  sloužily převážně  k dopravě cuk-
rové řepy. 
Železnice na Podkarpatskej Rusi 
Územní celek, který je nyní součástí Ukrajiny,
byl až do roku 1918 součástí Uherska. Po skonče-
ní první světové války si nově vzniklý státní útvar
nárokovalo nejenom  Maďarsko, ale i Rumunsko
a Československo. 
Saint – germainská smlouva ze září 1919 potvrdi-
la začlení Podkarpatské Rusi do  nově vzniklého
Československa. Tento stav setrval až do podzi-
mu 1938, kdy bylo toto území obsazeno Maďar-
skem. V roce 1945 bylo připojeno k tehdejšímu
Sovětskému Svazu. 
První normálněrozchodná trať byla na Podkarpat-
ské Rusi otevřena roku 1872 jako součást Uher-
ské severovýchodní železnice. Postupně byly
vybudovány další  spojnice  důležitých hospodář-
ských a administrativních center Rakouska-
Uherska s tehdejší rakouskou Haličí.
Tratě vedené přes horské průsmyky patří k ozdo-
bám železničního stavitelství a směle konkurují
i legendárním alpským horským drahám.  
Podobně jako na Slovensku i zde byla poměrně
rozsáhlá úzkorozchodná železniční síť jak pro
veřejnou dopravu, tak v Podkarpatském oblouku
všudypřítomné lesní dráhy. 
Parné rušne vyrábané v období Rakouska –
Uherska
Náplní této kapitoly je postupný vývoj lokomo-
tivního parku, který nezapřel uherskou lokomo-
tivní školu. Především  lokomotivy, které slouži-
ly na  Košicko – bohumínské dráze - legendární
„malletky“ - patřily k tomu nejlepšímu, co jezdi-
lo na území Slovenska. 

Parné rušne dodávané v období prvej Česko-
slovenskej republiky
Neméně zajímavý je  vývoj lokomotivního parku
v období první republiky. Postupně jsou na Slo-
vensko dodávána nová hnací vozidla z obou nej-
významnějších lokomotivek (První Českomorav-
ská, Škoda) jak pro osobní, tak pro nákladní
dopravu. 
Parné rušne dodávané slovenským železniciam
Po rozpadu Československa a vzniku Slovenského
štátu v roce 1939 se dodávaly stroje maďarské pro-
venience řady 456.0, které byly postupně doplňo-
vány i po skončení válečného konfliktu formou
kořistních či reparačních strojů. Neobvyklá byla
i šestikusová dodávka strojů řady M 273.1, tedy
jednomužných parních lokomotiv  rakouskou
lokomotivkou Floridsdorf, která dodala v letech
1942 až 1944 i populární „ventilovky“ (řada 431). 
Parné rušne po roku 1945
Po znovuobnovení Československa přicházely
nové moderní parní lokomotivy osobní  i náklad-
ní verze, a to jak z ČKD Praha, tak i z plzeňské
Škodovky. Nelze opomenout výskyt trofejních
strojů řady 555.0, ale i dalších strojů německé
konstrukce, i lokomotiv URNA (řada 456.1), kte-
ré byly dodávány v rámci hospodářské pomoci
USA těžce poškozeným zemím. 
Motorové vozne a rušne
Na konci dvacátých let minulého století se na
Slovensku objevují první motorové vozy. Zpo-
čátku šlo o tzv. populární „věžáky“, které zajiš-
ťovaly osobní dopravu na vedlejších tratích, ale
v první polovině třicátých let se na tamních kole-
jích  stávají realitou i velké motorové vozy, které
jsou zastoupeny řadami M 264.0, populárními
„modrými šípy“ a především legendárními „Slo-
venskými Strelami“, které zajišťovaly luxusní
spojení mezi Prahou a Bratislavou. 
V období Slovenského štátu byly dodány i čtyři
motorové vozy řady M 283.0 od  firmy Ganz. Ty
byly nasazovány na prestižní vozbu mezi Brati-
slavou a Košicemi.
Postupná snaha o sjednocení roztříštěného parku
motorových vozů je dokumentována dodávkami
motorových vozů řad M 131.1 a M 262 na přelo-
mu čtyřicátých a padesátých let 20. století.
Postupně je park obnovován a rozšiřován dalšími
motorovými vozy různých řad a výkonů.

Padesátá léta minulého století jsou i ve znamení
nástupu motorových lokomotiv. Zpočátku se na
posunu objevují lokomotivy řad T 436.0 z ČKD
Praha a T 455.0 z od maďarského Ganzu. V prv-
ní polovině šedesátých let  přicházejí do těžké tra-
ťové služby i legendární motorové lokomotivy
řad T 678.0 a T 679.0 z ČKD Praha.  

Začiatky elektrickej trakcie 
Již v roce 1905, resp. 1908 byla na Slovensku
zahájena elektrizace úzkorozchodných tratí.
Zatímco elektrický provoz na lesní železnici
v Lubochni  pomalu utichl, provoz na populárních
tratích ve Vysokých Tatrách pulzuje každodenním

životem i v současné době, stejně tak i na „električ-
ce“ Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice, na
které byl provoz zahájen o rok později. 
Na normálním rozchodu začal  elektrický provoz
v roce 1914, kdy bylo slavnostně otevřeno spoje-
ní v závislé trakci mezi Bratislavou a Vídní.
Neméně zajímavou kapitolou byl i příchod pěti
akumulátorových lokomotiv řady E 416.0 na
obsluhu bratislavského železničního uzlu. 
Již v roce 1943 byla vypracována studie na elekt-
rizaci hlavních slovenských železničních tahů.
Samotná realizace se uskutečnila až v padesátých
letech minulého století; elektrizace bývalé
Košicko-bohumínské dráhy byla dokončena
v roce 1964. 
Rušňová depa
Pohled pod „pokličku“ nabízí  kapitola, která
akcentuje nezaměnitelný a stále pulsující život
v „domovech“ hnacích vozidel. Pohled na před-
stavitele profesí, které nenávratně zmizely
v souvislosti s ukončením parního provozu,
dokumentuje pestrý, těžký, ale pro mnohé tak
romantický život v období páry. 
Život okolo železnice 
Podobně jak bohatý byl život v lokomotivních
depech, neméně zajímavá byla každodennost
v železničních stanicích, kdy „hemžení“ stanič-
ních zaměstnanců od výpravčích, vlakvedoucích,
průvodčích přes „pakry“ až k posunovačům
vytvářelo nezaměnitelný kolorit tehdejší doby. 
Železnice a pošta
S tím, jak  se v současné době  zcela mění atmo-
sféra  v depech či ve stanicích, je zcela na ústupu
i další fenomén spjatý s dobou předešlou, a to
přeprava pošty a s tím spojený  i zánik razítek vla-
kových pošt.
Propagácia železníc 
Především v období  první  republiky se vydávaly
i na současné poměry výpravné propagační pub-
likace, jejichž cílem bylo zviditelnění a zpopula-
rizování železniční dopravy jako pohodlného
a bezpečeného spojení za prací a zábavou.

Kniha sestavená z originálních a převážně zatím
nepublikovaných obrazových materiálů ukazuje
život na železnicích ve všech podobách. Doufej-
me, že se najde dostatek sponzorů a kniha se na
pultech prodejen objeví co nejdříve. Jistě přitáh-
ne pozornost mnoha čtenářů a obdivovatelů feno-
ménu železnice. 

Knihu představil Pavel Bittner

Pod touto obálkou se skrývá výpravná obrazová  publikace  formátu A 4 a rozsahu
cca 450 stran, která se zaměřuje  na pestré a mnohovrstevnaté dějiny kolejové
dopravy na Slovensku a Podkarpatské Rusi od doby, kdy na toto území před více než
160 lety vjel první vlak . 
Kniha   je  členěna do dvanácti  kapitol, v nichž  dokumentuje  vznik a vývoj železnič-
ní dopravy v obou územních celcích a především klade důraz na železniční dění na
přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Pionýrská železnice v Košicích

Výstavba tratě v bratislavském železničním uzlu
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Ing. Jiří Kulík - 60 let (23. 3.)
Dne 23. 3. 2009 oslaví 60 let
života dlouholetý  pracovník
SUDOPU Ing. Jiří Kulík. K fir-
mě nastoupil v roce 1972 bezpro-
středně po absolvování ČVÚT
Praha, fakulta elektrotechnická,
obor výroba a rozvod elektrické

energie. Od počátku pracuje na středisku elektrické
trakce a elektroenergetiky, které se v té době nově
formovalo po odchodu části pracovníků na tehdy
vznikající METROPROJEKT. Na tomto středisku
věrně setrvává celá léta a věnuje se oblasti silno-
proudých rozvodů, specielně venkovním rozvodům
vn a nn a jejím přeložkám. Při realizaci veškerých
možných odborných profesí se stihl v roce 1981 ože-
nit se svou manželkou Milenou a vychovat dceru
Zuzanu a syna Michala.

Kromě práce se však zapojil i do společenského
života firmy, ve které se zúčastňuje různých akcí jak
sportovních, tak společenských. Zde slavil další úspě-
chy ve formě umístění v předních pozicích. Současně s
těmito aktivitami se věnuje i mládeži a je jedním z
organizátorů zimních prázdninových pobytů dětí
zaměstnanců firmy na horách.

Několik let středisko elektrikářů vedl, v současnosti
se na středisku 208 věnuje především hipování jednot-
livých staveb. Zde již dovedl do zdárného konce tako-
vé akce jako Elektrizace trati Kadaň – Karlovy Vary
nebo Elektrizace trati České Budějovice – České Vele-
nice. V současnosti se věnuje stavbě Optimalizace tra-
ti Zbiroh–Rokycany, která vstupuje do realizace a stav-
bě Optimalizace trati Lysá n. L. – Praha Vysočany.

Přejme mu, aby ho tyto úspěchy provázely v dalších
letech a v dalších stavbách. Zároveň mu přejme, aby ho
nikdy neopustila na sportovním poli jeho bojovnost
a vitalita. -rai-

Jitka Žabová - 50 let (23. 1.)
V lednu oslavila hodně neuvěřitel-
ných padesát let naše kolegyně paní
Jitka Žabová.

Její temperament nenapovídá, že
je osobou křtěnou Vltavou. Možná za
to může slunce, které načerpala
v mládí v Egyptě, kde pracoval její
tatínek. 

Po absolvování Střední ekonomické školy pracovala
pět let v oboru. Po té přišly na řadu děti.

Otakar Hykeš
(30. 12. 1940 – 9. 3. 2009)

Ota Hykeš nastoupil do
SUDOPU Praha v roce
1972. Absolvent Vyšší
průmyslové školy v Pan-
ské ulici z roku 1959 zůstal
své profesi věrný po celý
život. 

Po absolvování školy
nastoupil do Ústředních
dílen spojů v Holešovi-
cích, kde se vypracoval z
řadového konstruktéra na
vedoucího technické pří-
pravy výroby. Po odchodu
z Ústředních dílen v roce
1969 vystřídal řadu zaměst-
nání, aby nakonec zakotvil

v roce 1972 v SUDOPU, kde vykonával řadu funk-
cí – od funkce řadového projektanta až po vedoucího
střediska sdělovací techniky; po odstoupení z této
funkce ze zdravotních důvodů zastával funkci
obchodního manažera. 

Celá jeho životní dráha u SUDOPU byla svázána
s Tranzitním plynovodem, kde spoluvytvářel sdělo-
vací systém tranzitního plynovodu včetně všech jeho
četných inovací. Dá se říci, že všechny generace spo-
jovacích systémů, přenosových systémů a sdělova-
cích kabelů byly buď navrhovány Otou Hykešem
jako projektantem nebo alespoň projektovány pod
jeho vedením ve funkci vedoucího střediska. Ota
Hykeš se zasloužil o získání mnoha dalších lukrativ-
ních zakázek pro SUDOP, jako například vypracová-
ní realizační dokumentace pro přenosový systém
Global One nebo ATM síť Transgasu a ve své době
byl nejúspěšnějším sudopským manažerem. 

Po celý svůj život nezanedbával společenský
a kolektivní život. Účastnil se řady sportovních her,
pěstoval turistiku, hrál volejbal a pomáhal organi-
zovat a vést dětské tábory. Pracoval též v odborech
a v jednom období odbory na SUDOPU vedl.

S manželkou Ludmilou vychovali dvě děti, od
nichž mají dvě vnučky. Ve svém volném čase se rád
věnoval práci na chalupě, kterou neustále vylepšoval.

V SUDOPU pracoval úctyhodných 30 let a nepře-
stal ani po odchodu do důchodu na konci roku 2002.
I když poslední roky jeho života poznamenala těžká
choroba, která mu silně znesnadňovala pohyb, jak to
jen šlo, pracoval pro firmu dál. Poslední jeho pracov-
ní úkol měl termín 31. 3. 2009… Otův smysl pro
humor a přátelská povaha nám bude chybět. 

-ste-

ŽIVOTNÍ JUBILEA Lenka, která dnes má již za sebou vystudovanou
vysokou školu a hyperaktivní hokejista a současný stu-
dent Pavel. 

Jitka pracovala  po mateřské dovolené devět let jako
plánovač výroby, nákladů a cen. Po nástupu do
SUDOPU před třinácti lety pak využila i svých progra-
mátorských zkušeností v práci s databázemi. 

Na současné pozici hlavní účetní je zkušeným
a uznávaným ekonomem, všichni obdivujeme její
bystrost a rychlost. Nejen pracovní úkoly řeší s
plným nasazením, je i zodpovědným studentem
angličtiny, čtenářem, aktivním obdivovatelem
bodystylingu. V mládí se věnovala baletu a proto
jsme její narozeniny spolu s ní oslavili v rytmu
kapely a tance. -šmí-

Získat zakázku dá pořádnou práci!
...a ředitelé přitom občas 

klečí na kolenou...

Na obrázcích není hotový projekt k odevz-
dání, jak by se mohlo zdát laikovi, ale
nabídka do soutěže na získání zakázky
„Monitoring a kontrola stavby Dálnice D8
úsek 804 Lovosice–Řehlovice“ v září
2008. Při zpracování nejobjemnější nabíd-
ky v dějinách společnosti se zapotila nejen
Ing. Miriam Zelenková, ale i obchodní
ředitel Ing. Tomáš Slavíček (oba vlevo)
a finanční ředitel Ing. Tomáš Sláma. Po
několika měsících hodnocení jsme histo-
ricky první zakázku svého druhu v silné
konkurenci získali. 

Ing. Věra Řežábková
60 let (21. 1.)
Po absolvování gymnázia a stavební
fakulty ČVUT nastoupila v roce 1973
jako projektantka ve firmě Drupos. Od
té doby získávala další zkušenosti
postupně v Alimo projektu a Českém
Telekomu. Od roku 2002 pracuje jako

vedoucí projektantka na středisku Architektury
a pozemních staveb SUDOPU PRAHA. Vzhledem ke
svým dlouholetým zkušenostem na poli projektování
pozemních staveb zastává většinou v rámci koridoro-
vých projektů pozici garanta. 

Její dva synové jsou sice v dnešní době již dospělí,
ale se svou maminkou si stále rádi vyjedou třeba na
hory. Mezi její koníčky patří cestování, turistika, lyžo-
vání, divadlo… Ve volném čase si také ráda přečte
zajímavou knihu. -kaf-

Dagmar Bittnerová
60 let (8. 5.)
Narodila se v Brně, kde absolvovala
základní školu. Po ukončení základní
docházky se s rodiči přestěhovala do
Prahy. zde vystudovala SVVŠ pro
mládež s vadami zraku. Po absolvová-
ní strastiplné cesty po několika praco-

vištích, nastoupila 17. 11. 1980 k tehdejšímu Státnímu
ústavu dopravního projektování na středisko reprogra-
fie, kde pracuje dodnes. Zde zastává práci dělnice -
skládání a ořezávání výkresů. Přes svůj zrakový handi-
cap ráda čte knihy, luští křížovky a poslouchá vážnou
hudbu.

Do dalších let přejeme naší jubilantce hodně zdraví,
klidu a spokojenosti v soukromí i na pracovišti. -vla-


