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SUDOP PRAHA a.s. - obchodní činnost ve třetím čtvrtletí 2010 
SUDOP PRAHA a.s. podal v období červen – srpen

2010 celkem 98 nabídek do veřejných soutěží o získání
zakázek v tuzemsku. I když počtem zpracovaných nabí-
dek se toto čtvrtletí neliší od ostatních v předchozím
období, podstatně se mění struktura příjemců našich
nabídek. Vzhledem k celkové a nutno říci nepříznivé
situaci na trhu dopravního stavitelství vyhledáváme
a reagujeme na výzvy maximálního počtu zadavatelů
veřejných zakázek, které se týkají portfolia dovedností
naší firmy. U našich vážených, dlouhodobých klientů,
pro které zajišťujeme především projektovou přípravu
železničních staveb, je vyhlašování soutěží v útlumu.
Přesto se nám v tom minimu vyhlašovaných soutěží
podařilo u SŽDC, Stavební správy Praha, získat zakázky
na zpracování IZ a přípravné dokumentace „Výstavba
ETCS - I. koridor, úsek Děčín státní hranice Němec-
ko–Praha–Kolín“, „Úpravy elektronických stavědel pro
EZŠ v lokalitě SS Praha“, dále přípravnou dokumentaci
stavby „Protihluková opatření na trati Ústí n. L. – Bíli-
na (zastávka Koštov)“, a „Zdvojkolejnění trati Stéblo-
vá–Opatovice, odstranění přejezdů“. Prozatím bez odez-
vy zůstávají podány nabídky na zpracování „Technické-
ho průkazu variant přemostění Labe v Čelákovicích 
na trati žst. Praha Vysočany – žst. Lysá n. Labem“ a také
v začátku června podaná významná nabídka na zpraco-
vání projektu stavby „Modernizace trati Veselí nad Luž-
nicí – Tábor – II. část, Veselí – Doubí“.

Z pěti soutěží vypsaných SŽDC, Stavební správou
Olomouc, na které jsme reagovali nabídkami, jsme byli
vybráni ve dvou, a to na zpracování přípravných doku-
mentací „Úpravy elektronických stavědel pro EZŠ
v lokalitě SS Olomouc, stavba č. 1 a 2“. Nezískali jsme
zakázky na zpracování IZ „Elektrizace tratě
Olomouc–Uničov–Šumperk“, „Optimalizaci trati Bystři-
ce nad Olší – Český Těšín, 2.část – žst. Český Těšín“,
„Elektrizaci tratě Kojetín–Kroměříž–Holešov“. 

U Stavební správy Plzeň jsme v předmětném období
podali počátkem července pečlivě zpracovanou nabíd-
ku na zhotovení projektu stavby „Revitalizace trati
České Budějovice – Volary“. Výsledek soutěže není
doposud znám. 

Pro centrální orgán SŽDC budeme na základě přija-
tých nabídek a evidentních dovedností střediska 205
zpracovávat „Tabulky CBA pro finanční a ekonomickou
analýzu“ a „Pokyny pro zpracování přepravních pro-
gnóz a jejich výstupů“.

Projektanti pozemních staveb získali velmi zajímavou
zakázku na DSP a RDS „OKV Brno – opravárenská
hala“ vypsanou ČD CARGO. Kromě opravárenské haly
je předmětem díla i návrh stavební a elektro části kolové-
ho soustruhu a defektoskopické dílny.  Obdobně jsme
podali i nabídku na DSP a DPS včetně IČ na „Rekon-

strukci lokomotivní točnice Wagner-Biro“. Oznámení
o výsledku soutěže zatím není k dispozici.

Uspěli jsme u zadavatele ČD RSM Praha s nabídkou
na „ Zpracování energetického auditu a projektové doku-
mentace výpravní budovy v žst. Zdice“.

Považujeme za úspěch, že jsme uspěli v soutěži
vypsané Jihomoravským krajem na zpracování přípravné
dokumentace stavby „Přestavba Železničního uzlu Brno,
zajištění průchodu Severojižního diametru prostorem
nového hlavního nádraží“. Tuto důležitou zakázku sou-
visející se stavbou „Železničního uzlu Brno, moderniza-
ce průjezdu a I. část osobní nádraží“ budeme zpracovávat
ve stejném gardu jako projekt „ŽUB“, tj. ve sdružení
s MCO Olomouc a SUDOP Brno. Koncem července
jsme podali nabídku na Moravskoslezský kraj na zpraco-
vání DSP, RDS, IČ, BOZP a AD akce „Letiště L. Janáč-
ka – rekonstrukce staré odbavovací plochy“. V Plzeň-
ském kraji jsme z několika podaných nabídek získali
zakázku na DUR a IČ stavby „II/180 Kozolupy průtah, 
I. etapa“. Ve Středočeském kraji se ucházíme o TDI 
na stavbách „ II/105 Sedlčany, Církvická, Sedlčanská“,
„II/102 za Nazdicemi“ a zpracování PD včetně IČ na
„Přístavbu budovy gymnázia Benešov“. Nabídkami na
DUR, DSP, RDS, IČ veřejné zakázky „Rozvoj a moder-
nizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji“ a „Imple-
mentace Natura 2000, 2. etapa“ se pokoušíme uspět
v Ústeckém kraji. V tomtéž kraji se bohužel naší nabíd-
kou nezdařilo přesvědčit zadavatele, aby si nechal zpra-
covat zakázku z programu SoNoRa „Porovnávací studie
tras VRT trati Drážďany – Praha“ těmi nejpovolanějšími
odborníky na danou problematiku.

Na Ministerstvu dopravy ČR se ucházíme o studii
posuzující marketingový potenciál, technické řešení
a ekonomickou efektivitu realizace veřejných logistic-
kých center v Ostravě Mošnově a v Lovosicích.

Na trhu silničních dopravních staveb jsme se účastni-
li soutěží vypsaných regionálními složkami ŘSD. Pro
ŘSD Plzeň budeme zpracovávat DSP, DS, ZDS a AD
stavby „I/27 Průtah Plasy“, u ŘSD Zlínského kraje se
ucházíme nabídkou o DSP, RDS “Silnice II/490 Hole-
šov – jihovýchodní obchvat. U tradičního zadavatele
TSK Praha jsme se ucházeli o 13 vypsaných zakázek, ze
kterých jsme uspěli na IČ „Štěrboholská spojka – PHS –
Počernice, Praha 10“ a TDI „Spořilovská, úprava sjezdu
5. května, Dopravní opatření ke zprovoznění PO“, dále
zůstávají podány nabídky na zajištění průzkumu, IČ,
projektové dokumentace na rekonstrukci několika praž-
ských ulic.

Pokračujeme ve spolupráci s ŘVC, kde se nám poda-
řilo získat zakázku na DUR, DSP a IČ „Zabezpečení
podjezdných výšek, stavba A“.

Dokončení na straně 20.

S účinností od 1. 8. 2010 se generálním ředitelem 
společnosti SUDOP PRAHA a.s. stal Ing. Tomáš Slavíček.

15. ročník konference

ŽELEZNICE 2010

Hotel Olšanka - kongresový sál
Praha 3, Olšanské náměstí
ve středu 1. prosince 2010

16. ročník konference

ŽELEZNIČNÍ MOSTY
A TUNELY

Hotel Olšanka - kongresový sál
Praha 3, Olšanské náměstí
ve čtvrtek 20. ledna 2011

pořádají
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Napadlo tě při nástupu do Sudopu v čase tuhé normali-
zace, že se jednou staneš jeho ředitelem?
Jak mi může můj generační souputník položit takovou
blbou otázku, proboha?! Samozřejmě, že ne. Za prvé jsem
měl ambice zcela jiné, chtěl jsem se stát úspěšným projek-
tantem betonových mostů, zejména z předpjatého betonu.
Za druhé jsem měl v sobě zakódovány jisté, pro mne těžko
překročitelné hranice – nebýt členem právě v té době v
SUDOPu zakládané organizace Svazu socialistické mláde-
že (SSM) s nebýt členem komunistické strany Českoslo-
venska (KSČ). A to byly v té době (1972) zcela diskvalifi-
kující faktory pro jakékoliv „šéfovské“ úvahy.
Jak hodnotíš těch 38 let po stránce profesní?
Mé profesní ambice se naplnily a jsem za to osudu vděčen.
Hned po návratu z roční prezenční vojenské služby (teď
mne napadá, že mladí kolegové asi nevědí, co to bylo)
jsem staticky posuzoval (počítal) typové nosníky žel. mos-
tů z předem předpjatého betonu, posléze jsem v pozici
odpovědného projektanta navrhl několik silničních i želez-
ničních i tramvajových mostů (vesměs dodatečně předpjatý
beton), „odhipoval“ jsem tři velmi zajímavé železniční
stavby. Jo, a vše se realizovalo, což v době „rozvitého reál-
ného socialismu“ (osmdesátá léta) nebylo vždy pravidlem.
Takže sečteno a podtrženo, u mě dobrý, i když jsem už v
dobách mého ředitelování občas kolegům trochu záviděl k
jaké prestižní a velké „mostařské práci“ se dostali, ale člo-
věk nemůže mít vše.
Co se týče mé druhé profese, manažerské, si také nemohu
stěžovat. Prošel jsem přirozeným evolučním vývojem
všechny manažerské pozice, sektorář, vedoucí střediska,
ředitel divize, generální ředitel. A řízené entity byly úspěš-
né, prosperovaly ekonomicky, zpracovávaly prestižní
a velké projekty, které získávaly mnohá ocenění. A domní-
vám se, že přitom všem pracovním vypětí a stresech se
podařilo ve firmě udržet dobrou atmosféru, slušné mezilid-
ské vztahy a to jak vertikálně tak horizontálně.
A po stránce lidské?
Drtivá většina lidí, které jsem v SUDOPu za 38 let potkal,
byli lidé slušní a to je ohromné pozitivum, které bychom
měli i dále pěstovat. Je velmi důležité, když nastupujete do
prvního zaměstnání, kdo je vaším bezprostředním šéfem,
vaším patronem. Měl jsem osudové štěstí, že mým prvním
patronem byl Ing. Pavel Svoboda, Csc., muž pevných
zásad a uznávaný odborník a druhým šéfem Ing. Jan Maly-
petr, CSc. Oba tito mužové, již otřískaní životem a reži-
mem, špičkoví projektanti střediska 209, začínajícího kole-
gu přijali, otevřeli mu dveře i oči. Vděčím jim za hodně
a aspoň takto jim chci poděkovat.
A co vzkážeš kolegům, které opouštíš?
Já žádné kolegy, proboha, neopouštím, žiji, neumírám,
nestěhuji se do Mongolska ani z Olšanské 1a. Já jen

Napadlo tě, když jsi v roce 1987 nastoupil do
SUDOPu, že bys mu mohl jednou šéfovat?
Samozřejmě, že nenapadlo. Nastoupil jsem na
SUDOP v září roku 1987 a bylo mi 23 let. Zcela
jistě jsem nebyl příkladem vzorného a ambiciózního
projektanta, jehož cílem byla kariéra tehdejšího
soudruha ředitele. Jak šel čas, práce ve firmě mě
dokonale zaujala a další vývoj běžel jaksi přirozeně.
S jakými představami přebíráš obě nejvyšší
funkce? 
Především přebírám vedení společnosti s
ohromným respektem k její historii a současnému
postavení na trhu. Zároveň si uvědomuji, že budu
srovnáván se svým veleúspěšným předchůdcem Ing.
Josefem Fidlerem. Mým přáním je, aby SUDOP
PRAHA a.s. pod mým vedením navázal na jeho
období a byl i nadále vnímán jako společnost
seriózní, odborná a postavená na kvalitě své práce.
Jaké úkoly jsou před tebou a před firmou?
Úkol, který před námi stojí je jasný. Nastává období
úspor ve státním rozpočtu a tím snížení investic do
dopravní infrastruktury. V tomto období je naším
jasným cílem udržet pozici na tuzemském trhu,
rozvíjet zahraniční aktivity a zejména zachovat
profesní komplexnost SUDOPu. S praktickými
kroky ke splnění tohoto úkolu byli seznámeni
vedoucí středisek a postupně s nimi budou
seznamováni všichni zaměstnanci společnosti.
Jsou v očekávání nějaké změny?
K 1. 8. 2010 již platí nové organizační schéma
společnosti, jehož nejvýraznější změnou je pozice
výrobního ředitele, jemuž jsou podřízeni všichni
vedoucí středisek. Od této změny si slibujeme
zvýšení důrazu na kvalitu naší činnosti a také na
zvýšení produktivity práce.
Co vzkážeš zaměstnancům společnosti?
Zaměstnancům chci vzkázat především to, že nás,
vzhledem k vnějším okolnostem, čeká těžší období,
ale že SUDOP PRAHA a.s. má všechny
předpoklady tuto etapu úspěšně překonat. V žádném
případě není důvod k panice, ale určitá rozumná
redukce nákladů a počtu zaměstnanců nás v blízké
době pravděpodobně čeká. Věřme ve vlastní
schopnosti, zkušenosti a pracovitost a společně tak
zvládneme i nemožné.

Dík za to, žes mě nesprdnul za blbou otázku.
Přece jen má mladá generace ještě trochu úcty
k šedinám - na rozdíl od souputníků.

Oběma pánům za odpovědi děkuje Ivan Krejčí

SUDOP PRAHA a.s.: změna u kormidla, kurs zůstává!
Ing. Josef Fidler - generální ředitel a předseda představenstva - Ing. Tomáš Slavíček

Ing. Josef Fidler
Absolvent stavební fakulty ČVUT, směr konstrukce
a doprava nastoupil po studiu v říjnu  1972 na
středisko 09 mostů a tunelů bývalého Státního
ústavu dopravního projektování. Vypracoval se ve
významného projektanta betonových mostů
(železniční most na přeložce trati Ústí n. L. –
Teplice u Chabařovic, mosty v Chomutově při
průtahu silnice I/13 městem, most přes Zákolanský
potok v Kralupech n. Vlt., stavba „Rekonstrukce
pěti oblouků“ v Ústí n. L.). Stal se vedoucím úseku
betonových mostů, později vedoucím střediska
mostů a tunelů. Sehrál významnou úlohu při
privatizaci SUDOPU, vytrvale odmítal různé
vysoké funkce v bývalém „přechodovém“ státním
podniku i později, až nalezl svou „parketu“, když
byl jmenován ředitelem divize projektové
a inženýrské, tedy „šéfem“ všech projektantů. Po
rozdělení firmy na dvě roku 1999 se stal generálním
ředitelem a předsedou představenstva
„projektantské“ akciové společnosti. Ponechal si
i řízení výroby. K 1. 8. 2010 odešel do společnosti
SUDOP GROUP a.s. 

Ing. Tomáš Slavíček
Absolvent stavební fakulty ČVUT, směr konstrukce
a dopravní stavby nastoupil po studiu v roce 1987
na středisko 201 železničních tratí bývalého
Státního ústavu dopravního projektování. Ve funkci
vedoucího projektanta pracoval i několik let na
středisku 209 mostů a tunelů, několik měsíců se
věnoval správě HW a SW. Rok 1998 strávil na
Taiwanu, kde pracoval jako konsultant ve firmě 
TE-SHENG CONSTRUCTION CO., LTD při
stavbě tamního metra. Po návratu se stal hlavním
inženýrem stavby „Modernizace trati Kralupy nad
Vltavou – Vraňany“. Od 1. 1. 2001 přešel jako
obchodní manažer na odbor obchodně–výrobní a od
1. 1. 2003 zastává funkci obchodního ředitele, jejíž
agendu si zatím ponechává. Je ženatý, má dvě děti.
Stále sportuje, mezi jeho nejoblíbenější sporty patří
tenis, hokej a fotbal.

naplňuji normální řád života a po téměř jedenácti letech
generálního ředitelování a ve svých jednašedesáti letech
cítím, že jsem už poněkud ošoupán a SUDOP PRAHA
potřebuje ředitele neošoupaného, ředitele s chutí posunout
firmu dále. Já se pouze přesunu z pozice výkonné do pozi-
ce dohližitelské (dozorčí rada) a konzultační.
A co vzkázat kolegům, které neopouštím? Je před vámi
jednoznačně nelehké období, zvládli jsme to na začátku
devadesátých let, zvládneme to i dnes. 
A prosím, podporujte nového šerifa.



Jaroslav Peroutka
SUDOP PRAHA zpracoval v letech 2006 až 2008

přípravnou a projektovou dokumentaci na výše uve-
denou stavbu. Při odevzdání dokumentace v září 2009
se předpokládala realizace v letech 2012 až 2020. 
K všeobecnému překvapení však investor vypsal sou-
těž na zhotovitele již na jaře 2009: s počátkem stavby
od 1. 9. 2009 a se zavedením elektrického provozu od
nového jízdního řádu (13. 12. 2009). Tyto termíny
byly dodrženy. 

Stavba začíná v km 0,63 na zhlaví žst. Lysá nad
Labem a končí v km 5,7 na zhlaví žst. Milovice.
V celém úseku proběhla rekonstrukce železničního
svršku (nově S 49 HSH) a spodku, sedmi propustků
a jednoho železničního mostu. Použitím nově navrže-
ných parametrů směrových oblouků došlo ke zvýšení
traťové rychlosti na 70 km/h v rozhodujícím úseku tra-
ti. Stávající nástupiště v žst. Milovice bylo prodlouže-
no na délku 200 m a je upraveno na výšku 550 mm
nad temenem kolejnice. Byl zrekonstruován stávající
přístřešek na nástupišti.

Traťové koleje jsou zatrolejovány svislým řetězov-
kovým vedením podle vzorové sestavy „J“.

Elektrizace trati byla navržena z důvodu zavedení přímých vlaků (elektrických jednotek) z Prahy do Milovic a zpět, bez
nutnosti přestupů. Tím se zajistil maximální komfort a zkrácení jízdní doby pro cestující dojíždějící za prací z Milovic do
hlavního města. Zatímco před dvaceti lety žila v Milovicích tisícovka obyvatel, dnes je to více než 8,5 tisíce lidí. Podle
posledního sčítání lidu přitom 40 % z nich jezdí za prací a do školy mimo své bydliště.

Elektrizace trati Lysá nad Labem – Milovice v provozu



Pro zdárné spuštění elektrického provozu se ukázaly
jako klíčové dva objekty. Byla to rekonstrukce spínací
stanice v Lysé nad Labem, která patří mezi významné
body v elektrizační soustavě SŽDC a přeložky čtyř linek
22 kV. Realizaci přeložek si zajišťoval sám vlastník – ČEZ
Distribuce a.s. Vypnutí těchto linek je nutné nahlásit
minimálně půl roku dopředu, výběr zhotovitele trvá 
3 měsíce a výroba abnormálních kotevních stožárů 
2 měsíce, aniž je v tomto výčtu zahrnuta samotná doba
realizace přeložek. Včasnému provedení přeložek tak
napomohla až intervence ředitele Stavební správy Praha.

U spínací stanice se jako velký problém ukázala dél-
ka výstavby budovy, instalace technologie a její
odzkoušení. Mimo rekonstrukci stávajících spínačů
byly navrženy dva nové. Jeden pro trať Lysá – Milovice
a druhý jako rezerva pro budoucí dvoukolejnou trať do
Liberce. Do provozu byla stanice dána na konci února
2010. Při pohledu na plochu stěn byla snaha předejít
sprejery a umělecky je ozdobit. Bohužel byl proveden
pouze název stanice (SpS znamená spínací stanice).

Dokončovací práce proběhly v květnu a zkušební
provoz, který začal v prosinci 2009, je naplánován do
prosince 2010. 

Trochu srovnání starého a nového:
příjezd do stanice Milovice doznal
podstatných změn k lepšímu včetně
zrekonstruovaného silničního pře-
jezdu, na kterém byla nově osazena
čtyři závorová břevna.

A srovnání starého a nového je i na
spodních obrázcích: v nové spínací
stanici byly umístěny všechny nové
celky, které tvoří vzduchem izolova-
ný rozváděč 3 kV DC, technologie
vlastní spotřeby, rozváděč zajištěné
sítě, ovládání odpojovačů trakčního
vedení, ovládání návěstí pro elek-
trický provoz a radiostanice sítě
SOE.

Milovické nádraží omládlo a dostalo
nové nástupiště u 2. koleje i s pří-
střeškem. Nástupiště je z prefabriká-
tů typu „L“ délky 200 metrů a šířky 
3 metry.

Projektant: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Jaroslav Peroutka
Zhotovitel: Sdružení Lysá – Milovice, (Elektrizace železnic Praha, a.s. 
- vedoucí, GJW Praha, s.r.o. a Chládek a Tintěra, a.s.) 
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha
Náklady: 354,7 mil. Kč, z toho 221,3 mil. Kč z Fondu soudržnosti EU

Foto Petr Kaizar,
foto starého stavu autor



Rychlostní silnice R6 Tisová – Kamenný Dvůr
Zbyněk Musil

Letecký snímek trasy s mosty na straně 9. 
V pozadí areál věznice Kolová. Sháníte-li tam projektové podklady,
mobily, střelné a bodné zbraně nutno při vstupu odložit.

V roce 2002 zvítězil SUDOP PRAHA a.s. v soutěži 
na zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí

dalšího úseku rychlostní komunikace R6 mezi 
Karlovými Vary a Chebem, konkrétně 

“R6 Tisová – Kamenný Dvůr”. Navázali
jsme tak na dobrou předchozí spolupráci

s váženým klientem ŘSD ČR, správa
Karlovy Vary. Následně jsme v roce

2004 odevzdali dokumentaci 
pro stavební povolení 

a v roce 2006 i zadávací
dokumentaci stavby.



Umístění a popis stavby
Předmětem stavby bylo nahrazení stávající – v době zadání již
kapacitně nevyhovující – dvoupruhové komunikace komunikací
čtyřpruhovou, jenž by mělo vést k výraznému zvýšení plynulosti
a bezpečnosti dopravy a dále i k podstatnému zkrácení přepravní
doby mezi Chebem a Karlovými Vary. Jedná se o novostavbu
rychlostní pozemní čtyřpruhové komunikace vedené jižně od Kyn-
šperka nad Ohří. Počátek nové R6 je situován jižně od Kynšperka
nad Ohří do blízkosti stávající křižovatky silnic I/6 a II/212 5, konec
úpravy je umístěn severně od elektrárny Tisová poblíž stávající kři-
žovatky silnic I/6 a III/212 4. Trasa ve směru staničení  mimoúrov-
ňově kříží silnice III. třídy číslo III/212 5, stávající silnici I. třídy I/6,
II. třídy číslo II/212 a III. třídy číslo III/006 31, resp. její prodloužení
na polní cestu do Šabiny, vodoteče bezejmenný potok, Suchý
potok, Malá a Velká Libava a Arnoltovský potok. Dále kříží síť pol-
ních a lesních cest v celé délce trasy; tyto cesty jsou z důvodu
zachování přístupnosti území v rámci stavby rovněž upraveny či
přeloženy. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy jedna mimoú-
rovňová křižovatka, úpravy či přeložky stávajících komunikací, pří-
stupové komunikace k přilehlým objektům, mostní objekty, protih-
lukové stěny a opatření, úpravy či přeložky vodotečí, přeložky
inženýrských sítí (vodovody, slaboproudá a silnoproudá vedení,
plynovody),  demolice, náhradní oplocení, náhradní výsadba
a rekultivace.     

Tento úsek silnice R6 ve směru od Chebu navazuje na již několik
let fungující čtyřpruh „Křižovatka „Y“ – Kamenný Dvůr“, ve svém
konci na úsek následující „Tisová – Sokolov“(oba navazující úseky
projektoval rovněž SUDOP PRAHA a.s.), který je v současné
době ve fázi výstavby; jeho zprovoznění je uvažováno v letošním
roce na podzim, případně v roce 2011 na jaře. 

Základní informace:
Komunikace: hlavní trasa R6 kategorie R 24,5/100 dl. 7,540 km

silnice II/212 kategorie S 7,5/60 dl. 0,404 82 km
stávající I/6 kategorie S 7,5/60 dl. 1,867 00 km
silnice III/2125 kategorie S 9,5/50 dl. 0,425 00 km
polní cesty kategorie P 4/30 dl. 1,913 25 km

Počet mostních objektů: 8
Křižovatky: 1x MÚK, 3 okružní křižovatky 
Počet elektroobjektů: 13
Počet vodohosp. objektů: 27
Počet plynovodů: 13
Bilance zemních prací: výkop 720 250 m3, násyp 888 250 m3
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Podél nové R6 byla vybudována nová místní obslužná komunikace.

Ani na zeleň se nezapomnělo. Jednou bude na křižovatce háj stromů.

Kruhové křižovatky. Dvě okružní křižovatky zachycené na letecké fotografii
vpravo byly již součástí původní projektové dokumentace. Jejich úkolem je zklid-
nění provozu před přejezdem mostního objektu přes R6 při zlepšení rozhledo-
vých poměrů. Křižovatka třetí – na snímku vlevo – byla z bezpečnostních důvodů
(opět rozhledy) nově do stavby zahrnuta jako náhrada za původně využívanou
křižovatku průsečnou. 



Po martyriu s objížďkami v úseku Karlovy Vary - Tisová si motoristé jízdu na čtyřpruhové komunikaci užívají.

Vzorový 
příčný řez
vozovkou

O vstřícnosti vůči obchodním partnerům
Protože každý správný projektant dobře ví, že nejenom pracovní činnost, ale i veškerá další – sportovní, společenská, apod. je
důležitým faktorem v obchodních vztazích, přijala čtveřice zaměstnanců SUDOPU ve složení Franz (středisko 201), Hradil, Řehoř
a Musil – na snímku  (všichni středisko 202) pozvání na nohejbalový turnaj, který se konal v listopadu 2009 v malebném sportovním
areálku obce Hrušková za účasti družstev SUDOPU PRAHA, Geodetických služeb Karlovy Vary a dále družstev našich vážených
klientů: Ředitelství silnic a dálnic, správa Karlovy Vary; Eurovia CS, odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary; Stra-
bag Karlovy Vary; SMP CZ Praha a Metrostav Praha. Vzhledem ke skladbě účastníků turnaje bylo všem čtyřem zástupcům
SUDOPU jasné, že jediní, koho smíme případně porazit, jsou obě družstva Geodetických služeb, u výhry nad ostatními by vítězství
mohlo mít nedozírné následky v poskytování dalších zakázek. Tuto ideu začal již v prvním setu turnaje svědomitě plnit kolega
Řehoř, který se nevratně zranil, a nemohl tedy již našim klientům v dalším průběhu turnaje škodit. Zbylá trojice předsevzetí vše pro-

hrát plnila až do konce prvního zápasu, který prohrála, ovšem pak přece jen zvítězilo srdce
bojovníků nad duší zaměstnanců, a jak to dopadlo, je vidět na výsledkové tabuli – SUDOP zví-
tězil, katastrofa nad utažením kohoutku zakázek od poražených byla na obzoru. Leč i tady se
zkušenosti vítězů projevily
a následnou poctivou účastí na
rautu a vybraným společenským
chováním sudopáků ke všem
účastníkům turnaje se sympatie k
naší organizaci opět navrátily,
čehož je důkazem již skoro další
rok pokračující spolupráce se
všemi zúčastněnými spojená s
pozváním na ročník 2010.    

Zbyněk Musil
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Vlastní realizace
Po dokončení všech stupňů výše uvedených projektových doku-
mentací proběhla v roce 2006 soutěž na výběr zhotovitele, v níž
uspělo sdružení firem EUROVIA CS, a.s., Závod Karlovy Vary,
SMP CZ, a.s., METROSTAV, a.s. a STRABAG, a.s. pod vedením
EUROVIE. A protože snad i u realizačních firem díky naší projekč-
ní práci máme úspěšně zavedené jméno, byly u nás obratem
z jejich strany objednány realizační dokumentace jednotlivých
objektů, aby se na podzim 2006 mohla úspěšně rozeběhnout
vlastní realizace, která je teď – v létě 2010 – ukončena a stavba je 

úspěšně uvedena do provozu v plném profilu. Její zprovoznění
v profilu polovičním proběhlo již na podzim 2009. 
Závěrem bych zde chtěl poděkovat všem kolegům projektantům,
kteří se na stavbě podíleli, příslušným zástupcům investora – pánům
Hnízdilovi a Plecitému, i zhotovitelů – zejména pak zástupcům
vedoucího sdružení panu Sýkorovi a panu Buriánkovi – za spoluprá-
ci, při které se drtivá většina zúčastněných snaží případně se vyskyt-
nuvší problémy (bez nichž se stavby takovéhoto rozsahu neobejdou)
řešit, nikoliv vytvářet. A budu se těšit na další spolupráci příště.

Skutečnost 2010: most na R6 přes regionální biokoridor a most přes doprovodnou komunikaci (více z něho uvidíme v příštím čísle SR)...

...a tytéž mosty s čísly objektů 206 a 207 ještě v představách projektantů. 

SO 206 – Most přes regio-
nální biokoridor v km 4,725
Projektoval Valbek, odp. projek-
tant Ing. David Křemeček, stavěl
BÖGL a KRÝSL.
Most převádí hlavní trasu (silnici I/6)
přes údolí vodoteče Velká Libava a pře-
ložku odvodňovacího příkopu.
Levý i pravý most tvoří spojitá desková
monolitická konstrukce z předpjatého
betonu o 9 polích. Na mostech jsou
nouzové chodníky šířky 0,75 m při vněj-
ší římse. Mosty jsou opatřeny ocelovým
zábradlím. Délka mostu je 374,8 m, 
délka nosné konstrukce 360,25 m. 
Volná šířka na mostech mezi svodidly 
je 11,25 m. Rozpětí polí je 
32 + 7 x 42 + 32 m. Výška mostu nad
terénem (komunikací) je max.16,75 m.

Foto Ivan Krejčí a autor (nohejbal), 
letecké foto Eurovia CS, závod Karlovy Vary.
Vizualizace CTECH a.s.

Příště: 
Další mosty na R6 Tisová - Kamenný Dvůr

Projekt: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Zbyněk Musil
Zhotovitel: Sdružení „Tisová - Kamenný Dvůr“, EUROVIA CS, a.s., Závod Karlovy Vary, (vedoucí sdružení), SMP CZ, a.s., METROSTAV, a.s.
a STRABAG, a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary
Realizace: 08/2006 - 06/2010
Náklady: 2,627 mld. Kč, příspěvek z Operačního programu Doprava Evropské unie 1,709 mld. Kč



201 - most přes 
botanickou lokalitu

202 - nadjezd
silnice III/2125

203 - most přes komunikace 
a lokální biokoridor

204 - nadjezd
silnice II/212 205 - most přes 

zoologickou lokalitu

206 - most přes 
regionální biokoridor

207 - most 
na doprovodné 
komunikaci

209 - most přes 
lokální biokoridor

Letecký snímek trasy s mostem přes zoologickou lokalitu (objekt 205). 
V pozadí elektrárna Tisová.

SO 205 – Most přes zoologickou lokalitu v km 3,775 
Projektoval Metroprojekt Praha, 
odp. projektant Ing. Petr Kobza, stavěl Metrostav.

Most převádí hlavní trasu (silnici I/6) přes údolí vodoteče Malá Libava a přeložku polní cesty kategorie
P4/30. Levý i pravý most tvoří spojitý dvoutrámový nosník z předpjatého betonu o 12 polích. 
Na mostech jsou nouzové chodníky šířky 0,75 m při vnější římse. Levý most je opatřen zábradlím, 
na větší části pravého mostu je protihluková stěna. Délka mostu je 476,3 m, délka nosné konstrukce
461,5 m. Volná šířka na mostech mezi svodidly je 11,25 m. Rozpětí polí je 30 + 10 x 40 +30 m. 
Výška mostu nad terénem (komunikací) je max.12,5 m. 
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V roce 2006 SUDOP PRAHA a.s. zvítězil ve výběrovém řízení na přípra-
vnou dokumentaci stavby „Racionalizace v trati Jaroměř – Stará Paka –
Železný Brod“. Základním střediskem se stalo středisko 208, které zaháji-
lo na dokumentaci přípravu společně s ostatními kooperujícími středis-
ky. Dokumentace řešila celý traťový úsek Jaroměř (mimo) – Stará Paka –
Železný Brod (včetně). Náklady na celou stavbu však překročily možnosti
investora, SŽDC, s.o., Stavební správy Praha, a proto bylo přistoupeno k
rozdělení stavby do několika samostatných staveb. Stavby „Kolejové
úpravy v žst. Stará Paka“ a „Racionalizace v trati Jaroměř – Stará Paka –
Železný Brod – 1.část“ řešily technologicky uzel Stará Paka včetně přileh-
lých traťových úseků, stavba „Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod – 2.
část“ pak řešila  úsek Stará Paka (mimo) – Železný Brod (včetně) a dále
sedm přejezdových staveb, z nichž nejdůležitější byly stavby „Rekon-
strukce PZS v km 86,750 , 87,065 a 87,196 trati Stará Paka – Košťálov“
a „Rekonstrukce PZS v km 101,055 a 101,231 trati Košťálov–Semily“.
Veškeré tyto stavby byly projekčně připravovány na středisku 208, které
ručilo za jejich koordinaci. Jako první byly dokončeny stavby přejezdové,
které byly předány do provozu v letech 2008–2009 (jednalo se o stavby
ve formě VYPROJEKTUJ A POSTAV). V roce 2009 byla stavba „Raciona-
lizace v trati Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod – 2. část“ zařazena do
realizace opět formou VYPROJEKTUJ A POSTAV se zhotovitelem stavby
AŽD Praha s.r.o.

Práce musely být rozprostřeny do několika etap, aby zhotovitel mohl
okamžitě přistoupit k vlastní realizaci stavby. Nejdůležitější byla koordina-
ce jednotlivých projektů, neboť středisko 208 zhotovovalo dokumentaci jak
ve formě dokumentace pro stavební povolení, tak i ve formě realizační
dokumentace stavby. Výjimkou byla pouze realizační dokumentace zabez-
pečovacího zařízení, kterou dodala projekce AŽD v Ústí nad Labem. V prů-
běhu projekčních, a ve své podstatě i stavebních prací, bylo průběžně
žádáno o stavební povolení, neboť stavba nemohla být v žádném kroku
opožděna a vzhledem k šibeničnímu termínu dokončení stavby nesměly
být přerušeny stavební práce. Proto byly žádosti o stavební práce rozděle-
ny do etap, což představovalo nutnost zhotovení osmi dokumentací pro
stavební povolení na tuto stavbu!!! Veškeré tyto úkony provádělo středis-
ko 208 společně se střediskem 204 a to v takové rychlosti, kterou si
dodnes neuvědomuje ani objednatel.

I přes rychlost realizace byly projekční práce konzultovány s jednotlivými
účastníky, především s organizátorem dopravy. Kolejové úpravy byly prove-
deny tak, aby v budoucnu bylo možné uskutečnit výstavbu nástupištních
hran 550 mm nad temenem kolejnice. V Železném Brodě byla navíc stavba
koordinována se stavbou budoucího autobusového nádraží a byla provede-
na příprava a nadefinování podmínek pro možnost výstavby nového nástu-
piště u koleje č. 3 s možností přestupu hrana-hrana mezi železniční a auto-
busovou dopravou. Obdobně byla stavba koordinována i v železniční stanici

Racionalizace v trati Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod – 2. část
Martin Raibr (foto autor)

Dispečerské pracoviště s technologickými počítači v železniční stanici Železný Brod umožňuje dálkové ovládání celé trati.
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Semily, kde byly stanoveny možnosti pro napo-
jení na autobusový terminál. Stavební úpravy
pro umístění nové technologie byly navrženy
tak, aby po uvolnění místností se stávající tech-
nologií mohlo dojít k odbourání přístavků z
padesátých let minulého století, a tak bylo docí-
leno původního vzhledu budov. 

Při realizaci stavby docházelo i k drobným
zádrhelům, jako je provalení opěrných zdí nebo
rozpory v rozsahu zabezpečení dvou přejezdů,
kde nakonec převážil názor, že řidič je v dnešní
době v zásadě nepozorný a unavený, a pouhá
výstražná světla přehlédne. Celá stavba byla
následně dokončena k 30. 6. 2010. 

Přípravou stavby a její realizací byl možná
nastíněn nový způsob provádění staveb na
vedlejších tratích. Nasazením nové technolo-
gie, umožňující informování cestujících a zlep-
šení organizování železniční dopravy, při

následné či současné
výstavbě nástupištních hran,
lze rychle docílit aspoň čás-
tečné atraktivnosti železniční
dopravy (cestující vidí želez-
nici pouze při nástupu či
výstupu). Tento způsob
a rozsah je v současnosti
patrný i v jiných zemích
(např. Německo, Rakousko)
a lze jej nazývat revitalizací s
přiměřenými finančními
náklady. Musíme však dou-
fat, že tento způsob rekon-

strukcí si najde své místo i u železničních staveb v naší republice a budeme
tak moci i v budoucnu informovat například o stavbě „Racionalizace v trati
Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod – 3. část“ i s vhodně zvýšenými
nástupištními hranami a přístupovými chodníky. Zatím však můžeme říci,
že příště budeme informovat o stavbě  „Rekonstrukce žst. Stará Paka pro
DOZ“, která vznikla sloučením staveb „Kolejové úpravy v žst. Stará Paka“
a „Racionalizace v trati Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod – 1. část“.

Rozsah stavby
Jak bylo již zmíněno, předmětem stavby „Jaroměř – Sta-

rá Paka – Železný Brod – 2. část“ byl traťový úsek Stará
Paka (mimo) – Železný Brod (včetně) o celkové délce
38,838 km. Součástí stavby byly stanice Košťálov, Semily
a Železný Brod, které byly vybaveny staničním zařízením
ESA 11 s EIP panely. Traťové úseky mezi těmito stanicemi
byly vybaveny traťovým integrovaným zařízením a krajní
úseky automatickým hradlem. Na celé trati byly zřízeny
počítače náprav Frauscher pro indikaci volnosti trati.
V rámci stavby bylo zabezpečeno osm přejezdů novým
světelným přejezdovým zařízením (na tratích byly vybudo-

vány elektronické přejezdy a v obvodu stanice přejezdy
typu AC), pět přejezdů vybudovaných v předstihu bylo
navázáno do nového traťového zabezpečovacího zařízení,
dva přejezdy byly vybaveny mechanickými závorami uza-

mykatelnými na místě, dva přejezdy byly zrušeny, na jednom byl zřízen
pěší přechod s meandry a jeden byl vybudován jako  uzamykatelný pře-
jezd s pěšími meandry. 

Celá trať je dálkově řízena z pracoviště v Železném Brodě (zde jsou
umístěny technologické počítače celé trati) jedním dopravním zaměst-
nancem, který obsluhuje 25 výhybkových jednotek. Pro zajištění spo-
lehlivé funkčnosti dálkového řízení byl zřízen elektrický ohřev na 12
výhybkách, kamerové systémy, nové rozhlasové a informační systémy,
požární a bezpečnostní signalizace. Stanice Košťálov a Semily jsou
v současnosti bez obsluhy dopravním zaměstnancem. Pro vyšší využi-
telnost zařízení byla stavba rozšířena o stavbu „Náhrada KO 50Hz na
PZS v km 115,285 a 115,378 včetně TZZ Železný Brod – Malá Skála“,
která kromě rozsahu v názvu zajistila i výstavbu traťového zařízení
v úseku  Železný Brod – Malá Skála.

Kromě výše uvedeného byla vybudována nová přípojka vysokého napětí
35 kV pro novou trafostanici v Železném Brodě, byly sneseny nepotřebné
části kolejiště v jednotlivých stanicích, provedeny stavební úpravy pro
nové staniční zabezpečovací zařízení a provedena rekonstrukce vybraných
železničních přejezdů.

Díky provedeným investicím došlo k úspoře 45 obsluhujících pracovní-
ků a provozních nákladů za postradatelnou infrastrukturu.

V železniční stanici Košťálov byla proměna železnobrodského zhlaví značná - dotkla se nejen kolejového uspořádání, ale i zabezpečení přejezdu.

V jednotlivých stanicích došlo k osazení
elektromotorických přestavníků včetně
výměny závěrů a dosazení elektrického
ohřevu výměn.

V železniční stanici Železný Brod byla
vybudována nová trafostanice 35/0,4 kV
včetně nové přípojky vysokého napětí.



Z pohledu trakčního vedení je stavba „Nové spojení“ přelomo-
vá, protože původní nesmělé návrhy počítaly s úpravou nosných
konstrukcí TV pouze na estakádě u hlavního nádraží. Měly zde být
použity podobné bránové konstrukce lichoběžníkového tvaru jako
na tramvajové estakádě z Krejcárku na Palmovku. Později byl ale
k řešení projektu přibrán  doc. Ing. arch. Patrik Kotas. Tato sku-
tečnost zásadně ovlivnila budoucí vzhled trakčního vedení. Jeho
předchůdci se totiž vždy soustředili především na mostní objekty,
zdi, případně portály tunelů. Ale pan architekt Kotas chtěl stavbu
řešit komplexně. Jeho prvotní představu o vzhledu nosných kon-
strukcí ukazuje skica na straně 15. V tomto duchu pak měla být
řešena nejen estakáda u hlavního nádraží, ale i estakáda „Slunco-
vá“ a přilehlé opěrné zdi. 

Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy
ale zásadně nesouhlasil s jejich instalací na estakádě u hlav-
ního nádraží. Po dlouhých diskusích a množství návrhů bylo
nakonec všemi stranami přijato řešení na spodní fotografii
strany 15. Toto řešení však bylo oproti původnímu návrhu
velice problematické z hlediska statiky konstrukce. Umístit
na takto atypickou konstrukci například elektrické dělení s
příslušnými odpojovači a napájecím převěsem bylo velmi
obtížné. Proto jsme z hlediska montáže zvolili odlišné řešení
oproti původním konstrukcím. Na svislých podpěrách jsou
umístěny konzolky, které podepírají vodorovné břevno (viz
foto ve výřezu na straně 15). Břevno je zajištěno pomocí
vodorovných šroubů.

Stavba nového spojení pěti železničních stanic v Praze byla v mnohých ohledech jedinečná. Ať důmyslně navrženým
technickým řešením, důslednou spoluprací s architekty, originálními technologickými postupy při provádění prací,
krátkou lhůtou výstavby či výší nákladů, které dosáhly devíti miliard korun. Následující příspěvek se vrací k projektování
a realizaci trakčního vedení na této stavbě. Neboť v této profesi se jednalo o skutečnou revoluci. Projektoval 
SUDOP PRAHA s podporou EŽ Praha, stavěly Elektrizace železnic Praha (ocelové konstrukce Jinpo Plus Ostrava).

Trakční vedení na Novém spojení v Praze     Jaroslav Peroutka
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V otázce schvalování stavby se předpokládalo, že díky atypické konstrukci bude
největším odpůrcem provozovatel ze Správy železniční dopravní cesty, ale nakonec
tomu tak nebylo. Každá jednotlivá konstrukce stavby je vlastně originál. Pan archi-
tekt však jednáním se všemi zainteresovanými složkami svou koncepci dokázal pro-
sadit a obhájil i určitý nárůst nákladů na atypické konstrukce. Jediné, co se mu u pro-
vozovatele prosadit nepodařilo, bylo použití směrových lan (trakční vedení je
zavěšeno na příčných lanech natažených mezi podpěrami).

Atypičnost Nového spojení spočívala také v tom, že díky netradičnímu tvaru stožá-
ru bylo nutné pro spodní uchycení konzol zhotovit zvláštní nosnou konstrukci nazýva-
nou „rybí kost“. Ta zajišťuje polohu obou uchycení konzol svisle pod sebou. Pro kot-
vení a uchycení odpojovačů byly navrženy svislé stožáry, které jsou vetknuty do
bránové konstrukce. Tato svislá část je opticky potlačena stříbrným nátěrem. Navr-
žením tohoto prvku bylo možné použít typová sestavení pro kotvení, uchycení odpo-
jovačů atd. Tím byl splněn požadavek provozovatele, že je možné použít abnormální
nosnou konstrukci, ale jednotlivé komponenty budou typové, dle schválené doku-
mentace. 

Z důvodu zjednodušení výroby konstrukcí byla křivka navržená architektem trans-
formována do čtyř různých poloměrů ohybu. Konstrukce bran však nebylo možné
vyrobit a dopravit na stavbu jako celek. Jejich případnému svaření na stavbě bránila
použitá povrchová úprava. Jako nejvhodnější způsob kompletace se ukázal systém
podobný dětské stavebnici. Jednotlivé konstrukce se do sebe postupně zasunuly
a poté byly zajištěny pomocí tří pojišťovacích šroubů (viz detail ve výřezu fotografie
na straně 14). Tento systém měl výhodu i při postupném uvádění do provozu. Bylo
možné postavit například pouze jednu podpěru pro provozovanou kolej a zbytek brá-
nové konstrukce zkompletovat až s ročním odstupem.

Jako velký problém se ukázalo řešení provizorních stavů při výstavbě estakády
„Sluncová“. Bylo nutné zajistit elektrický provoz na koleji mezi Libní a Masarykovým
nádražím. Zdrojem problémů se stala světlá výška mezi konstrukcí bednění a kolejí,
která byla nedostatečná. Z tohoto důvodu bylo navrženo provizorní snížení provozo-
vané koleje o cca 0,5m. I po těchto úpravách nebyla podjezdná výška optimální. Z
důvodu úprav při provizorních stavech byly navrženy provizorní abnormální stožáry.
Jejich výhodou byla možnost úprav výšky troleje a nosného lana s ohledem na úpra-
vy kolejí a postup výstavby estakády. 
Atypické trakční vedení se stalo dominantou stavby Nového spojení a spolu s dalšími
konstrukcemi dokázalo, že i dopravní stavba se může stát estetickým zážitkem –
minimálně pro některé z nás.

Vítkovské tunely
Vzhledem k celkové délce
tunelů bylo nutné pohybli-
vé kotvení trakčního vede-
ní umístit uvnitř tunelu.
Toto řešení bylo u nás
použité poprvé. Největší
komplikaci představovalo
pro projektanty tunelových
objektů.

Foto Petr Kaizar,
Michal Gramblička,
Ivan Krejčí, 
vizualizace Ateliér 
Patrika Kotase

Brány pro estakádu přes Masarykovo nádraží
podle návrhu architekta Patrika Kotase nebyly
schváleny. Po dlouhých diskusích a hledání
kompromisů byl nakonec odsouhlasen návrh
kombinující obloukovou konstrukci, která
vychází z tvaru nosné konstrukce estakády,
s tradičním vodorovným břevnem.  



Sport je sport,
ale nejlepší pohyb je s pivem.

Ženy jsou krásné
v klidu... a k pomilování v pohybu.

Muži a jejich koule
mají vždy hejno 
obdivovatelek 
kolem sebe. I dobrá rada

přijde občas pozdě.

Muži jsou galantní,
když si kolegyně postěžuje, 
že sudopské tričko je příliš těsné.

Sport a zdraví
není vždycky totéž.

Letní 
sportovní hry 

SUDOPU PRAHA 2010

JINAK!
Foto Petr Kaizar
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KLUB DŮCHODCŮ
V dubnu nás letní počasí provázelo z Teplic
nad Bečvou malebným údolím Bečvy kolem
lázeňských budov do Zbrašovských aragonito-
vých jeskyní, které vznikly současným působe-
ním atmosférických srážek a teplých minerál-
ních vod. Někteří senioři ještě zašli k nedaleké
nejhlubší propasti v ČR, jiní si odvezli
v kanystru chutnou minerálku.  
V květnu za mimořádně chladného, deštivého
a větrného nečasu jsme navštívili poutní místo
Hora Matky Boží ve výšce 769 metrů n. m. Pro-
hlédli jsme si barokní chrám Nanebevzetí Panny
Marie a kapli se Svatými schody, po nichž věřící
poutníci mohou i dnes vystupovat pouze po kole-
nou. Po obědě, který jsme absolvovali stylově
v Poutním domě, jsme navštívili městečko Králí-
ky spojené s Horou křížovou cestou a muzeum
věnované československým opevněním, historii
čs. armády, čs. legiím a Finanční stráži do roku
1938. Podívali jsme se na lehké objekty „Řopí-
ky“ a prolezli pěchotní srub „U Cihelny“. 

V červnu jsme vyrazili do Mariánské Týnice,
do bývalého cisterciáckého proboštství s krás-
ným renovovaným barokním chrámem.
V budově je umístěno Muzeum severního
Plzeňska. Na oběd a prohlídku Chmelařského
muzea jsme se zastavili v Žatci. Další naše
zastávka byla na zámku v Líčkově s obrazár-
nou malíře Otakara Brázdy. Obrazárnou a ateli-
érem nás provedla bývalá modelka, pozdější
manželka malíře a současná majitelka zámku,
která nás na závěr pozvala do zámeckého parku
na kávu. Zájezd jsme ukončili v Panenském

Týnci v nedostavěném mohutném gotickém
kostele, v jehož prostoru se má vyskytovat
mimořádný výron pozitivní energie. Jeho pří-
tomnost si mnozí vyzkoušeli pomocí virgule za
odborného dohledu Ing. Beneše. V červnu jsme
také oslavili 85. narozeniny dlouholetého jed-
natele klubu Ing. Dalibora Volemana.

František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA

85 let Ing. Karel Kuna, 19. 9.
hlavní projektant stř. žel. tratí a uzlů

80 let Karel Zábřeský d. t., 30. 7.
vedoucí proj. stř. sděl. a řídící techniky

75 let Ing. Vladimír Václavek, 12. 7.
vedoucí proj. stř. zabezpečovací techniky
Olga Zemanová, 21. 7.
vedoucí archivu
Jana Šteklová, 5. 8.
účetní odboru IS

Pohyb sportovců
je nejen zdravý, ale i estetický.

Tak na ty příští... v roce 2011!

Kdo jinému vodu chystá,
sám do ní někdy spadne - i s hodinkami.

Nový generální ředitel má vše, co od vrcholového manažera žádáno: 

tah na branku... tvrdý úder soupeřům... i rozhodný výraz, přestože máme občas míč v autu.



Výstavbě Nového spojení musela rovněž ustoupit spojovací trať Praha hl.
n. – Praha  Hrabovka, která byla pokračováním  Pražské  spojovací dráhy
v trase Smíchov – Praha nádraží císaře Františka Josefa (dnešní hlavní nádra-
ží). Provoz na celé trase Smíchov – Hrabovka byl zahájen 15. 8. 1872, a tak
byl  vyřešen snad nejpalčivější problém železnic v Praze.

Již v koncesi České západní dráhy, která končila od roku 1862 na Smícho-
vě, bylo zadáno nařízení spojit trať s ostatními drahami, avšak nebylo dost
důrazné, aby se soukromá společnost pustila do nákladné stavby. Až v další
koncesi, tentokrát pro dráhu císaře Františka  Josefa (KFJB)  a její trať na
Tábor, bylo přesně určeno dostavět spojení přes Vltavu na Smíchov, stejně
jako další propojení, tentokrát z nádraží císaře Františka Josefa na sever,
prudkým klesáním k trati StEG (olomoucké). K ní se měla spojka připojit na
Hrabovce, tedy na konci dnešního Masarykova nádraží. Realizace jmenova-
ných spojek ve své době dokončila propojení všech čtyř pražských železnič-
ních společností. K jejich stavbě stát poskytnul KFJB 1,5 mil. zlatých.

Desátý  prosinec 2005 byl posledním dnem pravidelného provozu na
spojovací trati Praha hlavní nádraží – Hrabovka. Vzhledem k postupující
výstavbě Nového spojení tato krátká trať se značným stoupáním ustoupila
nové stavbě a za čtyři roky  byla  nahrazena čtyřkolejnou tratí, vedoucí po
budované estakádě v místech někdejší třetí haly a přesuvny depa Praha
Masarykovo nádraží. Poslední den provozu se jako vždy neobešel bez pří-
tomnosti množství železničních fotografů a příznivců, stejně jako jízda vla-
ku EMOs 9354, který měl být posledním pravidelným vlakem, jedoucím
z Hrabovky na hlavní nádraží (bohužel se tak nestalo, vlak již projel po trati
turnovsko-kralupsko-pražské dráhy přes výhybnu Vítkov). Na spojovací

trati Praha Hrabovka – Praha hlavní nádraží byl úderem půlnoci – okamži-
kem přechodu na nový GVD – po 133 letech zastaven pravidelný provoz
a definitivně tak zaniklo přímé (ač úvraťové) spojení hlavního a Masaryko-
va nádraží, které je nadále možné pouze úvratí přes žst. Praha Libeň. 

Jak už to u rušených tratí bývá, poslední vlak mnohdy není tím skutečně
posledním. Obdobná situace nastala i zde. Dne  12. 12. 2005  si lídr  sdru-
žení pro výstavbu Nového spojení společnost SKANSKA ŽS  objednal
průjezd slavnostní poslední  soupravy, vedené parní lokomotivou 
„Albatros“ řady 498.022.

Význačným inženýrským objektem na této spojce byl ocelový most zvaný
Malá Hrabovka. K jeho demolici se přikročilo až po zprovoznění stavby
Nového spojení. Po více než stoletém dunění vlaků se v sobotu 9. května 2009
definitivně uzavřela historie menšího ze dvou legendárních žižkovských mos-
tů, známých z mnoha filmů, povídek a vyobrazení. V rámci závěrečných fází
výstavby Nového spojení byl most snesen a rozmontován poté, co čtyři roky od
vytrhání kolejového svršku ještě sloužil jako provizorní vozovka pro silniční
stavební techniku pracující na dokončování východního zhlaví hlavního nádra-
ží a přilehlých staveb. Demontáž trvala tři dny a probíhala při uzavírce dotčené
křižovatky. Nejdřív byla 230 tunová, 42,5 metru dlouhá mostní konstrukce
z roku 1992 (původní nýtovaný most s podpěrou z roku 1872 byl téhož roku
z důvodu  havarijního stavu snesen) podepřena, rozdělena na tři kusy a poté
velkými jeřáby vyjmuta ze svých lůžek a přenesena do prostoru bývalého depa.
Tam ji dělníci rozebrali na devět menších dílů, které budou znovu použity pro
jiný most na síti SŽDC, s. o. Pro úplnost je třeba doplnit, že tuto ocelovou kon-
strukci navrhla  projektantka střediska mostů SUDOPU PRAHA Ing. Hana
Knoblochová. 

Zmizelé koleje – zmizelá nádraží (5) Petr Lapáček

Výstavba Nového spojení a přemostění ulice Seifertovy (dokončení)
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Strana 18: Poslední jízda přes „Malou Hrabovku“ 12. 12. 2005 * Klesání Hra-
bovské spojky * Křižovatka u divadla Ponec bez mostu (28. 6. 2010)
Strana 19: V oblasti Krejcárku před starým tunelem využívá cyklostezka komu-
nikaci pro záchranný systém  * Nostalgie podzimu 2008: vytrhané koleje před
výhybnou Vítkov, která do roka zmizela též a nové základy trakčních stožárů
Nového spojení

Nakonec došlo na zděné pilíře, které uvolnily prostor kolem dosud velmi
stísněné křižovatky. Zatímco východní pilíř ustoupil novému chodníku,
západní zmizel jen částečně a těleso snesené dráhy lze nad jeho zbytky
vytušit. Na závěr prací  byl obnoven provoz na silnici a Žižkov přišel o jed-
no ze svých charakteristických zákoutí. Zatímco železniční fandové
a milovníci historie zamačkávají nostalgickou slzu, radovat se naopak
mohou chodci, pro něž v bezprostředním okolí nebylo moc místa, a nájemci
divadla Ponec, nacházejícího se v těsné blízkosti železniční trati na úpatí
Šibeničního vrchu. Již za starých dob, kdy se v bývalé válcovně nacházelo
legendární kino, byli diváci rušeni od filmového zážitku projíždějícími vla-
ky; toho se již nyní bát nemusejí. V současné době se prostranství projasnilo
a po dokončení  sadových  úprav i přes silný silniční provoz působí maleb-
ně. Chodcům se mj. poprvé otevřel pohled na Karlín, stejně tak příchozí od
prostranství mezi Negrelliho viaduktem a starými kasárnami konečně spatří
Šibeniční vrch v malebném panoramatu s typickými činžáky.

V blízkosti sneseného mostu se nachází další ocelový most, zvaný Velká
Hrabovka, který měl větší štěstí. Na rozdíl od  menšího mostu byl opraven
a po úpravách je od května 2010 používán jako nová pražská cyklostezka.
Převáděnou komunikací je stezka pro pěší a cyklisty, která byla zřízena na
tělese původní trati v úseku od napojení v ulici Příběnické přes most Velká
Hrabovka až za vyústění vítkovského tunelu. Za vítkovským tunelem se
trasa napojuje na místní komunikaci – příjezd k východnímu portálu.
Komunikace pro pěší a cyklisty je vedena po tělese zrušené železniční trati
a polohově i výškově kopíruje její trasu. Návrhová šířka cyklostezky činí
4,00 m. Cyklostezka umožňuje průjezd lehkého vozidla údržby či sanitního
vozidla. Psali jsme o ní v SR 2/10 na straně 17.

Starý železniční vítkovský tunel v Praze na Žižkově byl postaven spo-
lečně s jednokolejnou tzv. Vítkovskou tratí, na které leží, mezi stanicemi
Praha hlavní nádraží a Praha Vysočany v letech 1870–1872 jako součást
turnovsko-kralupsko-pražské dráhy. Od hlavního nádraží vedla Vítkovská
trať po jižním úbočí Vítkova, u západního konce Kališnické ulice se zano-
řovala do tunelu a vycházela na druhé straně kopce nad karlínskou invali-
dovnou. Trať byla jednokolejná a vlastní tunel byl dlouhý 270 metrů. 
V 70. letech dvacátého století prošel tunel rozsáhlou sanací a byl rozšířen
jeho profil.   

V roce 1926 byla postavena spojka ze  stanice Praha Libeň s napojením
na stávající  Vítkovskou trať a na železniční mapě Prahy se objevila nová
výhybna Praha Vítkov, která umožnila jízdy z Prahy Libně na Prahu hlav-
ní nádraží po další jednokolejné trati a současně napojila nové motorové
depo v Libni. Do roku 1928 byla celá trať elektrizována. Ve výhybně Pra-
ha Vítkov bylo nasazeno na svou dobu moderní elektrodynamické zabez-
pečovací zařízení. Jednalo se o jednořadové stavědlo českého původu, kte-
ré umožňovalo postavení šesti vjezdových a šesti odjezdových vlakových
cest. V rámci modernizace uzlu Praha bylo stavědlo v roce 1985 nahraze-
no reléovým zařízením AŽD-71 a následně byl dán do provozu  čtyřznaký
automatický blok v úseku Praha Vítkov – Praha  hl. n. Vyžadovala si to
provozní situace, protože po uvedení Holešovické přeložky do provozu
byla možná jízda ze stanice Praha Holešovice přes odbočku  Rokytka do
Prahy hl. n. Jednokolejná trať byla od  té doby napojena na tři dopravní
směry (Praha Vysočany, Praha Libeň a Praha Holešovice).

Po zprovoznění nových vítkovských tunelů, které jsou součástí stavby
Nového spojení,  dne 1. 9. 2008  byla ke stejnému datu trať Praha Vítkov –
Praha  hl. n. zrušena. V provozu zůstala pouze spojka do depa Praha Libeň
přes část původní výhybny Praha Vítkov. Tratě od Prahy Holešovic a Prahy
Vysočan byly napojeny do  nových odboček Balabenka a Sluncová.
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PRACOVNÍ JUBILEA

30 let Ing. Hana Staňková
vedoucí střediska 202

Ing. Alois Štyndl
hlavní dispečer, středisko 200

25 let Ing. Michal Franz
vedoucí projektant střediska 201

Ing. Antonín Ságl
samostatný projektant střediska 209

Ing. František Soukup
vedoucí projektant střediska 250

20 let Ing. Ivan Hladík
vedoucí projektant střediska 209

Ing. Miloš Krameš
vedoucí projektant střediska 201

Ministerstvo zdravotnictví varuje: Kouření způsobuje rakovinu, vážně
poškozuje zdraví. Toto je na každé krabičce cigaret. Přesto řada lidí,
včetně politiků kouří, kouří se i ve filmech, inscenacích, v televizních
hrách a podobně. I já jsem se naučil kouřit v době revoluce, při pražském
povstání v roce 1945. Stal jsem se vášnivým kuřákem a vykouřil jsem
někdy až 20 cigaret denně. Jeden kolega v práci přepočítal co prokouří,
že by za to měl denně asi 20 dkg vlašského salátu, ale přesto kouřil dál.
Po příchodu z vojny v roce 1953 jsem seděl v kanceláři s kolegy, kteří
také kouřili a v této místnosti bylo víc kouře, než čistého vzduchu. Když
jsem se oženil a čekali jsme narození dítěte, manželce kouření nedělalo
dobře a nutila mne chodit kouřit na WC. Mně to bylo nepříjemné v tomto
prostředí kouřit a proto jsem se rozhodl, s přihlédnutím ke kolegovi, kte-
rý přepočítával stále prokouřený vlašský salát, že přestanu kouřit. Určil
jsem si postupně snižované dávky na den. Napřed 10 cigaret, druhý den 6
cigaret a každý další den o jednu cigaretu méně. Při dvou cigaretách bylo
jasné, kterou si odpustit, rozhodl ranní příděl. Další den mi zbývalo
vykouřit jen jednu cigaretu. Kdy ji vykouřit, toť hamletovská  otázka.

Asi v 10 hodin dopoledne osudového listopadového dne roku 1955 jsem
si zapálil poslední cigaretu. Dal si šluka a rozzloben, že je konec, jsem ji
zahodil a zbytek cigaret jsem rozdal po kanceláři s poukazem: „Až mne
uvidíte, že kouřím, dejte mi pár facek.“ To jsem neměl dělat. Od toho dne
jsem každý den měl na stole cigarety a sirky. Dokonce mi nabízeli ciga-
retu i kolegové, kteří si je předtím ode mne pravidelně půjčovali, ale
nikdy nevraceli. Jestli tím chtěli splatit svůj dluh nebo z kolegiality,
nevím. Poznal jsem škodolibou solidaritu. Od té doby uplynulo 48 let a
stále nekouřím. Přesto i po tolika letech se mi v noci zdá, že si zapálím
cigaretu a zpocený se probudím. Inu, naučit se kouřit je rychlé, ale
odnaučení kouření je těžké. Moji kolegové z kanceláře postupně rovněž
přestali kouřit a muži stále více nekouří, ale mám dojem, že o to více
kouří ženy. Ministerstvo zdraví varuje, ale nikdo se tím neřídí.

Dalibor Voleman 

Poznámka na okraj: dnes by vášnivý kuřák směnil krabičku cigaret 
(20 ks) za kilo vlašského salátu. No, není to pokrok?

Pověsti starých zbrojnošů (28): Ministerstvo zdravotnictví varuje...

...ale Mistra Volemana jsme už s cigaretou nenachytali. Se sklenkou, to ano... S ženami také, ale s pečlivě
vybranými nekuřačkami. Tak na zdraví pane inženýre, k těm vašim nedávným pětaosmdesátinám!

A zase malér!
Tak jsme v minulém čísle v Kronice zase jednou porodili půlmetrákového drobečka! A aby toho nebylo málo, hned u dvojčat. 
Ale ono to muselo přijít, protože od posledního maléru tohoto druhu (dívence jsme tehdy přisoudili pouhých 31 cm délky) 
uplynulo už šest let. Jenže co si má vydavatel počít, když zprávu o porodu dvojčat se od otce dozví z sms v mobilu ve tvaru:
x=2831*48+2780*49, t=1268912100 RF OK? A když všechny texty bedlivým okem a rukou (hm…) opravuje korektorka češtiny
a personální zprávy ještě  kontroluje odbor PaM? Centimetry nebo kilogramy, nejsme malicherní. No, tak snad zase za šest let…

Přestal kouřit včas a dožil se pětaosmdesáti let! A stále pokračuje...

Dalibor Voleman radí: nekuřte, ať nemáte špatné sny!

Takhle hulili jeho ředitelé: Josef Franěk a Oldřich Škvrna...

Dokončení ze strany 1.
Pro podnikatelské subjekty jsme zpracovali nabídky

na poskytování geodetických prací a projektové práce
v souvislosti s „Nutnými úpravami a údržbou Masary-
kova nádraží“ (Skanska), Geotechnický průzkum pro
výstavbu obchodního střediska a stavebnětechnický
průzkum opěrné zdi (Agroprojekt Brno), pro ČEZ
Distribuci „Rámcovou smlouvu na projekty pro energe-
tiku“, nabídku na DSPS „Okružní křižovatky Petrovická
II/528 – Ústí nad Labem“ (Ekostavby Louny),  DSP a IČ
na „Stavbu jeřábové dráhy, areál firmy Metrans, Ostrava
Šenov“ (Helika), pro Hochtief CZ Geotechnický dozor
pro stavbu Votice–Benešov.

Vzhledem k nelehké situaci na domácím trhu
infrastrukturních investic se naše obchodní aktivity
zvyšují v zahraničí. V tradiční destinaci Polsku jsme
se zúčastnili několika výběrových řízení na velké
železniční projekty; v režimu Design and Build spo-
lečně s OHL ŽS na „Modernizacja linii kolejowej
E 30“. Zadavatel PLK dosud vítěze nevyhlásil – jak
je zde již standardem, proces výběrových řízení je
nesmírně zdlouhavý. Společně s firmou Metrostav
se účastníme předkvalifikace na projekt „Lodz Wid-
zew-Lodz Fabryczna“, výstavba podzemní železnič-
ní stanice, rovněž v režimu D+B. V Bulharsku se
podařilo získat zakázku na studii proveditelnosti
„Metro Sofia – 3. diameter“, společně s firmou

Metroprojekt Praha. Ucházíme se nabídkami i o sil-
niční projekty na rehabilitaci čtyř silničních úseků
a o obnovený tendr na technickou studii „Rozvoj
MHD ve Varně“. 

Pokoušíme se uspět formou předkvalifikací i na
vzdálenějších trzích v Evropě a Asii. V Chorvatsku
jsme podali nabídku na „Rekonstrukci a obnovu
železniční trati Dugo Selo – Novska“ společně s
významnými hráči na evropském dopravním trhu.
Pro Makedonské železnice bychom rádi zpracovali
„Studii proveditelnosti koridoru VIII“ společně s
firmou Dekonta a projekt „IPA — preparation of
studies for development of strategic multi-modal
transport nodes“, společně s německými a bulhar-
skými partnery. V Turecku se ucházíme o supervizi
vysokorychlostní tratě projektu „Supervision for
rehabilitation and reconstruction of Köseköy–Gebe-
ze of the Ankara–Istanbul HSR“, společně s místní-
mi partnery. V Kyrgyzstánu se aktivně snažíme
navázat na naše předchozí aktivity nabídkou na
zpracování „Studie proveditelnosti MHD Biškek“
pro EBRD. V projektech pro EC jsme se účastnili
projektů – „Study on data collection and statistics in
the field of Urban Mobility“ společně s nizozem-
ským partnerem a „Framework Contract of transport
investments“.

Roman Smida
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