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Praha – Mnichov
za 3 hodiny?

Potřeba modernizace trati
Plzeň - Domažlice - státní hranice
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KRONIKA 2010
na webu nedostupná.

Obchodní aktivity společnosti SUDOP PRAHA a.s.
Pravidelně se opakující zvýšená aktivita zadavatelů veřejných

zakázek s blížícím se koncem roku se letos nekoná. Je to dáno cel-
kovou nepříznivou situací v hospodářství a zvláště pak v seg-
mentu dopravního stavitelství. Tuto skutečnost naše společnost
reflektovala rozšířením sledovaného portfolia potenciálních pří-
jemců našich nabídek. Reagujeme na výzvy maximálního počtu
zadavatelů veřejných zakázek, které se týkají dovedností naší
firmy. Celkem 117 podaných nabídek do veřejných soutěží v tu-
zemsku v období září – prosinec 2010 je toho dokladem.

U našich dlouhodobých klientů, pro které zajišťujeme přede-
vším projektovou přípravu železničních staveb, je vyhlašování
soutěží v hlubokém útlumu. Pro SŽDC, s.o, Stavební správu
Praha v rámci hledání úspor nákladů staveb zpracujeme nový
investiční záměr stavby „Optimalizace traťového úseku Praha
Hostivař – Praha hl. n.“ a projekt stavby „Rekonstrukce žst.
Stará Paka pro DOZ“. Získali jsme zakázku na dokumentaci pro
stavební povolení a projekt stavby „Rekonstrukce OV žst.
Hrobce“ a „Rekonstrukce OV žst. Bohušovice nad Ohří“.

V listopadu jsme u Stavební správy Plzeň podali pečlivě
zpracované nabídky na zhotovení investičního záměru „Uzel
Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ a Studii prove-
ditelnosti nového „Zaústění traťových kolejí Chrást – Plzeň do
uzlu Plzeň“. Z většího počtu uchazečů jsme uspěli nejvhodnější
nabídkou. K soutěži na projekt stavby „Revitalizace trati České
Budějovice – Volary“ zmiňované v minulém čísle S-Revue lze
jen konstatovat, že stav zůstává beze změny a výsledek soutěže
není doposud znám. U SŽDC, Stavební správy Olomouc jsme
se účastnili dvou soutěží na „Rekonstrukci trakčního vedení
v km 8,3-10,5 trati Hranice – Vsetín“ a „Rekonstrukci povrchu
přejezdu v km 9,9 a stavební úpravy zastávky Zubří“ (PS).
V obou případech jsme vyšli naprázdno.

Pro centrální orgán SŽDC budeme na základě přijatých na-
bídek zpracovávat tabulky CBA pro finanční a ekonomickou ana-
lýzu stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice –
Chrudim, Medlešická spojka“ a provozně-technickou studii „Na-
pojení DKV Praha - pracoviště Praha Libeň“. Nabídkami se
ucházíme o zakázky na aktualizaci IZ stavby „GSM-R trať Děčín
Prostřední Žleb – Děčín východ – Ústí n/L. Střekov – Mělník –
Všetaty – Lysá n/L. – Kolín“ a projekty „Oprava PZS km
446,249 Ústí Střekov – Děčín východ po povodni“, „Oprava
PZS km 0,811 a 1,395 Benešov nad Ploučnicí – Františkov nad
Ploučnicí po povodni“ a dále drobnou zakázku „PD na podepření
zkorodovaných podpěr nástupního přístřešku v Českém Brodě“. 

V sektoru silničního stavitelství jsme podali řadu nabídek
pro ŘSD, krajské SUS, statutární města, TSK. Pro ŘSD Praha
závod jsme podali nabídku na studii dopravního řešení křižo-
vatky Běchovice, stavby SOKP 511 Běchovice – dálnice D1
a nabídku na expertízu „SOKP 518 Ruzyně – Suchdol,  MÚK
Aviatická“. U ŘSD Praha soutěžíme o EIA stavby „Zklidnění
S-J magistrály u Národního muzea v Praze“. Na základě vítě-
zných nabídek pro TSK Praha jsme dodavateli DSP, IČ „Sanace
Nuselského mostu“ a průzkumných a přípravných projektových

prací „Hlávkova mostu v Praze“. Podány jsou nabídky na kar-
lovarskou SUS na zpracování DSP, DZS stavby „II/214 Jihový-
chodní obchvat Cheb“ a „II/221 Modernizace silniční sítě
Hroznětín“. Se společnostmi Metrostav a.s. a SMP CZ a.s se ve
sdružení ucházíme o zakázku v režimu design and build v libe-
reckém kraji na „Revitalizace mostů na silnicích 2. a 3. třídy na
území Libereckého kraje“. Pro libereckou KSUS zpracujeme
DUR, DSP, ZDS, IČ stavby „Obnova silnice II/290 Frýdlant –
Bílý Potok – povodně 2010“, diagnostický průzkum silnic
„III/28624, III/28626 Dolní Štěpanice – Benecko“. DSP, PDPS,
IČ, AD a průzkum vypracujeme pro plzeňskou KSUS na „Ha-
várii propustku v obci Terešov na silnici II/235, km 13,327- ne-
movitá kulturní památka“. Podali jsme nabídku na kompletní
dokumentaci a IČ „Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový ob-
jezd – Klenčí“. Účastnili jsme se soutěže pro Letiště Praha na
zpracování dokumentace „Opravy štěrbinových žlabů“.

Pro statutární města byly podány nabídky v Podbořanech na
„Zpracování projektové dokumentace na výstavbu inženýrských
sítí, komunikace, chodníků a veřejného osvětlení v areálu bý-
valých kasáren“, pro hlavní město Praha nabídku na DSP na
stavbu „Snížení hlukové zátěže výměnou oken v ulicích Běle-
hradská a Husitská“, v Týnci nad Labem nabízíme jako subdo-
davatel firmy Strabag nabídku na zakázku „Kanalizace v Týnci
n/L – 1. a 2. stavba, dále v obcích Lžovice „ČOV Lžovice, Vi-
nařice“. Získali jsme zakázku na zpracování DUR od Vodoho-
spodářské a obchodní společnosti Jičín na „Intezifikaci ÚV
Březovice“, pro společnost UNIPETROL Doprava navrhneme
ve studii „Rozšíření kolejiště v areálu Synthos Kralupy a.s.“,
DSP včetně zaměření pro společnost Tiger E&C „Kolejové
úpravy v areálu Legios a.s“. Pro stavební společnosti nabízíme
jako subdodavatel projektové práce na zakázky „Tramvajové
tratě v úseku U Lomu – Krejčího – Dobiášova“a revitalizaci
areálu „Metrans Česká Třebová“. 

U Dopravního podniku hlavního města Prahy jsme se ne-
úspěšně ucházeli nabídkou o zpracování projektové dokumen-
tace DUR, DSP a AD na „Projekt stavby podúrovňového
soustruhu kolejových vozidel ve vozovně Hloubětín“, úspěšní
jsme však byli u téhož zadavatele na zhotovení DUR, DSP,
ZDS, AD na „Rekonstrukci tramvajové tratě v ulicích Lazar-
ská–Vodičkova–Jindřišská“. Pro společnost ČEZ Distribuce
byla zpracována významná nabídka do veřejné soutěže na rám-
covou smlouvu na dodávku projektových dokumentací elektric-
kých vedení, distribučních stanic a inženýring.

Vzhledem k setrvalé a nelehké situaci na domácím trhu in-
vestic se zvyšují obchodní aktivity v zahraničí. V Polsku jsme
se zúčastnili několika výběrových řízení na velké železniční pro-
jekty v režimu Design and Build se stavebními společnostmi na
„Modernizacja linii kolejowej E 30“, v úseku Zabrze–Katowice–
Krakow, a úseku Trzebinia–Krzeszowice. Zadavatel PLK dosud
vítěze nevyhlásil, potěšitelné a nadějné je, že jsme postoupili do
druhého kola hodnocení nabídek uchazečů. Připravují se dále
nabídky na „Linii 106 Taslo–Rzeszow a 109 Krakow–Wie-

Ve dnech 25.–28. 10. proběhla na
velvyslanectví České republiky v Dillí
„Prezentace českých výrobců zařízení
pro železnice“. Mise pod vedením
náměstka ministra dopravy Ing. Ivo
Vykydala se zúčastnili zástupci firem
SAZ Hodonín, KPM Consult,
PROKOP RAIL, DOKO-CZ, Transcom
a AŽD Praha s.r.o. Důležitost celé akce
potvrdil svojí účastí velvyslanec v Indii
pan Miloslav Stašek. Prezentace byla
ze strany velvyslanectví zajištěna
obchodním radou panem Ing. Josefem
Müllerem. Za firmu AŽD Praha se
zúčastnil obchodní ředitel Ing. Petr
Lapáček, náš dlouholetý kolega, který
též laskavě rozdal i sudopské materiály
a poskytl připojené foto.

Mise českých výrobců pro železnici v Indii

Od 1. ledna 2011 se novým obchodním ředitelem společnosti SUDOP PRAHA a.s. stává
Ing. Petr Lapáček (59), náš dlouholetý kolega, který si jen na čtyři roky odskočil se stejnou
funkcí na AŽD Praha, s.r.o. Na fotografii z Indie stojí v přední řadě druhý zprava. 

liczka“. Samostatná nabídka na projekt přestavby a prodloužení
železniční tratě na letiště Modlin postoupila ve výběrovém řízení
do užšího výběru. V konsorciu firem pokračují práce k dokon-
čení výběrového řízení na stavbu podzemní železniční stanice,
v režimu D+B „Lodz Widzew – Lodz Fabryczna“.

V Bulharsku se ucházíme nabídkami o dva silniční projekty
„Obchvat města Burgas“ a „Obchvat města Kurdjali“ ve sdružení
s firmou TransGeo. S firmou Ramboll byla podána nabídka na
tramvajovou trať ve švédském Goteborgu. V Chorvatsku jsme po-
stoupili o krok dále v kvalifikačním řízení a podáváme cenovou
nabídku na „Rekonstrukci a obnovu železniční trati Dugo Selo –
Novska“. V Makedonii nebyla dosud vyhodnocena nabídka „Stu-
die proveditelnosti koridoru X“— preparation of studies for de-
velopment of strategic multi-modal transport nodes“, kterou jsme
podali společně s německými a bulharskými partnery. 

Roman Smida
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Letos v létě (2010) se v České republice
ujala správy země vláda, která se rozhodla
v první fázi snížit tempo zadlužování státu
(2011) a ve fázi poslední (2014), bude-li
ještě vládnout, další zadlužování snad
i zarazit. Pokud se jí to podaří, klobouk
dolů. To ovšem znamená „vybalancovaně“
zvyšovat příjmy pro státní rozpočet (např.
daně) a zároveň taktéž „vybalancovaně“
snižovat výdaje téhož (např. výdaje na do-
pravní infrastrukturu). A to už se naší spo-
lečnosti (SUDOP PRAHA a.s.)
sakramentsky dotýká. Nebudeme laska-
vého čtenáře zatěžovat komentováním
toho, čeho jsme denně svědky (zastavo-
vání dopravních staveb, jejich opětovné
spouštění, personální vichřice atd.). 

Pro nás je bohužel nejdůležitější fakt, že
byla téměř absolutně zastavena projektová
investiční příprava dopravních staveb (želez-
nice, dálnice, rychlostní komunikace…), nová
vedení ministerstva dopravy, SŽDC a ŘSD se
začínají v problematice orientovat a z vlády
do parlamentu jde návrh rozpočtu SFDI na
rok 2011 cca o 36 % nižší (cca 61 mld. Kč)
než rozpočet SFDI na rok 2010 (96 mld. Kč).

S léty a praxí prověřenými fakty, 
že náklady na komplexní projektovou

přípravu „spolknou“ maximálně 5 % z celé
investice a tudíž váha těchto nákladů (še-
tříme) je malá, 

že investorům spíše připravené projekty
(ÚR, SP) chybí než přebývají, 

že čas na projektování se objektivně
prodlužuje a pokud bude zadání ze strany
státu striktně vyžadovat, aby poměr cena
investice versus požadované parametry
investice byl co nejmenší (a tak by to mělo
být), bude potřebný čas na zpracování
projektové dokumentace a získání územ-
ního rozhodnutí nebo stavebního povolení
ještě delší (variantní řešení, tvrdší a delší

projednávání s municipalitami i orgány
státní správy – HZS, MŽP, hygiena)… 

…tedy s těmito fakty, nikdo, zdá se,
zatím vážně nepracuje.

A teď aspoň něco pozitivního. Česká re-
publika musí rozvíjet a budovat kvalitní do-
pravní infrastrukturu jako naprosto
základní faktor hospodářské prosperity
a tudíž opět nastartovat to, bez čeho to
nejde – projektovou přípravu. Přejme si,
aby čas, který bude spotřebován na posun
od úzce účetního pohledu na pohled ná-
rodohospodářský, byl co nekratší.

Naše společnost SUDOP PRAHA a.s.
musí na situaci, kdy na trhu je a nějaký čas
zřejmě ještě bude výrazně menší poptávka
po našich odborných službách ze strany
státu, rychle reagovat. Musíme práci pro
naše projektanty začít hledat 
(a už jsme začali) u jiných klientů (privátní
sektor, fabriky, městské správy), musíme se
intenzivněji než dosud ucházet o další práci
v zahraničí, a to nejen blízkém. Profesní
strukturu společnosti musíme přizpůsobit
stavu poptávky na trhu. S klesajícími
tržbami (méně práce a hůře placená práce)
musíme hledat a hlavně nacházet úspory
v naší společnosti a bohužel se neobej-
deme ani bez snižování stavu zaměstnanců.
Chci vyjádřit přesvědčení, že vedení společ-
nosti bude tento bolestivý a pro obě strany
nepříjemný proces řešit uvážlivě a citlivě.

A co říci na závěr? Hřiště je hrbolaté,
slunce nám svítí do očí a rozhodčí je proti
nám zaujatý. A teď ještě direktoriát sou-
těže rozhodl o zmenšení hrací plochy
a tudíž i o snížení počtu hráčů na ní. Ale
my se z hřiště vyhnat nenecháme, v sou-
těži budeme pokračovat a vyhrajeme ji!

Váš
Josef Fidler, předseda dozorčí rady

SUDOP PRAHA a.s. 

Co se to
vlastně
děje?

Volby, volby, volby…
Máme zkrátka volební rok. Jedny volby jsme absolvovali za jarního sluníčka – kromě

jiného nám přinesly i trápení, popsané výše. Podzimní volby se konaly už za pošmour-
ného počasí – na to, čím nás obšťastní nově zvolená obecní zastupitelstva, si budeme
muset chvíli počkat. Co však můžeme nyní čekat od senátu už víme, neboť po doplňo-
vacích volbách ho ovládla sociální demokracie. A aby toho nebylo málo, těsně před
podzimními volbami jsme volili i v SUDOPU. Neboť dozorčí rada společnosti si žádala
člena zvoleného zaměstnanci.

Po výzvě k registraci kandidátů se v souladu s volebním řádem zaregistrovalo osm
kandidátů: Olga Allertová (odb. 042), Ing. Pavol Bartoš (stř. 201), Ing. Pavel Kubát (stř.
250), Ing. Martin Mikeš (stř. 201), Ing. Zbyněk Musil (stř. 202), Zdeněk Pacholík (stř.
208), Ing. Petr Potůček (stř. 201) a Ing. Jiří Syrový (stř. 201).

Volby proběhly 14. a 15. října 2010 na pracovištích v Praze, Plzni, Hradci Králové
a Ústí nad Labem. A zatímco účast v obecních volbách byla 47,3 %, v sudopských při-
šlo k urnám téměř 77 % zaměstnanců! Novým členem dozorčí rady byl zvolen
Ing. Zbyněk Musil (foto dole).

Vážené kolegyně a kolegové, 
při příležitosti kandidatury kolegyně Olči Allertové na výkon funkce člena do-
zorčí rady společnosti SUDOP PRAHA a.s. Vás zveme  na předvolební guláš do
jídelny SUDOPu, a to dne 13.10.od 14oo-15oo. 

Děkujeme a těšíme se na Vás. Volební manažeři.

V případě mého zvolení Vás chci ujistit, že budu v této nelehké době aktivně
ve smyslu § 197 Obchodního zákoníku dohlížet na výkon působnosti představen-
stva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Současně budu provádět mé profesi ekonoma velmi blízkou činnost přezkou-
mávání jednotlivých typů účetních závěrek a návrhů na rozdělení zisku nebo
úhradu ztráty ve smyslu § 198 Obchodního zákoníku a předkládat valné hro-
madě své vyjádření jako Váš „vyslanec“ a dlouholetý kolega.

Možná se Vám mnou shora citované paragrafy zdají poněkud nudné, věřte mi
však, že jiné sliby, než nabídka poctivé práce v mantinelech vymezených přísluš-
nými ustanoveními Obchodního zákoníku (§ 197 - §201), jsou čistě populistické
a nerealizovatelné.

Na závěr mi, prosím, dovolte uvést staré přísloví: „Když chceš nakrmit hla-
dového, nedávej mu rybu, ale nauč ho ryby chytat.“ Proto Vás nezvu na předvo-
lební guláš ani nenabízím jiné „ryby“, ale nabízím Vám plnohodnotné
zastupování v dozorčí radě SUDOP PRAHA a.s. 
Váš kolega Petr Potůček

Dobrý den všem, neměl jsem něco podobného v úmyslu, ale vzhledem k před-
chozím dvěma mailům a dále připomínkám znatelného počtu kolegů, že jsem se
neprezentoval já se svým programem, uvádím následující: 
- myslím, že jednotlivé body práce člena dozorčí rady byly již zmíněny v před-
chozích mailech 
- v případě úspěchu se pokusím plnit co nejlépe člena DR zvoleného za zamě-
stnance 
- víc nechci slibovat, nerad slibuji, když si nejsem jistý, co ze slibů lze splnit 
Zbyněk Musil.

Na fotografiích volby v Hradci 
Králové. Foto Vladimír Fišar
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Dopravní politika ČR, evropská politika TEN-T
Ing. Luděk Sosna, Ph.D., Ministerstvo dopravy ČR
Budovy železničních nádraží Českých drah, a.s., investiční
priority 2010 – 2011
Ing. Milan Matzenauer, České dráhy, a.s.
Projekt Modernizace trati Praha – Kladno, s připojením na
letiště Ruzyně – kde hledat úspory?
Ing. Petr Zobal, METROPROJEKT Praha a.s.
Elektrizace trati Zlín – Otrokovice
Ing. Jiří Pelc, SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Rekonstrukce železniční stanice Olomouc
Ing. Jiří Parma, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Variantní řešení trasy Krasíkov – Česká Třebová, 5 let po
dokončení
Ing. Jiří Maiwaelder, OHL ŽS, a.s.
Ing. Jaroslav Lacina, Amberg Engineering Brno a.s.
Ing. Ladislav Minář CSc., KOLEJCONSULT & servis,
spol. s r.o.

Realizace stavby Modernizace trati Votice – Benešov
u Prahy
Ing. Michal Žák, EUROVIA CS, a.s.
Ing. Miroslav Kadlec, Subterra a.s.
Ing. Michal Mokrý, Viamont DSP a.s.
Sdružení VoBen složené z firem EUROVIA CS, a.s.,
Subterra a.s., Viamont DSP a.s.
Nemanice I – Ševětín: „stavět či nestavět?“
Ing. Michal Babič, IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Projekt revitalizace tratě Litoměřice – Lovosice – Louny –
Rakovník ve vazbě na cílový provozní koncept regionální
dopravy
Ing. Jakub Jeřábek, Krajský úřad Ústeckého kraje
Ing. Vít Janoš, Ph.D., externí poradce Ústeckého
kraje
Studie proveditelnosti železničního spojení Benin – Niger
Ing. Jan Nosek, METROPROJEKT Praha a.s.
Svilengrad – Turecká hranice – Projekt „design and
build“ v bulharských podmínkách
Ing. Ivan Pomykáček, SUDOP PRAHA a.s.
AVV s vazbou na VZ LS 90 zvyšuje bezpečnost dopravy
Ing. Josef Schrötter, Ing. Petr Lapáček,
AŽD Praha s.r.o.
VPN a bezpečná komunikace v datových sítích SŽDC
Ing. Václav Šipla, ČD - Telematika a.s.
MOMDIS – modulární multifunkční displej strojvedoucího
Mgr. Miroslav Horký, ČD – Telematika a.s.
Ing. Tomáš Tichý, UniControls a.s.
Vysokorychlostní železniční systém
Ing. Jiří Pohl, Siemens s.r.o.
Statistika nástupišť v železničních stanicích na území ČR
Martin Vaněk a spol., ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

Konference ŽELEZNICE 2010
Tentokrát chyběly špičky českého ministerstva dopravy i optimismus v projevech tý-
kajících se budoucích investic - to byla základní charakteristika patnáctého setkání
investorů, projektantů, stavitelů a správců železničních staveb, které proběhlo ve
středu 1. prosince v pražském hotelu Olšanka. Změn bylo tentokráte více, osvědčené
hostitele minulých let  Ing. Josefa Fidlera a Ing. Jana Komárka vystřídali nový gene-
rální ředitel SUDOPU PRAHA Ing. Tomáš Slavíček a náměstek generálního ředitele
SŽDC Ing. Bohuslav Navrátil. Konference byla po dlouhé době jednodenní, neboť
ubylo i přednášeníchtivých odborníků. Neubylo ovšem odborníků, kteří si chtěli s ko-
legy vyměnit zkušenosti. Referátů bylo předneseno 18 a jsou zachyceny ve sborníku.
Jeden z příspěvků uveřejňujeme ve zkrácené verzi na straně 5. 
Po roce se opět se samostatným stánkem zúčastnili sudopští geodeti s měřicím sys-
témem GRP system FX od firmy Amberg a poprvé organizátoři přivítali odbornou li-
teraturou hojně zásobený stánek České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Více na www.sudop.cz Foto Petr Kaizar
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Historie přípravy
Úsek Nemanice I – Ševětín je veden složitým terénem na
rozvodí mezi Vltavou a Lužnicí. Příprava výstavby 4. korido-
ru byla započata v roce 1997 předběžnou studií
proveditelnosti. V roce 2000 byla dokončena série územně
technických studií, jednu z nich s názvem „Optimalizace tra-
ťového úseku České Budějovice (včetně) – Veselí nad
Lužnicí (včetně)“ zpracovala firma ILF Consulting Engineers,
nyní IKP Consulting Engineers. Studie řešila dvě principiální
varianty: optimalizaci se zdvojkolejněním stávající tratě
a modernizaci s přeložkami tratě. Doporučená modernizační
varianta, později označená jako varianta Z, využívala stopu
a pozemky stávající tratě, ale nevhodné úseky byly překoná-
ny dvojicí přeložek s tunely celkové délky 3,4 km; traťová
rychlost byla navržena 110 – 160 km/h. Investiční náklady
byly odhadnuty na 5,2 mld. Kč v CÚ 2000. V roce 2001 byla
dokončena Studie proveditelnosti modernizace 4. TŽK
(SUDOP PRAHA) a usnesením vlády ČR č. 1317
z 10.12.2001 byla přijata k realizaci varianta modernizace. 
Řešení varianty Z však bylo tvrdě odmítnuto občany obce
Hrdějovice, především skupinou vlastníků relativně nových
rodinných domků nad tratí. Argumentem bylo rozdělení
obce železničním koridorem a zatížení hlukem ze zvýšeného
drážního provozu. 
Rozdělení obce je nesporné – trať prochází obcí již dnes
a dělí ji na dvě části. Stejně tak nesporné je to, že k onomu
„rozdělení“ došlo expanzí zástavby obce kolem železniční
tratě. Jde o zcela přirozený vývoj osídlení, takto rozdělených
obcí najdeme nejen v České republice bezpočet a moderni-
zace železnice jim přináší náhradu úrovňových přejezdů
novými bezpečnými nadjezdy či podchody, výstavbu nenávi-
děných protihlukových stěn, které však podstatně snižují
hlukovou zátěž okolí tratě a v neposlední řadě zlepšení kvali-
ty osobní dopravy modernizací zastávek a zvýšením počtu
zastávkových vlaků. To potvrdila i dokumentace EIA zpraco-
vávaná postupně od roku 2001.
Odpovědí na odpor občanů bylo prověřování dalších variant.
V roce 2002 byla firmou SUDOP PRAHA zpracována „Studie
variantních tras 4. TŽK v úseku Nemanice – Ševětín“, která
vedle původní varianty Z navrhla vedení tratě přes dopravnu
Nemanice II (varianta A), západně kolem Hrdějovic (var. B)
a východně od Hrdějovic (var. C). Celková délka tunelů
vzrostla až na 4,6 km ve variantě C. Později byla dopracová-
na samostatná studie další varianty D ve vzdálenější poloze
západně od Hrdějovic, a na základě vývoje ve zpracování
územně plánovací dokumentace následovalo podrobnější
zpracování variant C a D2 (SUDOP Praha, 2004, 2006). Tra-
ťová rychlost je navrhována 130 – 160 km/h ve variantě C,
resp. 110 – 160 km/h ve variantě D2, délka tunelů dosáhla
5,2 km, resp. 3,8 km. Odhad investičních nákladů ve stu-
diích není porovnatelný s předchozími údaji, protože
zahrnuje jinou délku úseku, v aktualizaci studie proveditel-
nosti v roce 2005 ale byly odhadované náklady stanoveny na
6,3 mld. Kč v CÚ let realizace 2013 až 2016.

Územní plán
V roce 2003 zadal Jihočeský kraj zpracování 2. změny pří-
slušné územně plánovací dokumentace VÚC
Českobudějovické sídelní regionální aglomerace (ČBSRA).
V zadání požadoval porovnat veškeré dosud zpracované
varianty, příp. navrhnout další, a z nich vybrat vhodnou
k realizaci. Z provedeného hodnocení a následného projed-
nání vyplynulo, že nelze dosáhnout konsensu o výběru
jediné varianty; preferována byla ale varianta D, respektující
doporučení dokumentace SEA, zpracované v rámci koncep-
tu územního plánu.
Pro uvedené varianty byla zpracována na objednávku inves-
tora modernizace též nová dokumentace EIA
(Eco-Envi-Consult, 2006), která však jako doporučenou
označila variantu C. Stanoviska rozhodujících subjektů se
tak prakticky rozdělila do dvou „táborů“ – pro variantu C
(MD ČR, resp. investor modernizace) a pro variantu D (Jiho-
český kraj resp. obec Hrdějovice). Následné pokusy
o dohodu na jediné výsledné variantě ztroskotaly.
Územní plán vymezí koridor pro vedení dopravní liniové
stavby a tím do značné míry rozhodne o jejích hlavních tech-

nických parametrech a též investičních nákladech. Pokud
pořizovatel územního plánu nechá do zadání zahrnout veš-
keré dosud zpracované varianty, dostanou se tam také ty,
které již investor z určitých důvodů zamítl. Zpracovatel
územního plánu tak poté tvůrčím způsobem hledá rovnová-
hu mezi podmínkami příznivými pro životní prostředí,
hospodářský rozvoj a soudržnost obyvatel a zvažuje mimo
jiné kompromisy v řešení dopravních staveb, které pak
zásadním způsobem ovlivňují jejich technické parametry,
investiční náklady a ekonomickou efektivitu.
V případě ČBSRA nastala pikantní situace: zpracovatelem
změny se stalo oddělení územního plánování IKP Consulting
Engineers a postupně se rozhořel vnitrofiremní názorový boj
s oddělením železničních staveb o to, co je přijatelný kom-
promis z hlediska železniční koridorové stavby. Nicméně
z této diskuze se nakonec zrodila myšlenka, jak několikaletý
spor obou táborů překonat.

Aktuální řešení
Stávající trať překonává Lišovský práh s vrcholovým bodem
v oblasti Vitína. Zvýšení traťové rychlosti a zvětšení poloměrů
oblouků vedlo k napřímení (zkrácení) trati, nutný začátek
stoupání se tak v nových variantách posunul do oblasti roz-
pletu tratí u Nemanic. Nové řešení navrhuje přenést
vrcholový bod do Ševětína; tím jednak dojde ke snížení pře-
konávaného výškového rozdílu o cca 20 m, a jednak
k prodloužení úseku stoupání od Nemanic o cca 2 km, tzn.
v údolní nivě Vltavy trasa zůstává na původní niveletě a její
účinky na životní prostředí budou výrazně nižší.
Po ověření řešení série variant v technické studii (IKP Con-
sulting Engineers, 2007) byla jako výsledná doporučena
varianta označená C2, která následně úspěšně prošla pro-
jednáním a dne 17.10.2008 nabyla platnost 2. změna
územního plánu ČBSRA, čímž byla po 11 letech přípravy
konečně územně ochráněna celá trasa 4. koridoru jako pri-
ncipiální podmínka modernizace.
Cenou za úspěšně projednané řešení je značné prodloužení
tunelů, jejichž délka vzrostla na 8,0 km, a tím výrazně vzrostl
i odhad investičních nákladů. To se v roce 2007 nejevilo jako
nepřekonatelný problém, zejména s ohledem na schválené
zvyšování ceny 1. a 2. koridoru v průběhu realizace a zkuše-
nosti z podobných staveb v zahraničí. Dramaticky jiná je
však situace v roce 2010, kdy nejenže se nyní nepřipouští
navyšování ceny modernizace, ale naopak se požadují výraz-
né škrty. 
Aktuální odhad v současnosti rozpracované přípravné doku-
mentace (SUDOP Praha + IKP Consulting Engineers) hovoří
o 2 až 2,5-násobku částky původně odhadované ve studii
proveditelnosti při délce tunelů 7,9 km. Na další vývoj nákla-
dů bude mít podstatný vliv projednání dokumentace
zejména v oblasti požární bezpečnosti. 

Stavět či nestavět
Co se vlastně stane, pokud by nebyla realizována moderniza-
ce úseku Nemanice I – Ševětín? Vedle úspory investičních
nákladů se dostaví též snížení pozitivních efektů.
Na prvním místě to bude nižší kapacita dráhy. Úsek Nemani-
ce I – Ševětín je z hlediska plánovaného využití propustné

výkonnosti nejzatíženějším na celém 4. koridoru i v případě
dvojkolejného provedení, v jednokolejné podobě rozhodně
nebude možné provézt plánovaný výhledový rozsah dopra-
vy. Jednokolejný úsek s potřebou křižování vlaků
v dopravnách bude ovlivňovat sestavu grafikonu na celé trati
a stabilitu provozu v širokém okolí.
Druhou v pořadí bude cestovní rychlost. Ponechání delší
trasy s nízkou traťovou rychlostí a ztrátovými časy při křižo-
vání povede k prodloužení jízdních dob; u nejrychlejších
osobních vlaků minimálně o 10 minut, u ostatních vlaků
podstatně více. 
Obě tyto skutečnosti povedou k nenaplnění výhledového pro-
vozního konceptu, který byl firmou IKP Consulting Engineers
zpracován pro celé rameno Praha – České Budějovice v polo-
vině roku 2010 v rámci přípravné dokumentace úseku
Nemanice I – Ševětín. Podle aktuálních požadavků Minister-
stva dopravy je vytvořen na bázi integrálního taktového
grafikonu a uvažuje se zavedením dvou segmentů dálkové
dopravy (IC a R). Nedostatečná kapacita dráhy zřejmě
neumožní zavést v pravidelném taktu vyšší segment (IC)
s plánovanou cestovní dobou Praha – České Budějovice 1:35
a bude-li zaveden, omezí se na několik spojů denně. Základem
dálkové dopravy tak zůstane střední segment (R) zajišťující
rychlé regionální a meziregionální vazby v hodinovém taktu,
který však je výrazně pomalejší. Důsledky nerealizování někte-
rých staveb již naznačila ekonomická studie zpracovaná
firmou SUDOP PRAHA v začátku roku 2010. Studie ukazuje,
že uspokojivých výsledků nelze dosáhnout jednoduše vypuš-
těním některých staveb z programu modernizace bez
kompletního ekonomického posouzení dopadů a cíleného hle-
dání úspor.

Dokončit či nedokončit
Otázka v názvu příspěvku by se tak dala upravit na „dokončit
či nedokončit?“ projekt modernizace 4. koridoru, resp. lépe
„jakým způsobem dokončit?“. Infrastrukturní stavby se při-
pravují a realizují dlouho, v případě 4. koridoru lze odhadovat
cca 19–23 let, a ještě déle potom slouží. Přes všechny aktuál-
ní krize a finanční omezení je třeba uvážit, zda je
v dlouhodobém horizontu výhodnější udržet či dokonce
seškrtat výdaje, ale nedokončit projekt, anebo projekt i za
cenu zvýšených nákladů dokončit a plnohodnotně využívat.
Značnou roli v tom hraje skutečnost, že systematický rozvoj
železniční sítě byl na našem území desítky let zanedbáván
a současná modernizace tak do značné míry pouze dohání
minulost. Ale ani svět kolem nás neustrnul a na svých
dopravních sítích jako na jednom ze základů prosperující
ekonomiky neustále pracuje. Nikdo odpovědný si nepřeje
zadlužovat stát a přenechat našim potomkům finanční dluhy,
představuje ale hospodářský dluh v podobě nerealizované
modernizace infrastruktury, omezující budoucí konkuren-
ceschopnost naší země v globálním světě, menší zlo?
Ztracený čas nejde nahradit!
Pokud si opravdu nebudeme moci nyní dovolit dokončení
úseku Nemanice I – Ševětín, a tedy celého 4. koridoru, bude
pravděpodobně lépe udělat jen minimalistické kroky na stá-
vající trati k dosažení omezené interoperability a modernizaci
odložit na vhodnější dobu. Rozhodně nebude dobré pokusit
se o optimalizaci a zdvojkolejnění stávající tratě, neboť opti-
malizace byla odmítnuta ve všech dosud zpracovaných
dokumentacích jako neefektivní varianta. (Kráceno)

Nemanice I – Ševětín: „stavět či nestavět?“
Ing. Michal Babič, IKP Consulting Engineers, s.r.o.

Nemanice I – Ševětín je úsek 4. tranzitního železničního koridoru s nejméně pokročilým stupněm přípravy. Přesto v jejím
dosavadním průběhu vzrostly investiční náklady na více než dvojnásobek oproti odhadu ve studii proveditelnosti a ote-
vřely tak otázku efektivity realizace – a to dříve, než k nám dorazila světová hospodářská krize a současné vládní škrty.
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Realizační projekt v bulharském prostředí byl pro
SUDOP zpočátku velkou neznámou. Zkušenosti jsme
sice sbírali již na předchozích projektech Mezdra-
Gorna Oryahovitsa, kde středisko 250 projektovalo re-
konstrukce všech železničních mostů a Plovdiv–Bur-
gas, který řídil Ivan Pomykáček, ale žádný z těchto
projektů se svým rozsahem nerovnal projektu Svilen-
grad – turecká hranice, kde bylo nutno  vypracovat
stupně dokumentace „Revize ideového projektu“ (ne-
boli přepracování tendrové dokumentace)), následně
„Technický projekt“ (DSP) a v poslední fázi „Pracovní
projekt“ (RDS). Projekt úseku jednokolejné železniční
trati v délce 16,8 km, z čehož cca 15 km je vedeno
v nové trase, mimo jiné zahrnoval 12 nových železnič-
ních mostů, jeden nový silniční nadjezd, jeden nový
podchod pro pěší, dvě sanace stávajících železničních
mostů a projekt kompletně nového trakčního vedení
trati.

Tendr na stavbu byl vypsán na základě tzv. „Ideo-
vého projektu“, který obsahoval v podstatě pouze zá-
kres osy koleje, podélný řez tratí  a značně schéma-
ticky zakreslené mostní konstrukce. Na základě této
dokumentace proběhl i výkup pozemků pro budoucí
stavbu a naším prvním úkolem bylo provést revizi to-

hoto projektu a předložit tak klientovi závazný podklad
pro další projekční práce. Již od počátku tohoto revi-
dování bylo – zvláště po podložení dostupných dat
satelitními mapami z Google – jasné, že vůbec ne-
půjde o formální záležitost. Ukázalo se totiž, že
„Ideový projekt“ zřejmě vznikl metodou „od stolu“,
na nedostatečných či zcela chybných geodetických
podkladech a bez znalosti územních poměrů. 

Po podrobném nastudování dostupných dat jsme
se tedy okamžitě vypravili na místní prohlídku. Na je-
jím konci, po třetí kontrole pohraniční policií a po tri-
stním pohledu na zuřící rozvodněný tok 200 m široké
řeky Marici, kterou musí překlenout nový most, jsme
měli, eufemisticky řečeno, značně rozporuplné pocity.
Práce v následujících měsících spočívala hlavně
v přesvědčování supervizora, že téměř všechny
mostní objekty navržené v „Ideovém projektu“ se
musí kompletně změnit. Kruciální problém ideového
projektu byl především ten, že niveleta koleje byla na-
vržena s jediným kritériem, a to minimalizací zemních
prací (většina nové přeložky je vedena na nových ná-
sypech), bez ohledu na ostatní souvislosti. Výsledkem
takového přístupu bylo, že valná většina mostních ob-
jektů v podstatě nešla (v daných podmínkách s vyso-

kou hladinou spodní vody, nemožností gravitačního
odtoku vody srážkové a v daných hranicích záborů)
realizovat. Jak jsme se později dozvěděli, byly stejné
problémy i na předcházejících úsecích a zdaleka ne
vždy se projektantovi a stavebníkovi podařily s klien-
tem úspěšně vyřešit. 

Na našem úseku stojí za zmínku most o délce 
60 m, navržený přes řeku, která tam už 30 let netekla
či most přes Maricu, který (se spodní hranou kon-
strukce pod úrovní stávajícího terénu) připomínal více
hráz než mostní objekt. Projednávaní s investorem
a především supervizí tvořenou konglomerátem reno-
movaných zahraničních firem mnohdy připomínalo
hospodskou hádku, kdy jsme museli obhajovat každý
centimetr, o který je třeba navýšit niveletu koleje. Na-
štěstí jsme během prudkých slovních výměn měli
oporu ve vedoucím bulharské odnože OHL panu Polá-
kovi, který dobře chápal, že správně zvolená koncepce
stavby snižuje následná rizika při realizaci a uvedení
díla do provozu. 

Po dvou měsících intenzivní práce na zprávách
a dopisech všeho druhu a pasivním vykouření kar-
tonu cigaret při opakovaných jednáních s klientem
se nám podařilo mít na konci září 2009 schválenou

Elektrizace a rekonstrukce železniční trati Svilengrad - turecká hranice

MOSTNÍ OBJEKTY     Jiří Jirásko a Jan Dubánek

V roce 2009 se OHL ŽS a.s. - klon Sofia pod vedením pana Lubomíra Poláka spolu se SUDOP PRAHA a.s. jako generálním projektantem zúčastnilo tendru
v režimu „vyprojektuj a postav“ na poslední úsek stavby koridoru Plovdiv – turecká hranice. Tendr na stavbu s oficiálním názvem „Electrification and re-
construction of the railway line Svilengrad-Turkish Border“ OHL ŽS vyhrálo a SUDOP PRAHA se tak stal generálním projektantem stavby. I když tato akce
byla rozsahem projekčních prací obsáhlá, SUDOP si ponechal ve své moci pouze funkci hlavního inženýra stavby, kterou zastal Ing. Ivan Pomykáček (od
července 2010 potom nahrazen Ing. Jiřím Jiráskem) a veškeré inženýrské konstrukce, které dostalo na starost středisko 250 (Ing. Jiří Jirásko a Ing. Jan
Dubánek). Ostatní projekční práce byly zajištěny bulharskými a rumunskými (trakční vedení) subdodavateli.

Most přes řeku Maricu bude bezesporu nejvýraznějším objektem celého koridoru Plovdiv-státní hranice. Výsledná varianta mostu (zde na vizualizaci) velice dobře
zapadá do extravilánu města Svilengrad tvoříc moderní kontrapunkt k ikoně města - historickému tureckému obloukovému mostu z šestnáctého století (foto
dole). Po svém uvedení do provozu se navíc stane jedním z vůbec největších železničních mostů v Bulharsku.

ELEKTRIFIKACIœ I REKONSTRUKCIœ NA ∂ELEZOP   œTNA LINIœ SVILENGRAD - TURSKA GRANICA
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revizi ideového projektu. Projekt z pohledu naší
(mostařské) práce obsahoval 14 železničních most-
ních objektů a jeden silniční nadjezd nahrazujcí stá-
vající úrovňové křížení v obci Generalovo. Silniční
nadjezd, dva 70-ti metrové a jeden menší železniční
most jsme z důvodu dobrých vztahů postoupili na-
šim bulharským kooperantům, což se nám později
odvděčilo jejich pomocí, bez níž bychom projekt
těžko úspěšně dokončili. Na středisku 250 jsme tak
projektovali velký most přes Maricu, podchod v Ge-
neralovu a dalších 9 menších mostů o rozpětí 3–8
metrů.

Most přes Maricu
Příprava tohoto projektu vyžadovala už v počáteč-

ních fázích značné úsilí. V revizi ideového projektu
jsme zpracovali 5 variant přemostění s rozpětím pole
40 m, kde byla zastoupena většina moderních tech-
nologií v mostní výstavbě, s konstrukcemi ocelobe-
tonovými a konstrukcemi z předpjatého betonu. Jeli-
kož tendrová dokumentace předpokládala most
o rozpětí 10 x 40 m realizovaný masivní železobeto-
novou konstrukcí, navrhli jsme i most železobeto-
nový sestávající z 10 železobetonových oblouků roz-
pětí 40 m. Železobeton byl  v prezentovaných
variantách dále reprezentován i konstrukcí o rozpětí
pole 20 m prosazovanou smluvním podzhotovitelem
stavby zodpovědným za mostní konstrukce – firmou

Putyshta i Mostove Varna. Všechny varianty byly
rozkresleny do přehledných výkresů, předběžně oce-
něny na základě  vypracovaných přehledů hlavních
hmot, vizualizovány zákresem do fotografií a prezen-
továny našemu objednateli. Již po prvním jednání
bylo víceméně zřejmé, že k realizaci připadají
v úvahu jen a pouze poslední dvě jmenované vari-
anty, tj. náběhovaný železobetonový dvoutrám s roz-
pětím polí 20 m a obloukový most. V Bulharsku se
totiž momentálně nenachází mostárna schopná vyrá-
bět ocelové mostní konstrukce a danému zhotoviteli
mostních objektů (P&M Varna) chybějí zkušenosti
s přepínacími systémy. Nutné zahraniční subdo-
dávky by pak jednotlivé dané varianty prodražily. Že-
lezobetonové varianty byly tedy dále rozpracovány
do pohledové studie, podrobnější cenové kalkulace
a bylo provedeno jejich hydrotechnické posouzení.
Výsledná porovnání, zejména pak hydrotechnický
výpočet, hovořily ve prospěch obloukového mostu
a proto bylo nakonec v říjnu 2009 definitivně roz-
hodnuto o rozpracování této varianty. 

Značný rozsah projektu vyžadoval zavést již od
počátku projekčních prací systém kontroly, v rámci
něhož stř. 250 získalo Ing. Petra Nováka s firmy Di-
pont, s.r.o. pro zpracování kontrolního statického
výpočtu nosné konstrukce, a dále pak katedru sta-
vební mechaniky ČVUT pro konzultace a následnou
kontrolu návrhu konstrukce na účinky seismického
zatížení. Založení mostu na velkoprůměrových vrta-
ných pilotách navrhl bývalý sudopský kolega
Ing. Radek Brokl. Celý projekt byl zpracován dle ev-
ropských norem, s uvážením národních aplikačních
dokumentů Bulharské republiky.

Pracovní projekt stavby byl odevzdán a v květnu 2010 schválen a bylo na něj získáno stavební povolení.
V současné době se intenzivně staví od mostu přes Maricu po státní hranici. Práce na železničním spodku
prováděné firmou OHL klon Sofia jsou téměř před dokončením, na mostních objektech práce kolísavým tempem
pokračují. 

V úseku mezi železniční stanicí Svilengrad a mostem přes Maricu se dokončuje technický projekt změny,
neboť v průběhu projekčních prací bylo v rámci hledání úspor rozhodnuto o návratu z původně plánované
přeložky do stávající osy. 

Ostatní mostní konstrukce projektované na středisku 250
v Hradci Králové
Pro návrh malých mostních objektů o rozpětí 3-8 m jsme
nejprve stanovili kritéria, která by všechny tyto objekty měly
splňovat. Jednalo se zejména o dostupnost technologie pro
vybraného zhotovitele, snadnost a rychlost výstavby,
jednoduchost detailů a maximální míra unifikace
a v neposlední řadě odolnost a nízké nároky na budoucí
údržbu. Na základě toho se nám nakonec v revizi „Ideového
projektu“ podařilo prosadit rámové a polorámové
železobetonové konstrukce unifikovaných rozměrů. Takto
navržené mosty se vyznačují velice jednoduchou technologií
výstavby a prakticky nulovými nároky na budoucí údržbu.

Snímky na této straně přibližují stav stavebních prací v létě 2010. Foto a vizualizace autoři.
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Nepříliš často se vyskytující možnost účasti SUDOP PRAHA a.s.
na projektu v režimu „vyprojektuj a postav“ („design and build“)
mě vyprovokovala dát prostor názorům zástupce firmy SUDOP
PRAHA a .s., zúčastněné na tomto režimu výstavby rekonstrukce
trati Svilengrad – turecká hranice, o kterém píšeme na
předchozích stranách. Zajímal mě pohled na vzájemnou
spolupráci, opepřený ještě tím, že se uskutečňuje na území cizího
státu. Za projektanta odpovídal vedoucí projektantského týmu
Ing. Jiří Jirásko ze SUDOP PRAHA a.s., stř. 250.

Dva hlavní inženýři projektu si předávají stavbu: vlevo Ing. Jiří Jirásko,
vpravo Ing. Ivan Pomykáček. Dole snímky Svilengradu.

O co obtížnější a jak jiná je naše práce v ci-
zím – zahraničním prostředí?
Projektovat v cizím prostředí přináší samoz-
řejmě vždy nezanedbatelné množství práce nad
běžný rámec. Jedna věc je jazyková bariéra
a nakonec i nutnost vše fyzicky vyrábět v něko-
lika jazykových mutacích (projekt se odevzdá-
val v angličtině a v bulharštině, přičemž pro po-
třebu překladů do BJ jsme jej museli vydávat
i v češtině), druhá věc je neznalost místních no-
rem, předpisů, zvyklostí, kdy je třeba v každém
kroku neustále provádět „kontrolu kompatibi-
lity“ s místním prostředím tak, aby poté nebylo
nutno zpětně revidovat velké části dokumen-
tace. Značně odlišné je rovněž být v cizím pro-
středí částí realizačního týmu a plnit shora defi-
nované úkoly (např. naše předchozí bulharské
angažmá subdodavatele mostních objektů pro
francouzskou firmu Systra na projektu Mezdra-
Gorna Oryahovitsa), nebo být tím, kdo tyto
úkoly definuje (což byl právě případ projektu
Svilengrad-Turkish Border).
Co bylo pro vás až dosud „nejobtížnější“ na
projektu Svilengrad – turecká hranice?
Musím říci, že obtížná (od slova obtěžovat) je
především kilometrická vzdálenost místa dění
od místa našeho trvalého pobytu. Neustálé
pendlování (neboť domácí práci a autorské do-
zory za nás pochopitelně nikdo neudělá) mezi
Sofií a českou kotlinou je devastující jak po
stránce „psychiatrické“ tak po stránce „fyzi-
kální“. Rovněž výše popsané obtíže s cizím
prostředím jsou začasté, zvláště při práci s ně-
kterými kooperanty, zcela vysilující. V souvi-
slosti s momentálně probíhající realizací celé
stavby a zvláště pak výstavbou mostu přes
Maricu jsme pak připraveni na to, že nejobtí-
žnější věci máme teprve před sebou.
V čem vidíte možná úskalí zdárného a včas-
ného dokončení tohoto projektu i v kontextu
určitých obtíží jinak renomovaných zahra-
ničních firem na předchozích úsecích Plov-
div–Svilengrad?
Rizik je pochopitelně celá řada, od stále ne zcela
jasných napojení na předcházející stavbu (z níž
odchází hlavní zhotovitel – italská firma Astaldi )
a napojení do Turecka (týká se především dosud
nevyjasněného řešení napojení trakčního vedení),
až po problémy v rychlosti a kvalitě prací pod-

zhotovitelské  firmy Putyshta i Mostove Varna
provádějící všechny mostní objekty a zejména
pak velký železniční most přes řeku Maricu. Rov-
něž riziko střetu stavby s místní samosprávou či
dotčenými vlastníky – i když jsme se v rámci re-
vize „Ideového projektu“ snažili všechny možné
kolize tohoto druhu vzniklé nekvalitně připrave-
nou tendrovou dokumentací identifikovat a od-
stranit – je bohužel stále přítomné.
O co náročnější jsou bulharští investoři, pří-
padně v čem?
Situace na straně investora je v bulharských
poměrech značně odlišná od toho, co známe
z domova. Značným překvapením pro nás byla
především naprosto nevyvážená rozhodovací
pravomoc mezi Supervizí a NKŽI (obdoba na-
šeho SŽDC), kdy u počátečních koncepčních
jednání zástupci NKŽI úplně absentovali a poz-
ději byly jejich požadavky a připomínky Super-
vizí povětšinou zcela převálcovány.   Hodnotit
tedy náročnost investora je za daného rozložení
sil poněkud obtížné.
Jaká případná pozitiva vidíte v roli FIDIC in-
ženýra při přípravě a realizaci?
S pozitivy bude trochu problém. Obecně je jaká-
koli supervize pochopitelně věc prospěšná, šetří
peníze, provádí nezávislou kontrolu, dbá na do-
držování norem a předpisů atd. Supervize na pro-
jektu Svilengrad–Turecko byla ovšem, dle mého
názoru, zcela nešťastně nastavena. Domnívám
se, že by všichni, kdož nakládají s veřejnými pe-
nězi, měli především sledovat efektivitu vynaklá-
daných prostředků, či něco, co by se dalo sou-
hrnně označit jako“ veřejný prospěch“.  Ne vždy
totiž pochopitelně euro ušetřené během realizace
znamená výsledný finanční benefit pro společ-
nost jako celek. Jediným kritériem supervize na
Svilengrad–Turecko byla ale okamžitá úspora in-
vestičních nákladů, a to doslova za každou cenu.
V momentě, kdy vás někdo nutí zakopat most
pod zem s tím, že ho nezajímá, že 300 dní v roce
bude pod takovým dílem stát na veřejné cestě
metr vody, či jste tlačen do řešení, které bude mít
řádově násobné výdaje na budoucí údržbu – je
něco špatně. Rovněž výše popsaný morgana-
tický vztah Supervize a NKŽI jako investora a bu-
doucího správce byl dle mého soudu nešťastný
a na naše poměry velice nezvyklý. Jednostranné
zaměření Supervize to pak jenom umocnilo.

Jak spolehliví, případně kvalitní jsou lokální
partneři, zejména ti zúčastnění na výstavbě
a to třeba i v porovnání k vašemu českému
partnerovi?
Co se týká zkušeností s místními kolegy projek-
tanty, oscilují tyto v rozmezí od naprosto bez-
vadných (například naši mostařští kolegové
z firmy VVD Consult), až po zcela katastrofální,
přičemž těch nepozitivních bude asi o něco
více. V případě negativních zkušeností byl ale
pochopitelně problém i na naší straně, jelikož
nám chvíli trvalo, než jsme se nalogovali na
místní pojetí času, prostoru a reality všeobecně,
než jsme zkrátka akceptovali určitá místní spe-
cifika ve stylu jednání a práce a dokázali odhad-
nout, jaká reakce R bude následovat po akci A,
tj. jakou akci A je třeba iniciovat, abychom do-
sáhli kýžené reakce R a to vše za čas Č.
V čem vám váš partner nejvíce pomohl,
v čem vás naopak zklamal nebo lépe - ne
zcela uspokojil?
Spolupráce s kolegy s OHL klon Sofia byla
pro nás zcela novou zkušeností. Bylo jistě
velikou výhodou spolupracovat s někým,
kdo má na místním trhu dlouholeté praktické
zkušenosti, má ho tzv. přečtený a disponuje
rozvětvenou sítí kontaktů a potenciálních
místních spolupracovníků. Navíc na nás již
od počátku silným dojmem zapůsobil „tah
na branku“ jímž disponuje lídr bulharské vě-
tve OHL pan Lubomír Polák a jenž není
u manažerů a vedoucích místních firem
zcela obvyklý. 
Jak vidíte případnou další možnou spolu-
práci na území Bulharska, kde mají obě
firmy již otevřeny své filiálky a tedy to myslí
s podnikáním v této zemi vážně?
To bude spíš otázka na kolegu Poláka. Za nás
mohu nicméně zodpovědně prohlásit, že by-
chom do další spolupráce bez problémů šli.
Projekt Svilengrad–Turecko jako první naše po-
dobná zakázka v bulharském prostředí byl tro-
chu „průzkum bojem“ a v mnohém jsme se na
něm poučili. Všichni bychom samozřejmě rádi
tyto „bojové zkušenosti“ zužitkovali v dalších
podobných zakázkách.
Za odpovědi děkuje bývalý spolupracovník
obou pánů na území Bulharska i na uvede-
ném projektu Ivan Pomykáček.

Svilengrad - turecká hranice:
Bulharské zkušenosti
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O čem je řeč
Modernizace tratě Plzeň – Domažlice – st. hr. SRN je součástí meziná-
rodního projektu Donau–Moldau–Bahn (DMB). Tento projekt řeší zlepšení
železničního spojení mezi Plzní a Regensburgem a v návaznosti s dal-
šími úseky (a jejich modernizací) řeší i spojení Prahy a Mnichova. Moder-
nizaci tohoto spojení lze také chápat jako alternativu za výhledovou
vysokorychlostní trať (VRT) Plzeň–Norimberk.

Cíle projektu
Hlavní prioritou DMB je zlepšení dostupnosti jižního Německa a západní
i jižní Evropy železniční dopravou. Dalším cílem je zlepšení regionální ob-
služnosti v oblasti mezi Regensburgem a Plzní a umožnění rychlého
spojení této oblasti s navazujícími trasami dálkové dopravy v Plzni
(Praze) a Regensburgu (Mnichově). V neposlední řadě je projektem sle-
dováno zlepšení situace v nabídce železniční nákladní dopravy.

Novodobá historie projektu
Po roce 2000 vzniklo několik studijních materiálů, zabývajících se mo-
dernizací tratě Plzeň – Domažlice – st. hr. SRN.
V roce 2002 zpracoval SUDOP PRAHA, středisko 205 Územně technic-
kou studii (ÚTS). Ta měla 3 varianty technického řešení:
- V1: dvoukolejná novostavba z Plzně do Domažlic na rychlost 

200 km/h: do Zbůchu v novém a dále ve stávajícím koridoru, se zacho-
váním stávající tratě Plzeň–Nýřany–Zbůch, z Domažlic dále optimali-
zace na stávajícím tělese do 90 km/h,

- V2: zdvoukolejnění do Nýřan a dále optimalizace s lokálními rektifika-
cemi oblouků,

- V3: zdvoukolejnění do Vejprnic a dále optimalizace na tělese.
U všech variant byla navržena elektrizace. Napojení VRT směr Norim-
berk se v této studii neřešilo.

V roce 2004 mezinárodní sdružení Obermeyer – Intraplan – SUDOP
PRAHA vypracovalo Studii proveditelnosti Donau–Moldau–Bahn. Tato
studie, financovaná městem Regensburg, měla za úkol nalézt co nej-
vhodnější zlepšení železniční dopravy mezi Plzní a Regensburgem. Z ši-
rokého vějíře technických variant byla ve dvoustupňové multikriteriální
analýze vybrána taková, která na jedné straně splňovala kritérium rych-

lého spojení mezi oběma městy, ale dokázala i kvalitně dopravně ob-
sloužit region mezi nimi. Z Plzně do Domažlic byla vybrána varianta dle
V1 z předchozí ÚTS, tj. dvoukolejná novostavba (do Zbůchu v novém
a dále ve stávajícím koridoru) do Domažlic na rychlost 200 km/h (se za-
chováním stávající tratě Plzeň–Nýřany–Zbůch), z Domažlic do blízkosti
České Kubice dvoukolejná novostavba ve stávajícím koridoru na 
160 km/h. Přeshraniční úsek byl navržen jako dvě jednokolejné tratě:
stávající pro nákladní dopravu se sklonem do 12,5 ‰ a rychlostí 
80 km/h a novostavba pro osobní dopravu s max. sklonem 30 ‰ na
rychlost 160 km/h (s vrcholovým tunelem dl. 2 600 m). Na německé
straně byl úsek mezi městy Furth im Wald a Roding navržen ke zdvou-
kolejnění a modernizaci na rychlost 160 km/h (současné směrové po-
měry to zde umožňují s malými rektifikacemi oblouků), včetně
elektrizace. Jednokolejná trať z Rodingu do Schwandorfu byla navržena
k elektrizaci a měla by sloužit pro zajištění nákladní a osobní regionální
dopravy. Dálkovou osobní dopravu bylo navrženo převést na jednokolej-
nou novostavbu tratě Roding–Nittenau–Regensburg (elektrizovanou, na
rychlost 200 km/h).  Rozsah navržené dopravy není takový, aby v úseku
Roding–Regensburg opodstatnil výstavbu dvoukolejné trati. Na druhou
stranu trasy expresů a rychlíků se musí přizpůsobit možnostem křižo-
vání. Ani v této studii se napojení VRT směr Norimberk nepředpokládalo.

V roce 2005 byla sdružením SUDOP PRAHA – T-Plan – Bohemiaplan
zpracována Koncepce dopravy Plzeňského kraje. Do této dokumen-
tace byla modernizace tratě Plzeň – Domažlice – st. hranice přejata
v podobě z DMB jako prioritní železniční počin Plzeňského kraje.
V roce 2007 vznikla na středisku 205 SUDOPu PRAHA Studie provedi-
telnosti (SP) Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN.
V rámci této práce byly (mj.) posuzovány 3 varianty modernizace tratě:
- Varianta 1, prioritně sledovaná, byla shodná s návrhem z DMB s tím,
že přeshraniční úsek (Česká Kubice – Furth i. W.) bude realizován jako
dvoukolejná novostavba se sklonem do 12,5‰ na rychlost 160 km/h,
- Varianta 2 byla navržena s dvoukolejnou novostavbou z Plzně do
Stodu (při zachování stávající tratě Plzeň–Nýřany–Zbůch) a dále s opti-
malizací stávající tratě lokálními rektifikacemi oblouků. Před zastávkou
Zbůch byla navržena stavební připravenost pro napojení VRT směr No-
rimberk,

Donau-Moldau-Bahn
aneb 

Potřeba modernizace trati
Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN

Jan Šulc

V říjnu 2010 se v médiích objevily titulky „Rychlík má zkrátit cestování z Prahy do Mnichova na tři hodiny“ a podobné.
Jak známo z naší dopravní branže (a asi nejen té), média informují ne vždy přesně. Jak to s těmi třemi hodinami ve
skutečnosti je a další zajímavé informace o projektu modernizace trati Plzeň – Domažlice – Česká Kubice přináší článek
z pera osob nejpovolanějších: spoluautorů posledních několika studií, zabývajících se touto tratí.
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- Varianta 3 byla levnější variantou 2: dvouko-
lejná novostavba do Zbůchu se stavební při-
praveností pro odbočení VRT (při zachování
stávající tratě Plzeň–Nýřany– Zbůch) a optima-
lizace zbytku tratě na stávajícím tělese.
V roce 2009 byly zpracovány dva investiční
záměry: Plzeň–Stod a Stod–Domažlice. Do-
provodné technické studie navrhovaly pouze
drobné úpravy varianty 1 z předchozí studie
proveditelnosti.
V následující tabulce jsou porovnány odhado-
vané investiční náklady ve výše zmíněných do-
kumentacích, a to vždy pro maximální variantu
(tj. u ÚTS varianta 1 a u SP varianta 1).

Navržené řešení
Navržená modernizace trati Plzeň – Domažlice – st.hr. SRN navazuje na přestavbu železničního uzlu
Plzeň na část tzv. přesmyku, v místě nazvaném odb. Nová Hospoda. Konec trasy je na státní hranici
s Německem. Základní technické údaje o vlastnostech modernizace jsou v následující tabulce.

Současnost trati Plzeň–Domažlice na podzim
roku 2010 fotografoval Vladimír Fišar
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Modernizace samozřejmě obsahuje peronizaci
stanic se zajištěním mimoúrovňového bezba-
riérového přístupu cestujících, nové zabezpe-
čovací zařízení vč. ETCS úrovně 2, odstranění
téměř všech úrovňových přejezdů (dva pře-
jezdy v blízkosti žst. Domažlice zachovány).
Stanice se zastavováním dálkových vlaků jsou
navrženy s nástupišti o délce 300 m, ostatní
stanice a zastávky mají nástupiště 170 m
dlouhá.
Na trase budou vybudovány 4 tunely. Jeden
700 m dlouhý v úseku mezi Stodem a Holýšo-
vem, dva délky 200 a 230 m u zastávky Baby-
lon a vrcholový tunel pod Českou Kubicí
v délce 4 700 m. Nejdelší z tunelů je navržen
jako dva jednokolejné souběžné tunely, ostatní
tunely budou dvoukolejné.

Přínosy v osobní dopravě
Po realizaci DMB je uvažováno s následujícím
vedením dálkových vlaků:  
- Ex: Praha–Plzeň–Domažlice–Furth i. W.–
Cham–Regensburg–Mnichov ve 120“ taktu,
- R: Plzeň–Stod–Staňkov–Domažlice–Babylon–
Furth i. W.–Cham–Nittenau–Regensburg ve
120“ taktu.
Díky navrženým technickým opatřením se
jízdní doba mezi Plzní a Regensburgem zkrátí
o více jak hodinu na 1h 9 minut. Spolu s mo-
dernizací III. TŽK mezi Prahou a Plzní, zrychle-
ním úseku Regensburg–Mnichov a zavedením
přímé expresní linky (bez přepřahů, úvratí
a dalších zbytečných prostojů ve stanicích) se
cestovní doba mezi Prahou a Mnichovem
zkrátí z 6 hodin na 3h 39 minut resp. 3:27 při
realizaci tunelu Praha–Beroun.
Přehled cestovních dob na trase Praha–Mni-
chov před a po realizaci DMB je v následující
tabulce. Cestovní doby jsou počítány pro mo-
derní trakční jednotku (ICE) nebo výkonnou lo-
komotivou tažený lehčí vlak (380 ČD nebo
1216 ÖBB + 350 t). S provozem naklápěcích
souprav se neuvažuje (resp. přínos naklápění,
zejména v úseku Plzeň–Regensburg, je zaned-
batelný, zvyšování rychlosti nad 200 km/h není
v navrženém řešení možné kvůli nástupištím
u hlavních kolejí).

Realizací DMB se předpokládá zvýšení objemu o více než 1 mil. jízd osob za rok. Z toho 70 % při-
padá na převedenou dopravu z IAD (z jízd autem) a 30 % na indukovanou (novou) dopravu. 
V relaci Praha/Plzeň–Mnichov/Regensburg se očekává nárůst dopravy ze 49 000 na 148 000 oso-
bojízd/rok, v porovnání s ostatními módy dopravy vzroste podíl železniční dopravy z 12 % na 
33 %. Střední vytížení Ex Praha–Plzeň–Regensburg–Mnichov bylo vyčísleno na 57 %, což je velmi
dobrá hodnota.

 Účinky DMB na nákladní dopravu nejsou tak výrazné jako u dálkové osobní dopravy, nicméně
stojí za to je zmínit. Mezi Prahou a Domažlicemi lze uspořit cca 40 minut jízdní doby. Časové
úspory na německé straně jsou zanedbatelné. Nejvýraznějším přínosem je zvýšení kapacity,
zejména v úseku Plzeň–Domažlice. Při realizaci DMB se celkový objem nákladní dopravy ne-
mění, ale mění se modal split ve prospěch železnice: objem nákladní dopravy na železnici
vzroste o 2,7 mil. tun/rok, tzn. o 10,6 %. Německo je naším největším ekonomickým partne-
rem, máme dlouhé společné hranice a více pohraničních přechodů, ovšem pouze Děčín – Bad
Schandau je dostatečně kapacitní. Mít druhý kapacitní přechod v západním směru je proto
velmi žádoucí.
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Ekonomické účinky
Ekonomické účinky DMB je nutné rozlišovat podle regionálně-ekono-
mických efektů, které se vyskytují v oblastech přímo dotčených tímto
opatřením, a podle celkových ekonomických efektů, které popisují
účinky na národní hospodářství v Německu a v České republice.
Během šestileté doby výstavby (předpokládá se současný začátek vý-
stavby ve všech úsecích) vyplynou v dotčené oblasti v důsledku investic
podmíněných opatřením regionální příjmové efekty ve výši 85 mil. €/rok.
Dále vznikne 2.000 pracovních míst (hodnoty pro ČR i Německo dohro-
mady).
Po dokončení DMB na základě zlepšených dosažitelností v oblasti přímo
dotčené záměrem dojde k trvalým účinkům v příjmech a zaměstnanosti.
Regionální efekt v příjmech činí ročně 27 mil. €. Počet pracovních míst
vzroste o 550.
Realizací DMB vedle regionálních ekonomických efektů vyplynou také
celkové ekonomické efekty, které budou určeny na základě početních
postupů, premis a postupů ke zjištění celkového ekonomického užitku,
popř. užitku pro národní hospodářství. Celkový užitek opatření činí 
45 mil.€/rok.
Tyto výsledky jasně říkají, že DMB přináší užitek nejen pro přímo 
dotčené oblasti, nýbrž také pro Německo a Českou republiku globálně.

DMB nebo VRT?
Jak je to tedy s vysokorychlostní tratí z Prahy přes Plzeň do Norim-
berku? Tato trasa vychází z dnes již historických dokumentů, kde byly
VRT chápány pouze jako rychlé přeshraniční spojnice, bez výraznější
obsluhy území, kterým prochází. Stále silnější ekonomické hledisko pře-
souvá pozornost tam, kde je přepravní potenciál nejsilnější a vysoká in-
vestice do nové trasy smysluplně využita. VRT z Prahy do Norimberku
tato kritéria příliš nenaplňuje: vysoká investiční náročnost tak dlouhé
trasy není adekvátní k přepravnímu potenciálu mezi těmito městy. Dal-
ším velkým problémem této trasy je neexistence návaznosti VRT na
území SRN. Trasa končí na hranicích s Německem nedaleko Rozvadova,
dále nemá pokračování.
Koncepce Donau–Moldau–Bahn, kdy dojde díky modernizai stávající že-
lezniční tratě k podstatnému zrychlení mezi Plzní a Regensburgem a zá-
roveň zrychlení spojení uvnitř regionu (Domažlice, Furth im Wald, Cham),
je velmi vhodnou alternativou. Samozřejmě, že není možné dosáhnout
takových efektů z pohledu úspor jízdních dob, jaké by nabídla VRT. In-
vestice je ale v tomto případě mnohem nižší a úměrná vytvořenému pře-
pravnímu potenciálu. Trasa VRT ale není zcela zapomenuta, je nadále
držena v územně plánovacích dokumentacích jako územní rezerva.

Závěr
Studie proveditelnosti Donau–Moldau–Bahn prokázala ekonomický
a celospolečenský přínos projektu výrazné modernizace železničního
spojení Plzeň–Regensburg. Pro úspěšnou realizaci projektu je však po-
třeba jeho politická podpora na nejvyšší úrovni jak na české, tak i ně-
mecké straně. Z pohledu současných priorit Ministerstva dopravy ČR je
tento přeshraniční projekt podporován jako prioritní na obdobné úrovni
důležitosti jako VRT Praha–Drážďany. Z pohledu spolkové vlády SRN je
ale v dnešní době prioritou pouze drážďanské přeshraniční spojení.
DMB je dosud podporován pouze na zemské (Bavorské) úrovni. 
Je celkem jasné, že bez adekvátních opatření na německé straně nemá
modernizace trati Plzeň–Domažlice v takovéto míře opodstatnění. Ne-
zbývá tedy než čekat a věřit, že se české straně podaří přesvědčit spol-
kovou vládu Německa o zařazení tohoto projektu, přínosného jak na
mezistátní, státní, tak i regionální úrovni, mezi hlavní mezinárodní priority.
Cestování vlakem z Prahy do Mnichova se tak může zkrátit ze součas-
ných šesti (až) na tři a půl hodiny. Případně můžeme připravovat takové
řešení modernizace tratě, které  nebude v rozporu s výhledovým zámě-
rem na DMB, a zároveň bude vykazovat vyhovující rentabilitu i v případě
nezískání podpory DMB na německé straně. Návrh možné etapy moder-
nizace tratě a porovnání s cílovým stavem je na posledním schématu.
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A jak se zrodila... 
Plzeňská obchodní komora se v červnu 1851 obrátila na ministerstvo
obchodu ve Vídni s požadavkem, aby na sebe vzal rakouský stát tíhu nákla-
dů spojených se stavbou železnice z Prahy do Plzně a dále do bavorského
Hofu. Ministerstvo zaujalo negativní postoj, jeho neústupnost však podleh-
la snahám politicko-vojenským. Vždyť státní smlouva rakousko-bavorská
z roku 1856 již výslovně hovořila o železnici Praha - bavorská hranice
s připojením na dráhu z Řezna do Norimberka. Avšak ještě před podepsá-
ním této smlouvy se ujal záležitosti plzeňsko-pražské železnice prezident
pražské obchodní a živnostenské komory, finančník Leopold Lämmel. Jemu
a jeho aristokratickým společníkům udělená koncese zahrnovala dokonce
celý soubor tratí: do Chebu, Karlových Varů a Českých Budějovic. 
Pan bankéř musel od stavby upustit, protože vláda již smluvně zajistila pře-
chod kolejí přes hranici s Bavorskem. V okamžiku, kdy Lämmel a spol.
neuspěli, přihlásilo se seskupení podnikatelů, kteří na železniční scéně

vždy hráli titulní role: Adalbert Lanna a bratři Kleinové, doplněni Praž-
skou železářskou společností a dalšími subjekty. Podmínku měli jedinou:
stát musí zvýšit státní záruku z 20 na 24 milionů zlatých. Stát záruku slí-
bil a v září 1859 udělil koncesi. 

Stavba se rozběhla prvními úseky mezi Domažlicemi a Plzní. Zane-
dlouho však někteří akcionáři od koncese ustoupili a celá věc se jevila
jako ztracená. V tom okamžiku přišli bratři Kleinové s neobvyklou
nabídkou:převezmou koncesi sami výměnou za stoprocentní akciový
podíl. Řešení bylo přijato a zrodila se nová železniční společnost  –
Česká západní dráha (BWB). Superakcionáři Kleinové převzali stavbu
do své režie. V letech 1860–62 postavili dělníci sourozeneckého podni-
ku společně s firmou Adalberta Lanny celou trať z bavorské stanice
Furth im Wald přes Plzeň na pražský Smíchov. 

(Pavel Schreier: Zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku)
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Mosty na rychlostní silnici R6 Tisová - Kamenný Dvůr
Petr Zíka (foto Ivan Krejčí, letecké foto Eurovia CS, závod Karlovy Vary)

V minulém čísle SUDOP Revue jsme představili jeden ze dvou nejdelších mostů - most přes zoologickou lokalitu (stavební
objekt 205) a most přes regionální biokoridor (SO 206). Dnes představujeme další nejvýznamnější mostní stavby.

SO 203 - Most přes
komunikace a lokální
biokoridor v km 1,335
Projektoval SUDOP PRAHA, odp.
projektant Ing. Petr Zíka, stavěl SMP CZ.
Most převádí hlavní trasu (silnici I/6) přes
doprovodnou a místní komunikaci
a lokální biokoridor.
Jedná se o komorový (segmenty) spojitý
nosník o osmi polích, monolitický
z dodatečně předpjatého betonu, kolmý,
s normovanou zatížitelností. Délka mostu
činí 467,8 m; rozpětí polí je 48,6 + 6 x 60
+ 46,8 m, výška konstrukce 3 m. Na
vnějších stranách obou mostů je navržena
protihluková stěna výšky 2,5 m
v rozdílných délkách.
Stavbu projektoval SUDOP PRAHA a.s.,

HIP Ing. Zbyněk Musil
Zhotovitelem bylo sdružení firem 

EUROVIA CS, a.s., 
Závod Karlovy Vary (vedoucí), 

SMP CZ, a.s. 
METROSTAV, a.s. 
a STRABAG, a.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic, 
Správa Karlovy Vary 
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SO 209 – Most přes
vodoteč s lokálním
biokoridorem 
v km 6,405
Projektoval  SUDOP
PRAHA, odp. projektant
Ing. Jakub Štěrba, 
stavěl Metrostav.
Most převádí hlavní trasu
silnice I/6 přes obslužnou
komunikaci a Arnoltovský
potok. Jedná se o spojitý
dvoutrám o sedmi polích,
monolitický z dodatečně
předpjatého betonu, s nor-
movanou zatížitelností,
délka mostu činí 246,5 m;
rozpětí polí je 26,5 + 5 x 36
+ 26,5 m, výška konstrukce
2,10 m.

SO 201 – Most 
přes botanickou
lokalitu v km 0,466
Projektoval Pontex, 
Ing. Petr Souček, 
stavěl SANGREEN.
Most převádí hlavní trasu
(silnici I/6) přes botanic-
kou lokalitu a Bezejmenný
potok.
Jedná se o spojitý dvou-
trám o osmi polích, mo-
nolitický z dodatečně
předpjatého betonu,
kolmý, s normovanou za-
tížitelností, výška nosné
konstrukce 2,40 m.
Rozpětí mostu 32 + 6 x 41
+ 32 m (v ose trasy 32 + 6
x 41 + 32 m), 
délka nosné konstrukce
311,61 m.

SO 207 - Most na
doprovodné
komunikaci přes
regionální biokoridor
v km 4,769
Projektoval Pris, odp.
projektant Ing. Vladimír
Holič, stavěl SMP CZ. 
Most převádí doprovodnou komu-
nikaci silnice I/6 kategorie S7,5/60
přes vodoteč Velká Libava. Je
navržen jako spojitá konstrukce o
2 polích z předpjatého betonu.
Nosnou konstrukci tvoří v příčném
směru 5 prefabrikovaných nosníků
T výšky 1,20 m dodatečně zmono-
litněných spřaženou
železobetonovou deskou 0,23 m.
Most je bez nouzových chodníků
se zábradelním svodidlem. Délka
mostu je 66,1 m, délka nosné kon-
strukce 57 m. Volná šířka na
mostě je 7,5 m. Rozpětí polí je 2 x
28 m. Výška mostu nad terénem
(komunikací) je max. 5 m.
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Středisko 208 je nositelem smlouvy na zpracování studie
„Součinnost železničních vozidel a kolejových obvodů při písko-
vání“. Jako kooperující organizace se na studii podílí VUZ, a.s.,
ČVUT-Fakulta dopravní, Eurosignál, a.s. a AŽD, s.r.o. Touto studií
je ze strany SŽDC, s.o. reagováno na nehodovou událost z 19.
května 2008 v Moravanech, při které došlo k značným materiál-
ním škodám, čtyřem lehkým zraněním a bohužel rovněž ztrátě
lidského života. Jako příčina této nehody bylo určeno uvolnění
obsazeného kolejového obvodu. K uvolnění kolejového obvodu
došlo následkem ztráty šuntu, resp. styku kolo-kolejnice při in-
tenzivním pískování.

Jedním z požadavků zadavatele studie byl požadavek na prove-
dení experimentálního měření, při kterém dojde k praktickému
ověření součinnosti kolejových obvodů a železničního vozidla při
pískování za měřitelných podmínek. Všichni zhotovitelé studie
k tomuto přistoupili dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a
připravili harmonogram celého experimentu ke spokojenosti za-
davatele.

Pro potřeby provedení experimentu byl ze strany SŽDC zapůj-
čen hnací motorový vůz řady MVTV2-081 z kolínského depa, za-
jištěna výluka druhé staniční koleje v železniční stanici
Běchovice, zřízena napěťová výluka v daném úseku a dále rozpo-
jena zpětná trakční cesta.

Před samotným měřením byly na vozidle seřízeny písečníky
tak, aby dodávané množství písku co nejvíce odpovídalo maxi-
málně možnému dodávanému množství dle TSI (400 + 100 g).
Dále bylo provedeno měření elektrické impedance železničního
dvojkolí a proveden laboratorní rozbor použitého písku, prove-
dena kontrola nastavení kolejového obvodu, atd. Všechny tyto
předběžné činnosti měly za úkol definovat podmínky pro prove-
dení samotného experimentu.

Den D nastal ve středu 6. října 2010. Již před osmou hodinou
ranní byly zahájeny všechny potřebné práce pro provedení expe-
rimentu. Bylo opětovně zkontrolováno množství písku dodáva-
ného písečníky, ve stavědlové ústředně byly zapojeny všechny
potřebné měřící přístroje, které měly zaznamenávat chování kole-
jových obvodů při jednotlivých jízdách. Zaznamenávání chování
se týkalo kolejového obvodu 2b-II K o délce 831 m a kolejového
obvodu 2-I K o délce 89 m. Dále byly v kolejišti instalovány
značky vymezující místa měření, resp. určující polohu vozidla
před započetím měření nebo v jeho průběhu. Dále byly otesto-
vány komunikační kanály mezi vedoucím měření (Ing. Michal
Hipman – VUZ), vozidlem a stavědlovou ústřednou, aby byl
umožněn zdárný průběh celého měření.

Úderem osmé hodiny byla zahájena výluka a došlo k rozpojení
zpětné trakční cesty přítomnými pracovníky SDC. Poté byly zahá-

jeny jednotlivé jízdy motorového vozu a měření chování kolejových obvodů při zvolených režimech
jízdy. Tyto režimy byly vybrány s ohledem na provozní stavy, ke kterým v běžném provozu dochází.
Nejprve byly provedeny jízdy bez použití pískovačů konstantními rychlostmi 10, 20, 40 km/h, roz-
jezdy vozidla z nuly na rychlost 40 km/h a brždění vozidla z rychlostí 10, 20, 40 km/h. Tyto jízdy pak
byly vždy třikrát opakovány, aby došlo ke sběru více statistických dat a zároveň byly prováděny na
obou koncích dlouhého kolejového obvodu. Poté se jezdilo ve výše uvedených režimech za použití
pískovačů. Celkem tedy bylo provedeno více jak šedesát jízd, při kterých bylo sledováno chování da-
ných kolejových obvodů, přičemž mezi jednotlivými změnami režimů jízdy docházelo k očištění te-
mene kolejnice krátkého kolejového obvodu pomocí košťat. Na dlouhém kolejovém obvodu
k očišťování nedocházelo, neboť byl simulován běžný provoz a postupné (i když intenzivnější) zvy-
šování zbytkového množství písku na temeni kolejnice během dne. Díky předem perfektně zpracova-
nému harmonogramu byly jízdy ukončeny právě v době, kdy zbýval čas pro změření přenosových
vlastností stykových transformátorů, tak, aby byl snížen počet neznámých, které mají vliv na sesta-
vený měřící řetězec kolejového obvodu. Krátce před 16. hodinou byly veškeré práce související bez-
prostředně s měřením  všemi kooperujícími organizacemi ukončeny. Pracovníci SDC poté uvedli
zařízení do původního stavu a v 16:10 již po druhé staniční koleji projel první pravidelný vlak. Para-
lelně k našemu měření pak probíhalo samostatné měření ČD, při kterém si ověřovali vliv pískování
na zkrácení zábrzdné vzdálenosti při daných rychlostech.

V současnosti jsou jednotlivými organizacemi vyhodnocovány výsledky měření. V závěru chci
nejen poděkovat všem kooperujícím organizacím za jejich přípravu celé akce, ale zejména pak za
zdárný průběh celého měřícího dne, který byl ukončen ke spokojenosti objednatele. Výsledek mě-
ření? Ačkoliv jsme dělali, co jsme dělali, ke ztrátě šuntu nedošlo …

Experiment zvaný pískování Martin Raibr

Měřící vůz MVTV2-081 krátce před zahájením experimentu

Pískovače v akci

Stav temene kolejnice dlouhého kolejového obvodu
ke konci experimentu
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Povodně devastovaly práci sudopáků i mimo ČR           Martin Raibr

Do výstavby FVE se zapojilo i středisko 208 Miroslav Nezkusil

Středisko 208 v minulosti projektovalo
stavbu „Opracowanie dokumentacji projekto-
wej na przebudowę urządzeń srk stacji Krze-
wina Zgorzelecka i podg Ręczyn“, která byla
stavebně dokončena na konci roku 2008.

Hned po předání do provozu byl na této jed-
nokolejné trati zaveden 60timinutový takt pe-
ážní německé osobní dopravy uskutečňovaný
Desiry mezi městy Zittau a Görlitz. Zároveň trať
stále sloužila i pro nákladní dopravu, a to

především pro obsluhu elektrárny Bogatynia.
Bohužel i tato trať s hustým železničním pro-

vozem padla za oběť devastujícím srpnovým
povodním na polském území a byla zcela vyřa-
zena z provozu. V současné době se stále pra-
cuje na odstranění povodňových škod
a železniční provoz je přerušen. Doprava je za-
jištěna náhradní autobusovou dopravou a jízdní
doba mezi zmíněnými městy je cca o 10 minut
delší.

Středisko 208 se podílelo na projekční přípravě
fotovoltaických elektráren v oblasti Severních
Čech pro domácí i zahraniční investory (FVE Ral-
sko Jih – 12,8 MWp, FVE Mimoň – 16,7 MWp,
FVE Stráž pod Ralskem – 4,9 MWp). V případě
zahraničního investora nutno dodat, že nebyly vý-
jimkou ani urgentní telefonáty ze Španělska. 

Spolupráce s investory v této oblasti služeb po-
skytovaných společností SUDOP PRAHA a.s. se

dále dobře rozvíjí – v současné době středisko
208 zpracovává dokumentace skutečného prove-
dení stavby a poskytuje technickou pomoc inves-
torům přímo na stavbě uvedených FVE.

K přípravě a výstavbě jedné z největších foto-
voltaických elektráren v ČR se vrátíme v některém
z příštích čísel SUDOP Revue. Celá lokalita FVE
okolo Ralska je již v současnosti řazena do první
desítky největších FVE světa.

16. ročník konference
ŽELEZNIČNÍ MOSTY

A TUNELY

Hotel Olšanka - kongresový sál
Praha 3, Olšanské náměstí

ve čtvrtek 20. ledna 2011
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Kolínskou stavbu roku 2009 projektoval SUDOP PRAHA a.s. 
(HIP Ing. Jiří Štolba, ocelová konstrukce Ing. Jiří Jirásko) a postavily 
MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o. Investorem bylo SŽDC, s.o., 
Stavební správa Praha. Předání certifikátu proběhlo v Kolíně 27. září 2010.

Foto Petr Kaizar

Kolínská stavba roku 2009

Stejně jako loni vydanou knihu „Příběhy z
dějin našich drah (do roku 1918)“ podpořila
společnost SUDOP PRAHA i její volné po-
kračování od téhož autora. Co může čtenář
očekávat?
ZACHOVEJ NÁM, HOSPODINE
Rakousko-Uhersko - žalář národů? Železnice
v Uhrách a Předlitavsku. Postátňování sou-
kromých drah. Dopravní řád a jeho zajíma-
vosti. Železničáři se sdružují. Poslední roky
před Sarajevem - František Ferdinand. Vá-
lečná železnice.
DRÁHY NOVÉHO STÁTU
Dvacátý osmý říjen 1918 a telegram doktora
Zahradníka. Těžké začátky nového státu. Us-
tanovení ČSD. Železniční dědictví monar-
chie. Budování nových drah. Velké i menší
nádražní novostavby. Návrh, který neprošel.
Postátňovací akce. Historie železničního voj-
ska. Elektrická trakce a její předválečné za-
čátky. Pruská elektrizace. Trolej nad Prahou
zůstala torzem. Motory na kolejích a Sloven-
ská strela. ČSD - velmoc motorové trakce.
Dvacet roků parní trakce. Ekonomická po-
zice ČSD. Silnice jako konkurent. Nehody.
Rok 1938 od května po září.
MEZIHRA
Mnichovská dohoda a co následovalo.
Česko-Slovensko: co s ním? Zmrzačená že-
leznice. Velké plány.
VE STÍNU SVASTIKY
Likvidace státu a vznik Protektorátu. Zřízení
Protektorátních drah Čech a Moravy. Ně-
mecké záměry na železnici. Příchod Rein-
harda Heydricha. Atentát a jeho důsledky.

Karta se obrací. Nálety a jejich železniční
cíle. Odboj na kolejích. Květen 1945.
S RUDOU HVĚZDOU
Návrat prezidenta Beneše. Poničená želez-
nice a její obnova. Jízdní řád rok po válce.
Únor roku 1948. Nástup nové ideologie.
„Pokrokové metody práce“ aneb těžkotonáž-
níci a ti další. Éra „staveb socialismu“. Orga-
nizační přehmaty. Stejnokroj z roku 1954.
Parní lokomotivy na vrcholu. Vývoj elek-
trické a motorové trakce. Jedna železnice -
čtyři dráhy. Širokorozchodná a další stavby.
Vlaky a jejich rychlosti. Dva proudové sys-
témy. Nehody na socialistické železnici. Os-
mašedesátý rok - iluze a deziluze. Přichází
listopad 1989.
DO NOVÝCH ČASŮ
Návštěva Pendolina a třetí vinohradský tunel.
Listopadové dny. Chceme novou železnici -
ale jakou? Odbory na cestě j nejednotě. Nové
slovo: restrukturalizace. Organizační změny.
Nové vlaky do Evropy. Demontáž společného
státu. České dráhy - nástupnický subjekt.
Knihu vydala Mladá fronta a stojí 499 Kč.

Kniha známého železničního historika o železnici, kterou budoval i SUDOP a jeho předchůdci.
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NÁCVIK
Z praktických, zejména časových důvodů, jakož i s ohledem na
možnosti dojíždění, se letos nejen pravidelné čtvrteční zkoušky
od září do června včetně, ale i dvoudenní soustředění nácviku
před hlavními koncerty, konaly v místnosti č. 7 v přízemí budovy
SUDOP v Olšanské ulici. Soustředění se uskutečnila ve dnech
24. a 25. října 2009 a 13. a 14. března 2010.

KONCERTY
Zahajovací koncert 30. sezóny se konal 12. prosince 2009 v
15 hodin v královském sálu hradu Křivoklát s programem: Adam
Michna z Otradovic: Rosu dejte nebesa zhůry, František Xaver
Brixi: Rorate coeli, Jakub Jan Ryba: Milí synáčkové, Jakub Jan
Ryba: Česká mše vánoční. Smíšený sbor doprovázeli členové or-
chestru ČVUT, na elektronické varhany hrála Zuzana Procház-
ková.  Pěvecká sóla přednesli: Hana Blažíková (soprán), Ilona
Šatylovová (alt), Petr Štěpnička (tenor) a Ivo Michl (bas).  Dirigo-
vala Dáša Kohoutová.
Dalším předvánočním koncertem bylo vystoupení v historickém
secesním sále Fantovy budovy hlavního (Wilsonova) nádraží
v Praze v sobotu 19. prosince 2009 s programem:
František Xaver Brixi: Rorate coeli; Jakub Lokaj: Motetto pasto-
rale; Jan Kampanus Vodňanský: Rorando coeli defluant;  Česká
lidová koleda: Co se tak svítí v Betlémě; Jiří Srnka: Koleda; ne-
známý autor (úprava A. Tučapský a S. Pešička): Gloria, 
U Betléma dnes Maria; Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční. Pě-
vecká sóla zazpívali: Naděžda Chrobáková, Ilona Šatylovová,
Petr Štěpnička a Vladimír Jelen, na varhany hrála Jana Pavel-
ková. Mši doprovázel malý komorní orchestr. Vedle sboru
SUDOP dirigovaného Dášou Kohoutovou vystoupil též pražský
mužský pěvecký sbor Smetana – samostatně pod vedením Petra
Bajera – společně v „Rybovce“ pod vedením Dagmar Kohoutové.
Sdružený sbor měl 60 zpěváků a jeho mohutný a vyvážený zvuk
využil dokonalou akustiku sálu.
V neděli 20. 12. 2009 byly v kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně
na programu Roráty a Česká mše vánoční Hej, mistře, v prove-
dení smíšeného sboru SUDOP, orchestru učitelů Základní umě-
lecké školy Klementa Slavického v Radotíně, Zuzany
Procházkové (varhany) a sólistů Naděždy Chrobákové, Ilony Ša-
tylovové, Petra Štěpničky a Ivo Michly. Další vánoční koncerty
s uvedením České vánoční mše se konaly 29. 12. 2009 v kostele
sv. Gottharda ve Slaném (sóla: Eva Forejtová, Ilona Šatylovová,
Petr Štěpnička a Ivo Michl) a dne 3. 1. 2010 v Husově sboru

Praha 4 v Táborské ulici (sóla: Hana Blažíková, Ilona Šatylovová,
Petr Štěpnička a Martin Matoušek).
V pátek 2. dubna 2010 vystoupil sbor SUDOP v kostele sv. Ja-
kuba v Praze na společném koncertu tří sborů s velkým orche-
strem a svatojakubským dirigentem Jakubem Zirhou v provedení
duchovní kantáty Antonína Dvořáka Stabat Mater. 
Tradiční velikonoční koncert na Křivoklátě, konaný na Bílou so-

botu 3. dubna 2010, měl na programu zejména
výběr (čísla III. až IX.) duchovní kantáty Stabat
Mater od Antonína Dvořáka. Vedle této studijně
obtížné a interpretačně náročné skladby zazněla
píseň Adama Michny z Otradovic Plačte andělové
a závažná fuga Václava Jana Tomáška Pleni sunt
coeli (Plna jsou nebesa). České přebásnění stře-
dověké náboženské sekvence Stabat Mater (Stála
Matka) přednesla Ilona Šatylovová. Se sborem
SUDOP spoluúčinkovali členové sboru Smetana,
sóla zazpívali Naděžda Chrobáková, Ilona Šatylo-
vová, Petr Štěpnička a Martin Matoušek, na klavír
hrála Jana Pavelková. To vše pod vedením
Dagmar Kohoutové.
Bohatou a náročnou sezonu uzavřel koncert ke
160. výročí úmrtí V. J. Tomáška, konaný v pátek
21. května 2010 ve velkém sálu Pražského Hla-
holu s programem: Johann Sebastian Bach: Et
exsultavit - z Magnificat, zpěv Naděžda Chrobá-
ková, Antonín Vivaldi: Laudamus Te - z Gloria, zpěv
N. Chrobáková a I. Šatylovová, Charles Gounod: O,
divine Redeemer!, zpěv Ilona Šatylovová, Petr Iljič
Čajkovskij: Evžen Oněgin, árie Lenského, zpěv Petr
Štěpnička, Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova
svatba, recitativo ed aria, zpěv Ivo Michl. Uvedená

vystoupení doprovodila hrou na klavír Zuzana Procházková. Po
přestávce: Václav Jan Tomášek: Requiem c – moll opus 70, před-
nesl smíšený pěvecký sbor SUDOP a členové mužského pěvec-
kého sboru Smetana, výše uvedení sólisté a Jana Pavelková
(klavír). Řídila Dagmar Kohoutová.

PRO RADOST
Po koncertě v Radotíně se v neděli 20. 12. 2009 uskutečnilo vá-
noční posezení v „Petrklíči“ s nádechem silvestrovským a ve
Čtyřkolech – Javorníku v sobotu 19. 6. 2010 posezení letní na
chatě u manželů Novákových, kteří se nedávno oba dožili 80 let,
jež strávili společně již od gymnaziálních let. V sobotu 24. 7.
2010 se pak konala tradiční závěrečná setkání v Městečku
a v Letenských sadech.
A to nejkrásnější nakonec – 19. 1. 2010 se nám narodila Lucinka
Dvorská, tak ať se brzy přijdou s maminkou podívat do sboru.

Antonín Janovský

30. jubilejní sezóna Smíšeného pěveckého sboru SUDOP Praha

18. 12. 2001 koncertoval sbor v Dejvicích spolu s orchestrem ČVUT a sólisty.

V pořadí třetí koncert sboru se v roce 1981 konal ve vstupní hale SUDOPU.

Po založení pěveckého sboru při Státním ústavu dopravního projektování v Praze na přelomu let
1980/81 a po jeho prvních veřejných vystoupeních na jaře 1981 se stalo toto údobí jeho první
sezónou – ta letošní v letech 2009/2010 je tedy již třicátá. Ukažme si její průběh.
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S radostí zdravím účastníky výcvikových se-
tkání manažerů na Seči i ostatní čtenáře revue.
Dovolte mi, se k našim setkáním vrátit a podělit
se o několik myšlenek.

Doba je těkavá. Chvílemi se zdá, že i v náš ne-
prospěch. A protože i management podléhá vývoji
a módním vlnám, přesvědčíme se často, že co
fungovalo dříve, nemusí být účinné nyní. Stávající,
osvědčená a dokonale zvládnutá organizační
schémata a přístupy jsou najednou pod hranicí
své výkonnosti. Možná vás napadají stejné myš-
lenky.

Co s tím? Literatury je mnoho. Už i odborná
manažerská periodika popisují ledacos – od
trendů v Indii až po ezoterický rozměr manažerů,
kde „si stačí přát a stane se tak“. Pořádají se půl-
denní konference se vstupným daleko za hranicí
10 000,- Kč za osobu. Je obecně známé, že co
platí v jedné firmě či oboru, nemusí a také často
neplatí ve firmě druhé. Může platit, ale musíme si
to jaksi zdomestikovat. Kdyby to bylo tak jednodu-
ché, tak stačí něco hotového převzít a je vyhráno.
Pak by tu bylo několik funkčních modelů manage-
mentu a ostatní máme dovolenou.  Je tu ještě
jedna otázka: Od koho mohou opisovat ti první?
A musí opisovat? Takže potřebujeme to svoje, to
naše originální řešení. A tak ho hledáme, vytvá-
říme a přehodnocujeme. Potřebuje to odvahu
a čas… A ten taky není v přebytku. Ten věčný
pocit „ já nestíhám“ je manažerům bližší, než je-
jich vlastní košile. Potřebuje to i nadále kompe-
tentní manažery. Buď je nakoupit nebo si je
vychovávat. Jednou z možností interního růstu
manažerů je sociálně psychologický výcvik, setká-
vání simulující pracovní situace účastníků. Žádné
přednášky o managementu, ale tvořivá dílna, hle-
dání. 

Manažerskou podporu v podobě výcvikového
programu nazvaného „Psychosociální dovednosti
manažera SUDOPu“ tak v současnosti dostávají
dvě manažerské výcvikové skupiny o celkovém
počtu 26 lidí.  Jedna je skupina výkonných mana-
žerů, druhá lidí připravujících se na manažerské
pozice. Sešli jsme se v září a říjnu letošního roku
na Sečské přehradě. Potěšili se barevnou příro-
dou, odpoutali od denní rutiny a společně – jak
jinak – v bezpečném diskusním otevřeném pro-
středí se manažersky zamysleli a „cvičili“. Obě
skupiny si sebou přivezly zájem, otevřenou mysl
a dobrou náladu.

Skupina manažerů má za sebou základní pro-
gram, ve kterém doposud posilovala především
svou komunikační obratnost. Poslední – páté, se-
čské – setkání bylo zaměřeno na tvůrčí myšlení
a práci s pamětí. Např. když něco přestane nésti
požadovaný výsledek, tak to možná nevyřeším
tím, že jen zrychlím nebo ještě s větším nasaze-
ním prohloubím stávající model řízení. Co se po-
ohlédnout po něčem novém, jiném řešení? A tak
to na tomto výcviku bylo trochu více dráždivé, než

doposud, neboť tvořivost je u mnoha z nás spící
hodnota. Cílem bylo udělat si čas a ve skupině
stejně postižených manažerů hledat řešení, a při
hledání začít u sebe. To bylo to nové a to bylo to,
co i trochu bolelo. Silné stránky účastníků pro-
gramu jsou tradičně klid, odbornost, zkušenost,
odpovědnost a vzájemný respekt. Novou otázkou
je: „Nakolik jsem kreativní, nakolik odvážný?“ Na-
kolik se jako manažer mohu opírat o svou odbor-
nost a individualitu a nakolik o management
inovací a týmovou spolupráci, nakolik řídím
změny? Nakolik čekám, kdo rozhodne a nakolik
navrhuji a přijímám řešení sám? A tak program si-
muloval situaci: Konec výmluv na okolí – nepři-
pouští se. Zorientuj se, ujasni či stanov cíl a hledej
ty nej… cesty k výsledku. Jaké že nej…? Nej-
lepší? Ne. Nejrychlejší? Ne. Nejlevnější? Ne. Nej-
efektivnější. To nejspíše ano.  

A tak jsme v programu oživovali svou osobní
tvořivost. Jak zapojit kreativní části našeho
mozku, hledali jsme způsob práce s myšlenko-
vými mapami. To byl oříšek – chyběl počítač.
Vzpomínali si, co nás brzdí na našem pracovišti,
což se docela dařilo. Následně navrhovali, co
v rámci svých kompetencí můžeme řešit – to už
bylo náročnější. Navrhovali a vzájemně si to
strhávali. To bylo takové učení se diskusí. Z této
části si jako účastníci neseme z programu nejvíce
„domácích úkolů“. 

Mladá skupina budoucích manažerů – sešla se
teprve podruhé – kultivovala své sociální doved-
nosti právě v oblasti komunikace manažera
a především se vzájemně poznávala. Cílem bylo
ujasnit si přirozenou roli manažera a identifikovat
nástroje pro různé situace, v nichž se jako mana-
žeři nacházejí. Ó jak příjemné bylo poznání, že ví-
tězí chuť a trend pracovat s lidmi na základě jejich
silných stránek, vytváření podmínek pro práci
a důsledné vedení je k cíli.  Ve skupině je velká
chuť pracovat s lidmi a o poznání vyšší tvořivost,
než ve skupině manažerů. 

S oběma skupinami jsme přemýšleli o věčných
tématech okolo motivace lidí a větší radosti
z práce. Někteří i přesčasově po dávno ukončené
školící době. Přemýšleli, něco vyslovili i pro os-
tatní, něco jen pro sebe… něco do poznámek,
něco do mysli. A to je dobře. Dvoudenní program
je příliš krátký na vyřešení „problémů“, ale je do-
statečně dlouhý pro hlasité sdílení problematiky,
inspiraci, vzájemné ochytřování, nabídky pohledů
kolegů z jiných pozic a třeba i uvědomování si
osobní odpovědnosti za potřebnou změnu. To je
jedna z významných hodnot těchto výcvikových
programů. To se většinou v běžném pracovním
dni nezadaří. Navazující manažerské řešení pak
nejspíše vyzrává v klidu a ve vazbě na reálnou ma-
nažerskou činnost.

Pro obě skupiny pak platí, že tradičně nás baví
dozvědět se něco dalšího o sobě. A tak i na tomto
výcviku měl každý možnost nakoupit něco do mo-
zaiky své osobnosti. K tomu, aby sám sobě více
rozuměl a tím pádem více rozuměl i svému okolí
a především těm, s nimiž potřebuje dosahovat po-
žadované výsledky. Tam někde pramení ona za-
kletá motivace. Co je však důležité: Ne vždy na
takovémto výcviku nakoupíme na první pohled
příjemné sdělení o sobě. Něco zarazí, nějaký výrok
může i bolet. Ale co je velmi potěšující, je ochota
účastníků přijímání zpětné vazby, vysoká vzá-
jemná otevřenost a vnímavost účastníků. To je be-
zesporu vzácná hodnota. To je něco, co může
každého posilovat. To je něco, co se běžně v práci
neděje. A já vnímám, že ji účastníci doceňují.

Agrese – tak ta tu není. Paráda. Opět skvělá hod-
nota celku.  Myslím, že zejména pro ty na první
pohled „upozaděnější účastníky“ je to důležitý
krok na jejich manažerské cestě. A přitom moc
dobře vím, že u „sudopáků ve výcviku“ neplatí, že
když je někdo nenápadný, že je pasivní. Jako pro-
jektanti pracujete jinak. Nejste herci či řečníci, váš
vnější projev je jiný než třeba obchodníků. Moc-
krát jsem se přesvědčil, jak naplno jste v pro-
gramu ponořeni. Radost spolupracovat.

Tradicí nesoucí se již od prvních ročníků pro-
gramů pro začínající zaměstnance SUDOPu jsou
dospělácké hrátky outdoorového typu. Účinnou
součástí programu byly i zde. Myslím, že mnoho
čtenářů si nyní vzpomene, jak se usilovně bili za
to, že bicykl pojede dopředu a jak zadusili „tu dvo-
jici“, co byla proti. Je fajn, že se umíme učit
i tímto způsobem a využívat tuto jedinečnou příle-
žitost dalšího poznání. A tak jsme tentokrát na
Seči běhali po lese a skládali puzzle – takový malý
projektík. A přesto, že jsme „cíl splnili“, opět jsme
se načapali, jak jsou důležité základní prvky tý-
mové spolupráce – jako třeba příprava a pilotáž
činnosti, sdílení informací, koordinace činnosti
manažerem situace, rozdělení úloh jednotlivcům,
korekce chyb, práce s časem, improvizace atp.
Takže vedle zpestření programu i jasné sdělení: Co
jsme tentokrát nezmanažérovali a nezapamatovali
si, to jsme doháněli běháním po lese. Jinak ře-
čeno, co nebylo v hlavě, muselo být v nohou.
Účinná reflexe jak pracovat efektivně. Občas se
pak už někomu běhat nechtělo a tak jsme si
možná uvědomovali „děravost“ našich postupů.
Věřím, že na tyto situace se hned nezapomíná.
A tak mi dovolte malé přirovnání. Bylo příjemně.
Nad přehradou to bylo běhání na čerstvém vzdu-
chu, bezpečné… nemohlo dopadnout špatně. Pak
jsme si o tom popovídali, zasmáli se a šli na jistou
večeři. Ale stejné manažerské nedodělky by nás
např. při „hipování“ mohly stát radost z práce,
mnoho zbytečných sil, termínové křeče… A po-
suďte sami, jestli by se třeba zákazník nechtěl
proběhnout po tržním lese s někým jiným. Doba
je těkavá.

Kvalitě setkání přispělo i personálním útvarem
perfektně vybrané místo, exkurse do Sečské pře-
hrady, domácí pestrá strava. Se zájmem většiny
jsme si ráno společně zasportovali, večer pak
u stolu „zainventovali ve finančním byznysu“.  

Z mé strany prima setkání. Jak naloží účastníci
s výsledky výcviku je jejich odpovědnost. No, a vy
ostatní se jich klidně zeptejte na názor. 

Děkuji všem za příspěvek k životaschopnosti
programu, děkuji za pracovní nasazení. Děkuji za
příležitost podporovat manažery společnosti
SUDOP PRAHA. Fandím všem, kteří na sobě pra-
cují. Těším se na další výcvikové setkání. 

VZDĚLÁVÁNÍ PROŽITKEM aneb TVŮRČÍ PŘÍSTUP V MANAGEMENTU
Michal Havlíček, externí kouč
Vedoucí partner Management Training & Coaching, s.r.o
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KLUB DŮCHODCŮ
Na milé pozvání manželů Němečkových jsme se
v červenci vydali na jejich chatu do Sázavského Bu-
dína. Celý den, za příjemného počasí, jsme trávili zpě-
vem za doprovodu kytar, opékáním špekáčků
a popíjením kafíčka a jiných tekutin. Po poděkování
hostitelům jsme se neradi vraceli do tropicky rozpá-
lené Prahy. 

Srpnový zájezd nás přivedl na třetí největší přečerpací
vodní elektrárnu na světě „Dlouhé Stráně“ v Koutech
nad Desnou, uvedenou do provozu v roce 1996.
V zájmu ochrany přírody „Chráněné krajinné oblasti
Jeseníky“ je celá elektrárna umístěna v podzemí. Po
přednášce a zhlédnutí filmu jsme za mírného deště uvi-
děli dolní nádrž o objemu 3,4 mil m3. Horní nádrž ve
výšce 1350 m n. m. o objemu 2,6 mil m3 na ploše 15,4
ha jsme pro déšť a mlhu jen tušili. Třemi vlaky a jedním
výlukovým busem jsme za 4 hodiny byli doma.  

Autobusový zájezd na Znojemsko v září směřoval ten-
tokrát k unikátní technické památce vodního mlýna
Slup. Jeho tři patra jsme si prohlédli za plného pohybu
a klapotu. Odpoledne jsme v Lukách navštívili pre-
monstrátský klášter s překrásnými štukovými sály, ro-
mánskou kryptou, obrazárnou Znovín s historickými
artefakty, obrazy a sochami s tématikou vína, s mu-
zeem sv. Klimenta a muzeem bednářským. Prohlídku
jsme ukončili ve vinném sklípku s ochutnávkou pro-
duktů Znovínského vinařství. Někteří si vezli domů
i výslužku. František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
80 let Ing. Jan Mařík,  27. 10.

vedoucí projektant stř. žel. tratí a uzlů  
75 let Ing. Milada Lapáčková, 29. 11.

projektantka stř. zabezpečovací techniky

SE ZÁRMUTKEM VZPOMÍNÁME
na Ing. Jaroslava Čiperu, hlavního projektanta stře-
diska silnic a dálnic a později jeho vedoucího, který
zemřel 16. 10. 2010 po dlouhé nemoci ve věku 66 let.
V SUDOPU pracoval 14 let.

Loni finanční krize zasáhla neziskové organizace, letos úsporná opatření státu dostihla
i výrobní firmy, a tak došlo i ke krácení naší pomoci. Přesto jsme se snažili vyhovět co nej-
většímu počtu žadatelů. Z těch, kterým věnujeme péči dlouhodobě, to byly: Modrý klíč -
sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Praze 4, Spolek TREND vozíčkářů Olomouc
(podpora asistenční služby) a Středisko rané péče Praha 2 (podpora rodiny a vývoje dítěte
se zrakovým postižením); příspěvek na každoroční setkání „Mluvící ruce“ tradičně obdržela
Česká unie neslyšících. 

Přispěli jsme na provoz chráněných dílen občanského sdružení Fokus, Mladá Boleslav.
Nadace Františka Faltuse, Praha 6 dostala příspěvek na podporu studentů zaměřených
na ocelové konstrukce a 1. pražský sportovní klub neslyšících příspěvek v Praze 4 na
dárky Mikulášské nadílky svým členům. Přispěli jsme i na provoz Hospice Anežky České
v Červeném Kostelci, podpořili jsme pobyty klientů po dětské mozkové obrně, které po-
řádá DMO pobyty dospělých, Mladá Boleslav. Příspěvky na činnost dostalo Občanské
sdružení Máme otevřeno? z Prahy 2, Křesťanské sdružení zrakově postižených na výrobu
zvukových knih (Martin Knobloch), občanské sdružení Útočiště v Sokolově na dokončení
rekonstrukce Střediska na farmě, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Klobouky u
Brna na domov zdravotně postižených a Mateřská škola Vokovická, Praha 6 na pomůcky
pro děti se speciálními potřebami. Prostřednictvím České televize a jejich čtyř adventních
koncertů jsme pomohli dalším neziskovým organizacím.

Každoroční příspěvky získaly: 78. skupina SKALKA Praha 10 na zvelebení táborové zá-
kladny v Kamenici u Humpolce (pečují i o děti našich zaměstnanců) a Pěvecký sbor
SUDOP (příspěvek na vybavení). -kre-

Sponzoring 2010

Lenka Šlosarová zaujala kolekcí dárko-
vých per, náramky, náhrdelníky bohatě
zdobenými i solitéry, manžetovými knof-
líčky a dalšími šmuky. Originální bylo s
fantazií využití hodinových strojků při
výrobě šperků.

Západy slunce ve Středomoří, nálady
mořské hladiny v tuniském zálivu, ale i
prozářený podzim v pražské oboře
Hvězda či noční panorama Hradu... to vše
a ještě další nově hodil na plátno a na jed-
nodenní výstavě představil neúnavný
malíř Lojza Štyndl.

http://galerie.Alois.wonderfulart.eu

VÝSTAVA
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Zmizelé koleje – zmizelá nádraží (6) Petr Lapáček

Zrušené české lokální tratě
České místní dráhy, pro které používáme krásné, skoro mazlivé slovo

lokálky, měly a stále mají svoje osobité kouzlo. Vznikly většinou
koncem devatenáctého a počátkem dvacátého století a u jejich
mohutného rozvoje stály dva zákony. První zákon o místních drahách
vyšel v roce 1880 a poskytoval místním tratím různé úlevy při stavbě
a provozování. Zákon spustil první vlnu jejich výstavby, kdy došlo
k napojení významných měst, která nebyla dosud napojena na železniční
síť. Další významný zemský zákon vyšel v roce 1892 a podporoval
zřizování doplňkových tratí v hospodářsky nerozvinutých oblastech. 

Výsledkem těchto snah byla skutečnost, že v letech 1893 až 1906
bylo v Čechách postaveno 2 315 km nových tratí, což byla více než
polovina tratí postavených od roku 1844 do roku 1892. Zákon připouštěl
minimální poloměr oblouků 180 m, maximální sklon 25‰
a v odůvodněných případech i více. Maximální rychlost mohla být
pouze 25 km/h. Tratě o těchto parametrech vyžadovaly speciálně
konstruovaná trakční vozidla. Symbolem českých lokálek se staly
rakouské lokomotivy řad 97 a později 178. U ČSD byly tyto
lokomotivy označeny řadami 310.0 a 422.0 a samozřejmě se jednalo
o lokomotivy na mokrou páru. Pro nás je řada 97 (310.0) památná tím,
že lokomotiva 97.182 byla první parní lokomotivou vyrobenou První
českomoravskou továrnou na stroje v Praze Libni (později ČKD Praha).

Nově vzniklé ČSD po roce 1918 se snažily zhospodárnit provoz
na místních tratích. Prvním krokem bylo nasazení lokomotiv řady
423.0 na přehřátou páru. Později ve třicátých letech probíhala
motorizace těchto tratí kolejovými autobusy a lehkými motorovými
vozy různých řad a výrobců. Motorový provoz se snažily zachovat
ČMD v omezené míře i během Protektorátu, a to za cenu dosazování
pohonu na dřevoplyn.

Po druhé světové válce nastává mohutný rozvoj železniční dopravy,
který se dotkl i místních tratí. ČSD objednaly nové lokomotivy řady
423.0 a modernější 433.0. Sjednotily motorový provoz na lokálkách
dodávkou mohutné série motorových vozů řady M 131.1. Ty se staly
symbolem našich lokálek v poválečném období a udržely se v provozu
až do druhé poloviny sedmdesátých let dvacátého století, kdy je
nahradily motorové řady M 152.0 (dnešní 810). A tak téměř symbolicky
v době, kdy se vyřazují osvědčení tahouni našich lokálek, dochází
k jejich rozsáhlejšímu zavírání a rušení. 

Tato vlna rušení nebyla první a předcházelo ji rušení místních tratí
zřizováním vojenských výcvikových prostorů a výstavbou vodních
děl. Násilné rozdělení příhraničních tratí spojené s nástupem železné
opony se netýkalo pouze místních tratí, a zaslouží si proto samostatné
zpracování v jiném článku.

V následujících popisech je udávané číslo rušené trati v době rušení,
(v závorce číslo úseku ze současného jízdního řádu, nebo číslo tratě
navazující).

Vojenské prostory 
Trať číslo 16e (165) Kadaňský Rohozec – Doupov 
Zahájení provozu 10. 11. 1902, ukončení 30. 4. 1955, délka 8 km.
Jednalo se o železnici ČSD normálního rozchodu. Provoz byl zahájen

10. 11. 1902. Hlavním účelem stavby trati byl odvoz zemědělských
produktů z celé oblasti (nejprve především z velkostatku Krásný Dvůr),
později i uhlí z dolů v Radonicích. Tratě doupovské dráhy začaly
vznikat postupně. Nejprve jako ryze industriálně-agrární cukrovarská
dráha z Kaštic do Krásného Dvora uvedená do provozu 18. 8. 1881,
posléze v roce 1884 prodloužená do Radonic u Kadaně. 

Doupovské vrchy

Když jsem se jako mladík školou povinný a pozdější student začal zajímat o železnici a její historii, byla pro mě
něčím, co má svůj železný, lety zaběhlý řád, a bude tu ve své podobě navěky. Proto na mě jako blesk z čistého
nebe zapůsobilo rušení lokálek v sedmdesátých letech dvacátého století. První zrušené trati, které jsem postřehl,
byly  Skalsko–Chotětov a Smidary – Vysoké Veselí. K té druhé mě vázal téměř osobní vztah. Léta jsem jezdil na
prázdniny a později na víkendy vlakem do Lázní Bělohrad po trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov a ve Smida-
rech vždy čekal přípoj lokálky, který v té době představoval motorový vůz řady M 131.1. Jednoho dne v podve-
čer tam nestál a já až pohledem do jízdního řádu zjistil, že trať je zrušená. To obrátilo moji pozornost k místním
drahám a začal jsem se zajímat o jejich historii. 

Původní město Doupov (Duppau)... a vpravo poslední památky na něj: skladiště u nádraží a schodiště ke kostelu.
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Až po téměř 20 letech (1902) pak došlo k dalšímu rozšíření, a to
směrem z Radonic do Doupova, a o rok později (1903) z Vilémova ku
Kadani, kde součástí této tratě bylo také přímé napojení královského
města Kadaně na železniční síť. Při stavbě posledního úseku byla zrušena
původní kolej cukrovarnické dráhy od Kaštic přímo do Radonic a zřízena
nová stanice Vilémov u Kadaně.

Zásadní změnu znamenalo pro tratě období po roce 1945. Jednak došlo
k výraznému útlumu celé oblasti po vysídlení Němců, od roku 1947 se navíc
Doupovské hory změnily ve vojenský prostor – VVP Hradiště. Vojáci
odstranili na dva a půl tisíce domů, třináct kostelů, čtrnáct kaplí, dva zámky,
klášter, pivovar, lázně, železniční trať, šestatřicet mlýnů, šestnáct pil
a prakticky všechny stopy po původních obyvatelích v téměř sedmdesáti
obcích, včetně dvoutisícového okresního města Doupova. Samotné město
Doupov se zámkem, dvěma kostely a řadou historických domů posloužilo
jako cvičný terén pro ženisty a střelce všech druhů zbraní. Z města zůstaly
dodnes již jen dvě původní stavby – zplundrovaná hrobka Zedtwitzů,
místního šlechtického rodu a budova skladu u někdejšího nádraží. Úsek trati
Kadaňský Rohozec – Doupov přestal být obsluhován veřejnými vlaky 30. 4.
1955 a roku 1970 byl snesen. Většina trasy je dobře průchodná, leč ve
vojenském prostoru nepřístupná. 

Trať číslo 14a (140) Ostrov nad Ohří – Jáchymov
Zahájení provozu 21. 12. 1896, ukončení 3. 8. 1957, délka 8 km.
Místní dráha Ostrov–Jáchymov byla soukromou lokální tratí, jejímž

majoritním vlastníkem byla společnost Buštěhradské dráhy. Koncesi na
výstavbu a provoz normálně rozchodné železnice ze své stanice Ostrov
nad Ohří do Jáchymova včetně navazující vlečky do tabákové továrny
získala výhradně privilegovaná Buschtěhrader Bahn dne 5. 9. 1895. 

Provoz na železniční trati z Ostrova nad Ohří do Jáchymova byl
zahájen 21. prosince 1896. Trať byla nejstrmější adhezní veřejnou
drahou o normálním rozchodu v Čechách – sklon zde dosahoval až 52,6
promile. Speciálně pro tuto trať zkonstruoval Karel Gölsdorf novou
trojspřežní lokomotivu řady 99 (u ČSD řada 320.0). Její typizované
konstrukční prvky byly použity u čtyřspřežní lokomotivy řady 178 (u
ČSD řada 422.0), která se uplatnila na dalších kopcovitých lokálkách. 

Důvodem zrušení provozu na této normálně rozchodné trati byl
hospodářský útlum v Sudetech po vysídlení německého obyvatelstva po
roce 1945. Již za první republiky měla trať problémy a ne příliš úspěšná
osobní železniční doprava byla často nahrazována autobusy ČSD. Došlo
k tomu například v době platnosti letního jízdního řádu v roce 1935
a 1937. Rovněž v padesátých letech 20. století nebyla osobní doprava na
této trati rentabilní, a proto k 3. 8. 1957 došlo k zastavení osobní dopravy,
trať se změnila na vlečku a část původního tělesa se využila k rozšíření
silnice do Jáchymova. V současné době je trať v úseku Ostrov – Dolní
Žďár zachovalá jako neprovozovaná vlečka, dále až do Jáchymova je
snesena, ale těleso se zatím zachovalo, včetně Jáchymovského tunelu.

Kadaňský Rohozec, konečná! Tam do dálky, kam směřují stožáry osvětlení, kdysi pokračoval vlak do Doupova. Vpravo letecký pohled na bývalé nádraží Žebletín.

Mapy s laskavým svolením autora Ing. Zdeňka Hudce poskytlo 
Dopravní vydavatelství Malkus (www.dopravnivydavatelstvi.cz).

Jáchymovský tunel.

Bývalá železniční
zastávka Ostrov nad
Ohří zastávka.
Pozůstatek trati dnes
slouží jako vlečka
Škody Ostrov.
Foto Lukáš Vrobel
2007.

Kilometr 0,00 
v Ostrově. 
Foto Tomáš Kubias
2008.

Hnědou
čerchovanou čarou
je vyznačena
zrušená zkušební
trať Škody Ostrov
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Den po vánocích byl jiný právě
proto, že to byl den po vánocích. Od vánoc se
toho tolik očekává, že když je má člověk za
sebou, udiveně se zarazí. Co vlastně čekal? A co
se vyplnilo? Já tedy asi to či ono čekal, jako
něco čekám každý rok, ale nevím co – prostě
něco, víc se o tom nedá říct. Dárek? Dva dárky?
Deset nebo jedenáct dárků? Tisíc dárků? Mi-
lion? Nevím to tak jistě, ale myslím, že jsem
dárky vůbec nechtěl. Vlastně jsem chtěl něco ji-
ného. Ale co jsem dostal? Dárky. A dárky, co
jsem dostal, se mi líbily. Byly to pěkné dárky.
Vlastně jsem si asi přál být dospělý a žít na
vlastní noze, ale do háje s tím, to trvá celá léta.
Neděje se to dost rychle, víc o tom nevím, a
v tom asi vězí, proč den po vánocích byl jiný.

Celý den přicházeli do tátova domku tátovi
přátelé a připíjeli si s ním. Měl na kuchyňském
pultu dvě láhve, hromadu nejrůznějších skle-
nic a led a domkem určitě prošly takové tři
tucty lidí, mužů, žen a dětí. Všichni jako by
měli stejný pocit jako já, protože to byl den po
vánocích. Všichni se smáli sami sobě, posmí-
vali se svým nesnázím, manželé a manželky
žertovali jeden na účet druhého, jejich synové
a dcery se smáli dárkům, co dostali, většinou

v té chvíli už rozbitým, a všichni se ze všech
sil snažili co nejrychleji se už vánoc zbavit,
jako by celá ta záležitost byla nutné zlo nebo
omyl.

Konečně kolem západu slunce už nebyl
v domku žádný host a já povídám: „Jsi rád, tati,
že máš vánoce za sebou?“

„To jsem.“
„Co s těmi vánocemi vlastně je?“
„Nic. Vánoce jsou pěkná věc. Ze všech smut-

ných a hloupých věcí asi nejpěknější, ale jsou
smutné a hloupé. Velikánská část lidstva si bude
dlouho po vánocích dávat dopořádku nervy.“

„Tak proč říkáš, že jsou pěkné?“
„To se tak říká. Je to naprosto nejpošetilejší

oslava ze všech oslav.“
„Kristovo narození.“
„To se ví, ať to byl, kdo to byl, jestli se vůbec

někdy o tom řekla pravda, a teď nemám náladu
namáhat se s tím a pokoušet se tu pravdu říct.“

„Proč nemáš náladu?“
„Protože jsem celý den pil a tak jako tak by

se tím nic nezměnilo.“
„Jaká je ta pravda?“
„Nu, ať to byl, kdo to byl, nenarodil se, kdy

se narodil, jestli mě chápeš. Narodil se až

potom, a každý rok se opakuje to jeho druhé na-
rození a mě už teď celá ta záležitost trochu otra-
vuje.

„Ty jsi taky opilý?“
„Jsem, ale ne tak opilý jako ti, co je vídáš ve

filmech, nebo vůbec nějak podobně. Musel jsem
si dát několik skleniček, protože je den po vá-
nocích a pořád se tady někdo stavoval. Viděls je.
Stačilo mi jen se na ně podívat a už se mi chtělo
pít. Jsou ztraceni, v tom to je, ale já taky, a jestli
nejsi ty, jestli nejsou jejich děti, tak brzy budeš
a jejich děti taky.“

„A co má být, tati?“
Táta si nalil další dávku whisky, zvedl skle-

ničku, převrátil ji do sebe a povídá: „Tím je s vá-
nocemi konec. Vánoce přišly, vánoce odešly.
Štěstí, že je máme za sebou. Pohár vlídnosti se
vrací na přihrádku a já se vracím zaměstnávat se
zaměstnáním tak pilným, abych neměl čas dělat
si těžkou hlavu, jak hrozně jsem neuspěl.“ Pos-
tavil láhev zpátky na přihrádku a pak povídá:
„Tak, to by bylo a teď, hochu, honem s míčem
na pobřeží.“

Vzal jsem šišku na americký fotbal, seběhli
jsme po zadních schodech a v běhu jsme si za-
čali přihrávat.

Vánoce, vánoce…
Všichni si přejeme, aby byly šťastné a veselé. Ale co to pro koho znamená? Možná si s tím každý rok až příliš lámeme

hlavu a celá věc je nakonec mnohem jednodušší. Pohledem desetiletého amerického kluka se vracíme do vánočního
času v padesátých letech minulého století jak ho zaznamenal William Saroyan v knížce Tati, tobě přeskočilo.

Dny v tátově domku ubíhaly,
a pak jednoho dne v prosinci přijela na návštěvu
máma a přivezla sestru.

Všichni čtyři jsme se na sebe dívali, naslou-
chali jsme jeden druhému, hráli hry, jedli, a táta
s mámou se hádali.

Hádají se pokaždé, když se setkají, někdy
zdvořile a tiše, někdy hlučně a rozhněvaně, ale
brzy zase mluví zdvořile.

Na Štědrý večer jsme odjeli do mámina
domu.

Máma měla vaječný punč s koňakem pro tátu
a pro sebe a vaječný punč bez koňaku pro mou
sestru a pro mne a pak nám dala k pozdní večeři
studené kuře, studené bílé víno, hutný žitný
chléb se zrníčky, co v něm zůstala celá, máslo,
hořčici, nakládanou zeleninu, slaninu, rybičky

v plechovce, pomazánky z masa a majonézu.
Byly to opravdu pěkné předvánoční hody. Táta
jedl, pil, povídal a zpíval. Pianola hrála celou
sbírku vánočních písniček, nazvanou Země hra-
ček, a sestra mi pořád dávala nejrůznější otázky
o mém životě s tátou a ve škole v Malibu
a vůbec o všem možném.

Byl to moc pěkný večer, dály se samé hezké
věci jedna za druhou, nikdo se na nikoho nezlo-
bil, všichni měli hlad a byli rádi, že mají tolik
dobrého k jídlu. Po půlnoci jsme všichni řekli
dobrou noc, táta a já jsme šli do mého bývalého
pokoje, táta si sedl na pohovku, kde měl spát, já
si sedl na svou bývalou postel, a táta povídá: „Je
to opravdu hezké být tady,“ a já odpověděl: „To
tedy je.“

Svlékl jsem se, vlezl do své bývalé postele

a byl to hrozně pěkný pocit a já byl rád, že v té
posteli zase ležím. Taky táta si lehl, chviličku
jsme si povídali, pak jsem náhle tvrdě spal
a potom bylo ráno a já byl živ a vzhůru.

Táta už byl na nohou a oblečen. Máma byla
na nohou a měla na sobě župan. Sestra přiběhla
ze svého pokoje v županu a oba jsme jeden po
druhém rozbalovali dárky.

Já dostal od mámy mikroskop s hromadou
věcí v kelímcích, na které jsem se měl dívat,
od táty jsem dostal přílbu na americký fotbal
a od mámy ještě švýcarský kapesní nůž s jede-
nácti želízky a sestra mi dala červenobíle pru-
hované tričko – prodává se za dolar a sama na
to ušetřila. Taky jsem dostal nové boty a nej-
různější jiné věci, všechno od táty a od mámy.
Sami dostali dárky jeden od druhého i ode mne
a od mé sestry. Ode mne sestra dostala pa-
nenku, která stála skoro dolar. Řekla, že se jí
hrozně líbí, přiběhla a objala mě.

Celý den pořád někdo přicházel, dostal napít
vaječného punče a zase šel. S tátou jsme si při-
hrávali ten nový míč a pak konečně kolem šesté
večer byl krocan hotov a dal se jíst. Táta ho roz-
krájel, posadili jsme se a nacpali se, protože tak
je to o vánocích správné.

Po večeři jsme všichni čtyři zpívali a povídali
si a potom táta povídá mámě: „Nemohla jsi nám
ani připravit hezčí vánoce. Moc ti děkujeme.“

Pak jsme se on a já rozloučili s mámou a se
sestrou, nasedli do stařičké červené fordky, od-
jeli domů do domku u moře a rovnou si šli leh-
nout.

To byly vánoce, a co budu živ, nikdy na ně ne-
zapomenu.


