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Modernizace tratě Tábor – Sudoměřice u Tábora
IV. tranzitní železniční koridor:

Foto: Jan Vlček
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ŽIVOTNÍ JUBILEA: gratulujeme kolegyním a kolegům!

na webu nedostupné

na webu nedostupné

SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
V období druhého čtvrtletí roku 2016 byla činnost obchodního oddělení

SUDOP PRAHA a.s. zaměřena na přípravu žádostí o účast a nabídek většinou
pro veřejné zadavatele. Z celkového počtu evidovaných obchodních případů
(219) se jednalo zejména o ŘSD (39 % případů) a SŽDC (21 % případů). 

Z koncepčních prací jsme byli zadavatelem vybráni např. v rámci zakázek:
Hodnocení ekonomické efektivnosti rekreační plavby na labsko-vltavské vodní
cestě – vyhledávací studie infrastruktury vodních cest (Ředitelství vodních cest
ČR) a Zpracování studie „Sdělovací síť provozovatele dráhy SŽDC, s.o.“ (SŽDC,
SS západ).

V oblasti železničního dopravního stavitelství se soutěžilo převážně o veřejné
zakázky vypsané jednotlivými správami SŽDC. Z významných akcí se podařilo
uspět ve zpracování přípravných dokumentací: Výstavba Ostřešanské spojky,
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín a projektů staveb: Re-
konstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany, Moder-
nizace ŽST Cheb a Návrh stabilizace náspu v km 154,0 Dubí – Moldava v Kr.
Horách.

U zadavatele ŘSD ČR se nám podařilo uspět např. v projekčních zakázkách:
I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky – projektová dokumentace ve
stupni DSP + IČ + majetkoprávní vypořádání, I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na
Roudné – Chrástecká, 2. etapa, I/27 Plasy – obchvat IČ k získání všech pravo-
mocných územních rozhodnutí, I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba, inženýrská
činnost ke SP a dále pak v zakázkách na zajištění služeb během realizace vý-
stavby: I/2 Kutná Hora most ev. č. 2-013-TDI+BOZP+ÚOZI, D10 most přes
strouhu pod obcí Svémyslice – TDI+BOZP+ÚOZI. 

U ostatních investorů jsme získali např. tyto zajímavé zakázky: III/0164 Řepov
– průtah – TDI (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje), Greenways
– SRT v údolí řek, Plzeň, stavba Mže, úsek Radčická – Skvrňany (Magistrát
města Plzně), Stavební úprava ulice Nade Mží – technická pomoc při aktualizaci
SP (SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ)

Pokračovala obchodní činnost i v zahraničí, kde jsme podali celkem 6 nabídek
pro zadavatele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., JSC Geležinkelių projektavimas
a Deutsche Bahn AG. Úspěšní jsme byli v zakázce OCL – dopravní technologie,
energetické výpočty pro zadavatele JSC „Geležinkelių projektavimas“, ostatní
nabídky jsou předmětem hodnocení a netrpělivě čekáme na vyhodnocení.

Martin Chrastil
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Ve středu 20. dubna 2016 uspořádala Správa železniční dopravní cesty,
s.o. v prostorách kongresového centra hotelu Olšanka v Praze 3 již třetí
ročník interaktivní konference pro studenty. Konference měla letos pod-
titul Česká železnice v rámci EU a byla zaměřena na studenty střed-
ních a vysokých škol. Jejím cílem bylo představit státní organizaci
SŽDC a její činnost na základě interakce doprovázené videoukázkami
a prezentacemi firem ze soukromého sektoru – a SUDOP PRAHA byl
při tom. 
Generální ředitel SUDOP PRAHA a.s. Ing. Tomáš Slavíček vystoupil
s tématem Přípravné práce projektů; studentům přiblížil proces projek-
tové přípravy od stavebního záměru, studie proveditelnosti a DÚR
k projektu stavby a související inženýrské činnosti. Stranou pozornosti
neponechal ani naší firmou vyvinutý software GDiS – geodetický infor-
mační systém. Přednáška sudopského generálního ředitele slavila
úspěch: v závěrečném hlasování studentů o nejzajímavější příspěvek
konference zvítězila jako nejpřínosnější prezentace.

Ve dnech 18.–20. dubna 2016 se v Olomouci konal již 19. ročník kon-
ference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2016 – v Clarion Congress
Hotelu ji pořádala Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Této konference se pravidelně zúčastňuje na 400 pracovníků nejen z or-
ganizačních složek SŽDC, ale rovněž zhotovitelů stavebních prací, vý-
robců součástí pro stavby a udržování železničních tratí, zástupců
výzkumných ústavů a vysokých škol z České republiky i ze zahraničí.
19. ročníku konference se zúčastnili i představitelé naší firmy a firma
SUDOP PRAHA také byla jedním z partnerů konference.
Náplní konference byly otázky zajišťování provozuschopnosti železniční
dopravní cesty, její správy, modernizace a údržby a použití nových kon-
strukcí a technologií pro železniční stavby. Z příspěvků je možné zmínit
např. Železnice v ČR – perspektivy dalšího vývoje Ing. Jindřicha Kušníra
z Ministerstva dopravy ČR, nebo Železniční infrastruktura Olomouckého
kraje jako základ konkurenceschopné veřejné dopravy Ing. Jiřího Roz-
bořila z Olomouckého kraje.

SŽDC: Česká železnice v rámci EU a Železniční dopravní cesta 2016
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Projekt rekonstrukce Negrelliho
viaduktu v Praze

Společnost SUDOP PRAHA se v loňském roce zúčastnila celosvě-
tové soutěže projektů infrastruktury Bentley Awards 2015. Přihlásili
jsme projekt rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze a podařilo se
nám nominovat mezi 18 nejlepších v kategorii Mosty. Vzhledem ke
značné konkurenci je to nepochybně velik�ý úspěch, za což patří dík
všem, kteří se na tomto projektu podíleli.

a našim projektantům, 
kteří získali ocenění v rámci soutěže

o Českou dopravní stavbu 2015.

Ing. Michalu Grambličkovi,
kterého ocenila Česká tunelářská asociace

za životní dílo v tunelářské profesi
GRATULUJEME



Tematické okruhy
I. Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy
Plánování a financování mostních staveb
Významné realizace mostů
Současná legislativa, předpisy a jejich návaznost na evropské normy
Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba
II. Mosty v zahraničí
Informace o odborných zahraničních akcích
Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostů
Inovace technologií, materiálů, výrobků pro mosty
Havárie mostů – příklady
III. Mosty v ČR – věda a výzkum
Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné úkoly
Inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty
Životnost mostů z hlediska použitých materiálů a konstrukčních systémů
IV. Mosty v ČR – projekty a realizace
Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
Mostní vybavení
Vady a poruchy mostů a jejich důsledky

SUDOP RPAHA se podílel na programu sympozia několika
příspěvky:
Využití inovativních postupů při posouzení stávajících
ocelových mostních konstrukcí
Ing. Filip Kutina, Ing. Jan Bartaloš, Ing. Martin Vlasák, 
SUDOP PRAHA a.s.
Metodika posouzení kombinované odezvy konstrukce
a koleje
Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s., 
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Komplexní přístup k diagnostice Negrelliho viaduktu
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., SUDOP PRAHA a.s.
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou
Ing. Petr Šetřil, SUDOP PRAHA a.s.

21. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM 
MOSTY – BRIDGES 2016

pořádané v rámci doprovodného programu 
21. mezinárodního stavebního veletrhu IBF

konané pod záštitou ministra dopravy Ing. Dana Ťoka, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a primátora
města Brna Ing. Petra Vokřála v rámci doprovodného programu 21. mezinárodního Stavebního veletrhu IBF.

Motto sympozia: Mosty – stavby spojující národy a generace

Ing. Martin Vlasák (vpravo), SUDOP PRAHA, přebírá prestižní ocenění
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Ale v kraji vinohradů a sklípků jsou zajímavé i jné klenby než ty mostní...
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Na konci listopadu 2013 byl uveden do provozu zrekonstruovaný�
most přes řeku Labe, který�  navazuje na rekonstrukci mostu přes
Ploučnici z roku 2005. Předmětem stavby byla vý�měna stávající
jednokolejné provizorní konstrukce ŽM16 z roku 1976 za novou
ocelovou příhradovou konstrukci s dolní ortotropní mostovkou
a s průběžný�m kolejový�m ložem. Hlavní příhradové nosníky o roz-
pětí 36,9 m + 56,0 m + 56,0 m jsou bezsvislicové soustavy se svis-
lými koncový�mi portály.

Mostní dílo roku 2014!

Rekonstrukce železničního mostu přes Labe
v km 2,089 trati Děčín-Jedlová

Projekt Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s., realizace METROSTAV a.s., divize 3 a 4



Projekt stavby řešil modernizaci traťového úseku Tábor (mimo) – Sudoměřice u Tábora (včetně), jako
součást IV. tranzitního železničního koridoru, který je včleněn do mezinárodní magistrály E 55
Stockholm – Trelleborg – Sassnitz Hafen – Berlin – Bad Schandau – Děčín – Praha – Horní Dvořiště –
Linz – Salzburg – Villach – Tarvisio – Venezia – Bologna. Vybudování této magistrály je definováno
v dohodách AGC, resp. AGTC, ke kterým přistoupila i Česká republika.



Modernizace traťového úseku
Tábor – Sudoměřice u Tábora

IV. tranzitní železniční koridor

Miloš Krameš / foto Jan Vlček (+ 3x internet)

Celá stavba je výjimečná svým technickým řešením. Prakticky polovina modernizované trati je vedena
na přeložkách, kde je dosaženo limitní rychlosti 160 km/hod. Mimo zdvojkolejnění původní
jednokolejné trati je součástí stavby i nový železniční tunel a mimoúrovňové křížení dálnice D3, včetně
navazující mostní estakády.



Projekt stavby „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“ zpracovala
v období let 2009–13 firma SUDOP PRAHA a.s. na základě předchozí projektové
přípravy – přípravné dokumentace, kterou zpracovala v letech 2002–6 opět firma
SUDOP PRAHA a.s.

Jednalo se o modernizaci a zdvojkolejnění původního jednokolejného úseku trati.
Vedení trasy železnice v úseku Tábor – Chotoviny v podstatě sledovalo stávající po-
lohu původní hlavní traťové koleje. V úseku Chotoviny – Sudoměřice u Tábora byly
navrženy dvě výrazné směrové přeložky trati. Na první z nich došlo u osady Rzavá
k přemostění křížené dálnice D3 konstrukcí tzv. Langrova nosníku délky 100 m. Na
přemostění dálnice přímo navazuje ve směru k osadě Moraveč mostní estakáda
délky cca 450 m, tvořená soustavou osmi prostých spřažených ocelobetonových nos-
níků. Výška této estakády dosahuje až 28 m nad okolní terén. Na druhé přeložce mezi
Moravčí a Sudoměřicemi u Tábora je nový dvoukolejný Sudoměřický tunel délky
430 m ražený metodou NRTM (Nová rakouská tunelovací metoda).

Nová železniční estakáda v km 91,569
převádí přeložku železniční trati přes mělké údolí u obce
Moraveč, účelovou komunikaci a vodoteč.
Je navrženo 8 prostých polí o rozpětí 54 m. Jednotlivá
pole jsou přímá a jsou optimálně umístěna do směrového
oblouku železniční trati. Nosné konstrukce působí staticky
jako řetězec prostých polí. Každé pole je konstrukčně us-
pořádáno jako spřažená ocelobetonová konstrukce s ko-
morovým nosníkem. 
Opěra mostu je navržena jako masivní železobetonová
s členěným dříkem. Pilíře jsou obdélníkového tvaru, hlu-
binně a plošně založené. Každý pilíř je opatřen uzamyka-
telnými vstupními ocelovými dveřmi.

Přemostění dálnice D3 v km 91,301
Most s dolní mostovkou má dvoukolejnou ocelovou nos-
nou konstrukci, uspořádanou jako trám ztužený obloukem
(Langerův nosník). Rozpětí nosné konstrukce, které činí 
99 m, vychází z kompromisu mezi snahou o omezení kolizí
s tělesem dálnice D3 a zajištěním podmínek pro převedení
bezstykové koleje přes most ve smyslu předpisu SŽDC
S3. Na základě podrobné analýzy napjatosti a deformací
v kolejnicích byla navržena aplikace řídicích tyčí, které pře-
sunuly teoretický střed dilatace do poloviny rozpětí nosné
konstrukce. Ztužující oblouk má vzepětí nad horní pásnicí
hlavního nosníku 15 m.

A

B
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Přeložky trati přispěly k jejímu zkrácení o cca 448 m a zá-
roveň umožnily zvýšit rychlost jízdy z původní hodnoty 
80 km/h na rychlost 160 km/h v úseku Chotoviny (mimo) –
Sudoměřice u Tábora (mimo).

Projektové řešení stavby bylo v průběhu zpracování pro-
jektu částečně upraveno s ohledem na řešení vynucené pře-
ložky silnice I/3 u Moravče.

Vlastní stavba dráhy se uskutečnila od jara roku 2013 do
léta 2016. Rozhodující stavební práce byly provedeny ještě
před koncem roku 2015.

Počátek stavby byl poznamenán problémy se získáním roz-
hodujících stavebních povolení. S ohledem na skutečnost, že
již na jaře roku 2013 proběhla veřejná soutěž na zhotovitele,
bylo možno řešit problémy spojené se získáním smluvního za-
jištění nezbytných pozemků nejen spojeným úsilím investora
a projektanta, ale i reálného zhotovitele.

Stavba zdvojkolejnila stávající jednokolejný úsek spolu
s přestavbou stávajících kolejišť v dopravnách Čekanice,
Chotoviny a Sudoměřice u Tábora. Úpravou stávající výhybny
Čekanice došlo k jejímu začlenění do stanice Tábor. Do nové
dvojkolejné trati se v obvodu stanice Tábor bezpečně napojila
i přípojná lokální trať Tábor – Písek – Ražice.

Sudoměřice u Tábora

Chotoviny

Tábor

H

C

G

A
B

F

E

D
Je zajímavé sledovat osud této stavby od začátku, jak ji ve dvou
zprávách představil jeden z HIPů Ing. Pavol Bartoš na stránkách
SUDOP revue: největší zajímavosti z projektu v SR 1/2012 a
posléze svérázná informace z rozestavěné stavby v SR 2/2014.
Nyní tedy máme možnost posoudit dokončené dílo.

Biokoridor v km 88,595
Nový most, který je situován nedaleko hráze rybníka
„Hluboký“ u obce Vrážná, přemosťuje nově vznikající
biokoridor a zajišťuje tak migrační trasu živočichů.
Navržený tenkostěnný obloukový most tvoří přesy-
paná klenbová konstrukce z prefabrikovaných dílců
ze železového betonu C45/55 XF3,XC4. Volná výška
pod mostem je 4,825 m ve vrcholu klenby, světlá
šířka otvoru u pochozí vrstvy je cca 11,29 m. Délka
tubusu je ve vrcholu klenby 21,040 m.

C

D
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Vlastní stavba byla soustředěna v rozhodující míře na rozšíření původních jednokolejných zem-
ních těles dráhy a budování zemních těles v nové stopě. Na tyto zemní práce navazovaly přístu-
pové komunikace, inženýrské objekty a v neposlední řadě i nový tunel. Při realizaci byla aplikována
i některá netradiční řešení, která dosud nejsou v ČR často použita. Jedná se například o novou
zárubní zeď před Sudoměřicemi, kde je napojen úsek přeložky trati do stávající stopy. Dalším
zajímavým prvkem je poměrně rozsáhlé využití zpevnění kolejového lože pomocí syntetické pry-
skyřice u nového tunelu, resp. v úseku před Sudoměřicemi.

Geotechnické problémy způsobené odkrytým podložím, které nebylo možno jednoznačně
předem identifikovat, spolu s vlivy klimatických podmínek v čase provádění bylo třeba průběžně
řešit v rámci výkonu autorského dozoru. Projekční řešení bylo průběžně upravováno a předklá-
dáno, a to i ve variantách na základě zjištěných skutečností, a realizováno po dohodě s investorem
a zhotovitelem.

Jedním z posledních míst, která potrápila všechny účastníky výstavby, je nový zářez dvojko-
lejné trati na přeložce mezi Moravčí a Sudoměřicemi. Zde v průběhu stavby docházelo k opako-
vaným sesuvům těženého zářezového svahu, které ohrožovaly bezpečnost stavebních dělníků.
Tyto komplikace vyvolaly přehodnocení postupu výstavby, kdy se v úseku Chotoviny – Sudomě-
řice změnil postup uvádění nových kolejí do provozu, a to včetně provizorního kolejového pře-
chodu mezi 1. a 2. traťovou kolejí. Díky masivnímu nasazení plošného síťování a zvětšení rozsahu
a délek zajišťovacích kotev se nakonec podařilo problémový úsek zajistit a trať uvést do provozu.

Stavba Sudoměřického tunelu byla též velmi obtížná. Problémy spojené s výstavbou v ná-
ročném geotechnickém prostředí se však díky soustavnému úsilí všech zainteresovaných podařilo
překonat a tunel je zprovozněn v očekávaném čase a kvalitě. Návazně na řešení vlastního tunelu
bylo realizováno i technické řešení zajištění bezpečnosti v železničním tunelu. Vzhledem k situ-
ování Sudoměřického tunelu byla nad jeho jižním portálem vytvořena nástupní plocha s napojením
od silnice I/3 pro zásah jednotek IZS (Integrovaný záchranný systém), a to včetně schodiště do
úrovně kolejiště. Na straně severního portálu je zřízena nástupní plocha v kolejišti spolu s napo-
jením na přeložku silnice I/3 před Sudoměřicemi. Bezpečnostní řešení tunelu bylo ověřeno před
zavedením železničního provozu zástupci HZS.

Sudoměřický tunel
Část přeložky tratě je vedena ve dvoukolejném tunelu
délky 430 m, z toho je 393 m ražených Novou rakouskou
tunelovací metodou (NRTM), oba připortálové úseky jsou
hloubené. Tunel je orientován ve směru jih – sever v ob-
louku o poloměru 2 800 m a v celé délce stoupá 8,6 ‰,
nadloží tunelu je nejvyšší přibližně ve 2/3 délky a činí
18 m. Portály tunelu jsou z pohledového betonu a jsou
citlivě zasazené do terénu, okolní náspy a valy jsou za-
travněné. Tunel u jižního portálu podchází silnici I/3 (bu-
doucí 603) a při jeho výstavbě byla vzhledem
k minimálnímu nadloží cca 2 m použita metoda tzv. želvy,
která výrazně omezila dobu přerušení silničního provozu.
U tohoto portálu je umístěna také nástupní plocha pro
jednotky integrovaného záchranného systému, sanitky
a hasiče pro zásah v případě nehody v tunelu.

Nový zářez dvojkolejné trati mezi Moravčí a Sudoměři-
cemi s novým silničním mostem v km 92,545.

E

F
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Chotoviny – trafostanice
Rozvodna 110 kV TT Chotoviny
je připojena zasmyčkováním ve-
dení 110 kV a slouží pro napájení
TV přilehlé elektrizované trati. 
Je situována v areálu SŽDC, kde
jsou kromě rozvodny 110 kV
umístěny trakční transformátory
110/27 kV o výkonu 12,5 MVA na
nově zastřešených stanovištích.
Ve společném areálu je umístěna
i rozvodna 27 kV umístěná v nové
provozní budově TT. V této 
budově jsou instalována i dvě
nová FKZ (filtračně kompenzační 
zařízení).

Železniční stanice Chotoviny
Čtyři původní koleje ve stanici Chotoviny nahradily po modernizaci koleje tři, dvě úrovňová nástupiště
délky 140 a 200 m pak jedno vnější nástupiště a jedno ostrovní nástupiště shodné délky 90 m a výšky
55 cm nad TK. Nový podchod je situován napříč kolejištěm stanice tak, aby umožnil mimoúrovňové
křížení pěších s železnicí. Zvýšení bezpečnosti jak železniční, tak i silniční dopravy je docíleno i rekon-
strukcí úrovňového přejezdu v obvodu stanice, který je vybaven moderním přejezdovým zabezpečo-
vacím zařízením se závorami.

G

Stanice Chotoviny byla upravena pro si-
tuování nových nástupišť a kvůli tomu po-
sunuta ve směru k Táboru. Bývalá stanice
Sudoměřice je zrušena. Z původního kole-
jiště stanice jsou v novém stavu zachovány
pouze hlavní traťové koleje, neboť slouží
pro cestující jako zastávka. Do doby návaz-
nosti výstavby IV. TŽK ve směru k Voticím
se zde bude dočasně řešit napojení moder-
nizovaného dvojkolejného úseku do stáva-
jící jednokolejné trati jako odbočka.

Kromě umělých staveb je provedena re-
konstrukce železničního sdělovacího a za-
bezpečovacího zařízení, rekonstrukce
trakčního vedení, silnoproudých rozvodů
a trakční transformovny (TT) Chotoviny.
V rámci úprav TT Chotoviny byly demolo-
vány stávající provozní budovy a vybudo-
vány nové. Nová provozní budova je
postavena i v žst. Chotoviny. Na komplex
těchto činností navazují úpravy dalších za-
řízení, s nimiž přichází do styku cestující ve-
řejnost, tj. mimoúrovňové přístupy pro
osoby se sníženou pohyblivostí, úrovňové
přejezdy apod. Nedílnou součástí stavby
jsou i úpravy omezující působení hluku ze
železničního provozu formou protihluko-
vých stěn a individuálních opatření na jed-
notlivých objektech.

V rámci stavby došlo k úpravám stávají-
cích a výstavbě nových obslužných ko-
munikací. Největší úpravy na silniční síti se
dočkalo řešení silnice I/3, která byla ve
dvou lokalitách přeložena do nové polohy.

Jednoznačným pozitivem je, že i přes
mnohá nebezpečí se stavba obešla bez
smrtelných a vážných pracovních úrazů.
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Celková přestavba jednoko-
lejné trati na dvojkolejnou
zvedla dopravní spojení na
daleko vyšší úroveň.
Po dokončení modernizace
IV. TŽK by se měla jízdní
doba mezi Prahou a Če-
skými Budějovicemi zkrátit
cca o 30 minut.

Co konstatovat závěrem? Snad jen, že po-
myslný kruh se pro mě, jako HIPa stavby uzavírá.

V pozici HIPa jsem byl u jejího zrodu, kdy se
v průběhu pracování PD po dobu několika let hle-
dalo technicky přijatelné řešení, a to v mnoha va-
riantách. Měnila se koncepce trasování v úseku
Chotoviny – Sudoměřice, prověřovaly se mož-

nosti odstranění úrovňového přejezdu v Chotovinách,
hledaly se argumenty pro změnu pohledu veřejnosti
na vedení nové železnice v prostoru u Moravče
a Rzavé s mimoúrovňovým křížením přes budoucí
dálnici D3 (v době zpracování PD a územního řízení
stavba dálnice ještě neproběhla). Nebylo to rozhodně
jednoduché, vynořilo se mnoho komplikací, které
bylo nutno překonat.

Návazně v průběhu zpracování projektu stavby
a zahájení její realizace jsem mohl jen zpovzdálí sle-
dovat její další osud a přerod v hmatatelnou podobu.
No, a nakonec se mi díky osudu podařilo dostat se
k závěru její realizace a pozorovat, jak se z těch
možná i smělých projekčních plánů rodí do krásy.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
byť i malým dílem podíleli na návrhu a realizaci této
stavby a zároveň stavbě samotné popřát hodně
dlouhý život.

HIP stavby Ing. Miloš Krameš

Dva mosty v konfrontaci s projektovou dokumentací:
- nahoře silniční v km 92,545 na přeložce silnice I/3 nedaleko obce Moraveč
- dole železniční dvojkolejný v km 91,301 přes dálnici D3 v blízkosti obce Chotoviny.

H

F
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Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s. 
HIP Ing. Peter Lastovecký, Ing. Pavol Bartoš
Výkon AD po dobu realizace stavby: 
SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Pavol Bartoš a Ing. Miloš Krameš
Profesní garanti a rozhodující dílčí zpracovatelé:
Kolejové řešení: Ing. Pavol Bartoš, Ing. Petr Mahdal, Ing. Jan Bonev,
Ing. Lukáš Pohořelý
Mostní a inženýrské objekty: Ing. Tomáš Wangler, Ing. Martin Vlasák
Pozemní komunikace: Ing. Vladimír Koníček
Pozemní objekty a protihlukové stěny: Ing. Jindřich Janourek
Tunely: Ing. Michal Gramblička
Životní prostředí: Ing. Tomáš Adam
Zabezpečovací zařízení: Ing. Jiří Prokůpek 
Sdělovací zařízení: Ing. Petr Poupa
Silnoproud a silnoproudá technologie: Ing. Jaroslav Nitka, 
Ing. Karel Kremláček, Ing. Miroslav Nezkusil
Potrubní vedení: Ing. Petr Vulterýn
Trakční vedení: Ing. Jaroslav Peroutka
Rozvody elektro: Aleš Budský
Geodetická dokumentace: Ing. Martin Čižinský

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Ředitel stavby: Ing. Lumír Pyszko

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Správce stavby: Ing. Renata Kristianová

Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Zdroj financování EU: 
spolufinancováno z OPD v prog. období 2007–2013
Schválený příspěvek EU: 
míra podpory ze způsobilých výdajů činí 75,54 %
Oficiální zahájení stavby (podpis SoD): 7. 2. 2013
Slavnostní ukončení stavby: 2. 6. 2016

Rozhodující ukazatelé stavby:
Délka modernizovaného úseku                                               11,837 km
Zřízení nové koleje UIC 60                                                       22,220 km
Zřízení koleje S 49                                                                     1,460 km
Zřízení výhybek UIC 60                                                                    13 ks
Zřízení výhybek S 49                                                                          2 ks
Nové kolejové lože                                                                   59 382 m3

Obestavěný prostor pozemních objektů                                     7435 m3

Nové železniční mosty a podchody                                                   7 ks
Přestavba železničních mostů                                                           2 ks
Zrušení železničních mostů                                                               3 ks
Železniční propustky                                                                        27 ks
Nové silniční mosty                                                                            1 ks
Zrušení silničních mostů                                                                    1 ks
Silniční propustky                                                                               3 ks
Návěstní lávky                                                                                    2 ks
Zdi                                                                                                      2 ks
Úpravy trakčního vedení                                                          26,605 km
Obousměrný elektronický autoblok                                             11,8 km

Co je největším nepřítelem železnice?
Voda!

A pára ještě jednou... při slavnostním ukončení stavby



SUDOP REVUE 2/16 14

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora
Nová železniční estakáda u dálnice D3

Úprava projekčního řešení na základě 
inženýrskogeologického průzkumu

Petr Vitásek / foto autor

Na traťovém úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora
je několik přeložek, které zlepšují parametry tratě. Na
jedné z nich je umístěna nová železniční estakáda ve
st. km 91,569. Most je umístěn v blízkosti obcí Mo-
raveč,  Rzavá a Chotoviny a přemosťuje vodoteč, úče-
lové komunikace a mělké údolí.

Jedná se o dvoukolejný železniční most o osmi
mostních otvorech. Statickým působením je to trá-
mový, prostý nosník (řetězec prostých nosníků).
Spodní stavbu tvoří železobetonové duté pilíře zalo-
žené plošně nebo hlubinně na velkoprůměrových pi-
lotách. Opěry jsou masivní, železobetonové hlubinně
založené také na velkoprůměrových pilotách. Délka
mostu je 455,181 m při max. výšce 27,800 m.

Celková koncepce objektu navazuje na řešení dané
přípravnou dokumentací. Založení spodní stavby bylo
na základě podrobného geotechnického průzkumu
upraveno u některých pilířů z hlubinného na plošné.

Širší zájmové území je středě zvlněné, s výrazněj-
šími terénními elevacemi a mělce až středně hluboce
zařízlými vodními toky. Zájmové území je generelně
svažité směrem k Z až JZ, směrem ke Košínskému

potoku. Mostní estakáda přechází plošně rozsáhlejší
terénní depresi protékanou místní bezejmennou vo-
dotečí (přítok Košínského potoka). Objekt estakády
zasahuje do zemědělsky obdělávaných pozemků
(pole). Břehy místní vodoteče, kterou estakáda překo-
nává, jsou porostlé vzrostlými stromy s podrostem ná-
letových křovin.

V současné době je původní reliéf terénu výrazně
změněn násypovým tělesem dálnice D3, které se na-
lézá východně od projektované estakády (směrem 
do svahu).

Z regionálně geologického hlediska můžeme zá-
jmové území zařadit k moldanubické oblasti Českého
masivu. Skalní podloží je zastoupeno pararulami pre-
kambrického stáří. Jedná se převážně o migmatitizo-
vané biotitické až dvojslídné pararuly. 

Moldanubické dvojslídné pararuly řadíme do tzv.
jednotvárné skupiny a jsou tvořeny hlavně biotitic-
kými, biotiticko-muskovitickými a biotiticko-silimani-
tickými pararulami, s hojným cordieritem v blízkosti
kontaktů s variskými granitoidy. Struktura horniny je
lepidoblastická až granoblastická. Rozsah zvětrání

pararul je široký – od zcela zvětralých (eluvium) cha-
rakteru písku s příměsí jemnozrnné zeminy (třída R6 -
S3/S-F), přes silně zvětralé (třída R5), mírně zvětralé
(třída R4) až po navětralé (třída R3).

Svrchní, kvartérní horizont je tvořen humózní
vrstvou, pod kterou se vyskytují deluviální hlinitopís-
čité sedimenty, níže se vyskytují převážně v depre-
sích a svazích fluviodeluviální sedimenty charakteru
štěrkovitopísčitých sedimentů s jemnozrnnou pří-
měsí až fluviální jílovité sedimenty v blízkosti beze-
jmenného potoka.

V kvartérních sedimentech a ve zcela zvětralých
podložních horninách je vodní režim průlinový. Ve zvě-
tralých horninách je vodní režim puklinový. Hladina
podzemní vody je volná, přímo závislá na klimatických
poměrech. Úroveň hladiny podzemní vody kolísá od
0,5 m až do cca 5,3 m pod terénem. 

Z předchozího průzkumu byla využita dokumen-
tace pouze jednoho jádrového vrtu, neboť došlo
k poměrně výrazné změně trasy a ostatní vrty byly
pro účely vyhodnocení nepoužitelné. Z tohoto dů-
vodu byly v rámci zpracování podrobného inženýr-
skogeologického průzkumu a v průběhu zpracování
projektu stavby doplněny další průzkumné vrty. Pro
obě opěry a v místě přechodu přes bezejmenný
potok to byla vždy dvojice vrtů a v místě pilířů jeden
vrt. Celkem bylo provedeno 15 ks jádrových vrtů
o celkové metráži 99 m. Jeden z těchto vrtů byl
veden přes těleso násypu dálnice D3 v místech za-
ložení opěry OP1. Dále byla použita jedna archivní
sonda. S ohledem na morfologii terénu bylo možné
situovat vrty v ose mostu v místech opěr, resp., pi-
lířů. Problematická přístupnost tak byla pouze
v místě stávajícího tělesa dálnice D3 a bezejmen-
ného potoka.

Za účelem ověření pevnostních charakteristik skal-
ního podloží bylo odebráno celkem 14 vzorků hornin.
Na těchto vzorcích byly provedeny laboratorní
zkoušky pevnosti v prostém tlaku s výsledkem prů-
měrné pevnosti v prostém tlaku 8,6 MPa pro třídu R4
(4 vzorky – 18 zkušebních těles) a 21,2 MPa pro třídu
R3 (10 vzorků – 42 zkušebních těles).

Vyhodnocení zastižených inženýrskogeologických
a hydrogeologických poměrů bylo provedeno zvlášť
pro každou opěru i pilíře, což umožnilo projektantovi
navrhnout pro každou podpěru nejvhodnější způsob
založení, tzn., že most bude založen v místech
s hlubší úrovní skalního podloží (typ PR4 – navětralé
ruly) hlubinně a v místech s mělkou úrovní skalního
podloží (typ PR3-PR4 – mírně zvětralé až navětralé
ruly) plošně s využitím výplňového betonu pod zá-
kladem (tzv. betonový polštář).

1
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Hlubinně na velkoprůměrových pilotách byl založen
pilíř P1 (společný pilíř s novým železničním mostem,
přemostění dálnice D3 v km 91,301), P2, P4, P6
a opěra OP2. Plošné založení bylo navrženo pod pilíři
P3, P5, P7 a P8.

Velkoprůměrové piloty průměru 1180 mm jsou rozmís-
těny pod základovými bloky podpěr do „hustých“ skupin
s malou osovou vzdáleností. Základní rastr rozmístění
pilot je pod pilíři 2,0 m x 2,4 m a u opěry 2,0 m x 2,3 m.
Únosnost pilot je dána pouze únosností paty opřené pi-
loty. Plášťové tření se v navržené dispozici neuplatňuje.

Při provádění se uspořilo 26,3 m délky pilot, což
činí 2,9 % z celkové projektované délky vrtání pilot.

Plošné založení pod pilíři P3, P5, P7 a P8 bylo pro-
vedeno pomocí úpravy podloží výplňovým betonem
(tzv. „betonový polštář“). Podmínkou bylo zajištění vo-
dorovného sklonu dna resp. dílčích stupňů dna.
Hloubka dna ve skalním podloží R3 byla cca 0,5 m
(minimálně však 0,15 m). Výplňový beton vyhovoval
podmínkám stupně vlivu prostředí XA3.

Výsledky podrobného průzkumu poskytly projek-
tantovi mostní estakády dostatečné podklady k roz-
hodnutí o změně založení některých podpěr, což vedlo
k úspoře finančních prostředků. Během stavby se pak
ukázalo, že rozhodnutí bylo správné a závěry prů-
zkumných prací se v plné šíři potvrdily. Náklady na
kvalitně provedený průzkum tak byly kompenzovány
sníženými náklady na založení spodní stavby.

Závěrem lze konstatovat, že dostatečně kvalitativně
i kvantitativně provedený inženýrsko-geologický prů-
zkum poskytne projektantovi podklad, na jehož zá-
kladě je schopen navrhnout základovou konstrukci,
která je nejen bezpečná, ale i ekonomická. Výsledek
však může být ovlivněn celou řadou faktorů jako např.:

- poskytnutí dostatečných podkladů zhotoviteli
geologického průzkumu

- časový a finanční prostor pro provedení kvalitního
průzkumu

- přístupnost terénu pro realizaci vrtných prací
v době provádění průzkumu.

1/ Sdružená opěra pro most a estakádu 2/ Pohled na estakádu od pražské opěry 
3/ Ortofotomapa se zákresem míst jádrových vrtů 4/ Základová spára pilíře P5 s navětralou rulou 
5/ Základová deska pilíře P8

2
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Ve čtvrtek 5. května 2016 proběhlo slavnostní ukončení
stavby „Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí –
II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí“. 
Pro projektanta tím končí další relativně dlouhá etapa
jeho profesního života. V souvislosti s tím se sluší 
zavzpomínat a trochu se i pochlubit výsledným dílem.   

IV. tranzitní železniční koridor:

Modernizace trati 
Ševětín – Veselí nad Lužnicí 

II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí
Pavel Langer / foto Jan Vlček (+ 3x internet)
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Práce na dokumentaci projektu stavby byly
společností SUDOP PRAHA zahájeny v 08/2008
a dokumentace byla dokončena v 09/2009.
S ohledem na složité majetkoprávní vztahy a vy-
vlastňovací řízení řady pozemků bylo stavební
povolení vydáno v 08/2010.

Následovala veřejná obchodní soutěž na zho-
tovitele stavby a odvolání neúspěšných ucha-
zečů k Úřadu pro hospodářskou soutěž. Vlastní
realizace stavby byla firmou EUROVIA CS zapo-
čata v 04/2013. 

Územně stavba začíná v km 33,702 na konci
zastávky Horusice a končí v km 56,005 (staničení
trati České Velenice – Praha) na konci železniční
stanice Veselí nad Lužnicí.

Původní železniční trať v úseku Horusice – Ve-
selí nad Lužnicí byla jednokolejná s maximální
traťovou rychlostí 100 km/h, v místě zaústění do
stanice Veselí nad Lužnicí pak z důvodu nepří-
znivých směrových poměrů 40 km/h. Nevyhovu-
jící byla i konfigurace kolejiště v železniční stanici
Veselí nad Lužnicí – nízká nástupiště s úrov-
ňovým přístupem k vlakům, krátké užitné délky
předjízdných kolejí, omezení rychlosti přímých
vlaků ve směru Praha – České Budějovice na
zhlaví stanice z důvodu vedení průběžné koleje
ve směru Praha – České Velenice.

Stavba začíná úsekem se zdvojkolejněním původní trati mezi zastávkou Horusice a zastávkou
Veselí nad Lužnicí. Dalo by se očekávat, že přímá trať délky 1,4 km v rovinatém terénu bude nejjed-
nodušší částí stavby. Vrstva rašeliny o mocnosti okolo tří metrů, nalezená mělce pod stávající i novou
kolejí, značně zkomplikovala život zhotoviteli i projektantům. 

Dále následuje zastávka Veselí nad Lužnicí. Před modernizací zde byla jedna nástupištní hrana
a úrovňové křížení s místní komunikací. Při výstavbě druhé koleje a zvýšení nivelety trati došlo k cel-
kové přestavbě této lokality. Místní komunikace byla přeložena do nové polohy a kříží trať silničním
nadjezdem. U obou kolejí byla zřízena nová nástupiště délky 220 m a výšky 550 mm nad TK. 

Přístup na nástupiště a průchod pod tratí je za-
jištěn novým podchodem s rampami a schodišti. 

Velmi povedené je architektonické ztvárnění
zastřešení nástupiště a výstupů z podchodu,
které využívá kombinaci dřeva, skla a oceli. 
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Aby bylo možné zvýšit rychlost, železniční trať
za zastávkou Veselí nad Lužnicí opouští původní
trasu a přeložkou délky 2 km je vedena přes in-
undační území řek Lužnice a Nežárky k novému
napojení do železniční stanice Veselí nad Lužnicí
(viz velký snímek na straně 16). A právě řešení
přeložky trati přes záplavové území bylo
jedním ze stěžejních problémů při přípravě a re-
alizaci této stavby. Nová trať je v tomto úseku ve-
dena na 3 až 5 m vysokém náspu s novým
přemostěním řek Lužnice a Nežárky včetně jejího
slepého ramene. 

Zemní těleso přeložky železniční trati je navr-
ženo tak, aby odolalo nepříznivým účinkům pří-
padných záplav v území. Tomu bylo podřízeno
již založení zemního tělesa ve složitých geotech-
nických podmínkách meandrujících řek. Vlastní
zemní těleso přeložky trati bylo budováno z kva-
litního kamenitého materiálu. Líce svahů jsou
ochráněny kamennou rovnaninou. Svahy
u mostních objektů, kde lze očekávat rychlejší
proudění vody, jsou opatřeny kamennou
dlažbou. 

Opuštěné těleso původní trati, včetně most-
ních objektů, bude využito pro následné zřízení
cyklostezky.

Přeložka trati s mostem přes Lužnici
před zastávkou Veselí nad Lužnicí. 

Nový most přes řeku Lužnici svojí polohou téměř navazuje na zrekonstruovanou že-
lezniční zastávku Veselí nad Lužnicí. S ohledem na návrhovou hladinu řeky a projekto-
vanou úroveň nivelety koleje byla snaha o maximální stlačení stavební výšky mostu. Proto
byla nosná konstrukce mostu navržena jako dvoukolejná ocelová trámová s dolní orto-
tropní mostovkou. Pro dané rozpětí 30 m byly navrženy plnostěnné hlavní nosníky. Na
horní pásnici hlavního nosníku na levé straně trati je osazena protihluková stěna. Masivní
spodní stavba mostu má hlubinné založení.

Pohledová plocha nosné konstrukce je členěna soustavou příčných výztuh a revizních
madel. S ohledem na okolí mostu byla pro hlavní ocelové nosníky použita zelená barva.
Stejně jako betonové konstrukce všech ostatních mostů byla spodní stavba ponechána
v šedém odstínu. 

Původně uvažovaný počet
mostů na přeložce trati byl
v průběhu zpracování doku-
mentace projektu stavby
zpřesněn na základě hydro-
technického posouzení celé
lokality. 

Pro tento účel byl ve spo-
lupráci s ČVUT v Praze 
vytvořen dvourozměrný nu-
merický model umožňující
modelování povodňových si-
tuací v řešeném území. Jako
výchozí podklad byly použity
dostupné informace a vý-
sledky z průběhu povodní
v roce 2002. 

Postupným vyhodnoco-
váním jednotlivých návrhů
umístění a dimenzí inundač-
ních mostů a postupnou
úpravou řešení přeložky sil-
nice III. třídy bylo nalezeno ře-
šení splňující požadované
hydrotechnické parametry
v území. 

Výsledkem bylo rozšíření
stavby o několik nových 
inundačních mostů pro za-
jištění odtokových poměrů
v území.

Nahoře inundační most uprostřed úseku mezi řekami Lužnicí a Nežárkou, rozpětí 2 x 22 m.
Dole inundační most o rozpětí 14,20 m. Vpravo klenbový most přes místní komunikaci. Bezprostředně sousedí s mostem
přes řeku Lužnici. U obou mostů je vzadu vidět ponechaný železniční most na původní trati.
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Řešení odtokových poměrů z území
také výrazně ovlivnilo návrh přeložky
silnice III/352, zajišťující spojení Veselí
nad Lužnicí s obcí Vlkov. Přeložka sil-
nice kříží přeložku trati v nejvyšším
místě cca 12 m nad původním te-
rénem. S ohledem na vymezení pro-
storu potřebného pro průchod povodní
územím je střední část přeložky silnice
umístěna na estakádě délky 293 m. 

Estakáda je železobetonová prefa-
brikovaná o 10 polích s rozpětím 21 +
8 x 30 + 21 m. Celková šířka nosné
konstrukce je 11,6 m. Na mostě jsou
monolitické železobetonové římsy, do
kterých jsou kotvena svodidla a oce-
lová zábradlí. Mezi svodidly a zábradlím je prostor o volné šířce 1,75 m, resp. 0,75 m sloužící jako chodník. 

Součástí přeložky silnice III. třídy je prefabrikovaný železobetonový inundační most se čtyřmi otvory o rozpětí
2 x 7,45 a 2 x 6,45 m.

Dalo by se očekávat, že takto navržená přeložka silnice bude v rovinatém území působit mohutně a rušivě.
Díky estakádou odlehčené střední části a vedení přeložky silnice ve směrovém oblouku působí naopak velice
subtilně a ladně.

Dej Bůh štěstí...
...této stavbě...

...i cestujícím!



Výrazných změn doznala železniční stanice Veselí nad Lužnicí. Kolejiště železniční
stanice bylo kompletně přebudováno. Pražské zhlaví bylo upraveno na průjezd stanicí
rychlostí 160 km/h se zapojením odbočné trati na Jihlavu do předjízdné koleje. Budě-
jovické zhlaví je s ohledem na přeložku trati umístěno v nové poloze. Umožňuje také
průjezd rychlostí 160 km/h s odbočením do Českých Velenic rychlostí 100 km/h.

Byl opravdu nejvyšší čas...

Původní nástupiště s přístupem v úrovni od vý-
pravní budovy nahradila dvě nová ostrovní nástu-
piště délky 350 m a 240 m s výškou hrany 550 mm
nad TK. Obdobným způsobem bylo upraveno i ná-
stupiště č. 1 u výpravní budovy. Přístup na všechna
nástupiště je bezbariérový novým podchodem s vý-
tahy a schodišti. 

Výstup z podchodu na nástupiště č. 1 je zakom-
ponován do objektu navazujícího na výpravní bu-
dovu. Původní nevyužívaná část restaurace byla
zdemolována a využita pro umístění schodiště
a výtahu z podchodu. Následně byly do původ-
ního tvaru obnoveny všechny prvky obvodové
stěny do ulice, zastřešení, členění fasády a ba-
revné řešení. 

Vznikl tím otevřený prostor pro cestující spojený s nástupištěm č. 1. Podchod pro cestující je
vyústěn do prostoru autobusových zastávek v přednádraží, což výrazně zkrátilo a zjednodušilo
přístup cestujících na nástupiště.

V rámci architektonického řešení celé stavby se projektant snažil o návrh moderních konstrukcí
při zachování stávajícího rázu a barevného řešení navazujících objektů. V návaznosti na barevné
řešení stávající výpravní budovy byla pro nosné části ocelové konstrukce zastřešení nástupišť
zvolena výrazná červená barva v kombinaci s šedou barvou střešní krytiny. Také úseky protihlu-
kových stěn navazující na výpravní budovu jsou červené v kombinaci s barvou žlutou. V průběhu

zpracování dokumentace byly k navrženému archi-
tektonickému řešení stavby rozporuplné reakce. Vý-
sledné dílo však všechny příjemně překvapilo a snad
i přesvědčilo, že vlaková nádraží nemusí být jen
modrá, šedá či zelená.
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Křížení přeložky trati s řekou Nežárkou a jejím
slepým ramenem patří bezesporu k pohledově nej-
exponovanějším lokalitám stavby. Vlastní most přes
řeku Nežárku byl navržen jako dvojkolejný ocelový
trám ztužený obloukem (Langerův nosník). Rozpětí
nosné konstrukce je 77,20 m, stavební výška nosné
konstrukce činí 2021 mm. Barevně je odlišena kon-
strukce oblouku a závěsů v barvě zelené a kon-
strukce mostovky v barvě šedé.

Mimo přemostění řeky Nežárky je po pravém
břehu pod mostem vedena příjezdná komunikace do
zadního traktu areálu Povodí Vltavy.

Že o zajímavé situace není při provádění stavby
nouze, svědčí noční snímek výsuvu nosné konstrukce
mostu přes řeku Nežárku. Foto EUROVIA CS.

Z hlediska navazujících objektů budějovická opěra mostu na levé straně trati plynule přechází do opěrné
zdi podél mokřadu a dále navazuje na most přes slepé rameno řeky. Tento most je řešen jako železobeto-
nový monolitický polorám s délkou přemostění 17,2 m.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci této stavby
podíleli. Při pohledu na hotové dílo a s odstupem času se vše jeví jako jednoduché
a samozřejmé. Není tomu tak. V celém dlouhém procesu od projekční přípravy až po
realizaci stavby bylo nutné vyřešit celou spoustu často „neřešitelných“ problémů. Že
jsme se s nimi společně dokázali vypořádat, o tom svědčí úspěšné dokončení stavby
a zavedení provozu v projektovaných parametrech.

HIP stavby Ing. Pavel Langer Projekt: SUDOP PRAHA a.s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Langer
Profesní garanti a rozhodující zpracovatelé dokumentace
Architektonické řešení: Ing. arch. Tomáš Pechman
Kolejové řešení: Ing. Lukáš Pohořelý, Ing. Marek Pinkava
Mostní a inženýrské objekty: Ing. Tomáš Wangler a kol.,
kooperace fy. IKP CE s.r.o. a Vin Consult s.r.o. 
Pozemní komunikace: Ing. Jiří Biegl (Vin Consult s.r.o.),
Ing. Jan Nový (IKP CE s.r.o.)
Pozemní objekty: Ing. Rostislav Husek
Protihlukové stěny: Ing. Václav Jann
Zabezpečovací zařízení: Jiří Duchoslav
Sdělovací zařízení: Ing. Petr Poupa
Silnoproud: Jindřich Mašín, Aleš Budský
Silnoproudá technologie: Ing. Jiří Velebil
Trakční vedení: Ing. Jaroslav Peroutka

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. 
Ředitel stavby: Radomír Barták 

Zadavatel: SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Správce stavby: Bohumil Uhlíř
Hlavní inženýr stavby: Ing. Vojtěch Říha

Celkové schválené náklady: 1 946 428 000 Kč
Schválený příspěvek EU: 1 094 590 346 Kč

Slavnostní ukončení stavby 5. 5. 2016. Foto Pavel Langer.
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S dopravně inženýrskými opatřeními (DIO) se jako účastník provozu na pozemních komunikacích dennodenně setkává každý
z nás. Zcela jistě už jste si někdy položili otázky jako: kdo tuhle nesmyslnou objížďku navrhnul? Proč je tady ta značka? Proč
je ten chodník zavřený? Málokdo však tuší všechny spojitosti a důvody, proč je například nutné vést objízdnou trasu zrovna
před mým domem a pod mými okny, když ta vedlejší ulice je blíž. Spousta neznalých spoluobčanů posílá stížnosti na úřady,
kde se s nimi musejí vypořádat a obhajovat správnost návrhu projektanta DIO a správnost postupu stavební firmy při realizaci.
V tomto článku bychom chtěli čtenářům přiblížit, co všechno zahrnuje návrh DIO, jejich projednání, a ukázat v grafické po-
době zpracovaný projekt DIO na konkrétním projektu Uzel Plzeň 2. stavba.

Dopravně inženýrská opatření

Při každé opravě pozemní komunikace, při
výstavbě objektů nebo inženýrských sítí dojde
k omezení automobilové dopravy a někdy i hro-
madné a pěší dopravy. Úkolem projektanta na-
vrhujícího opravu či rekonstrukci silnice, mostu
nebo třeba kanalizace je zajistit bezpečný
provoz všech účastníků dopravy po dobu vý-
stavby a navrhnout režim provozu, případně ob-
jízdné trasy. Vše se samozřejmě týká i zajištění
provozu městské hromadné dopravy a veřejné
linkové dopravy, pro které se navrhují kromě ob-

jízdných tras i provizorní zastávky a nástupiště.
Neméně důležitou částí návrhu je projednání
se složkami státní správy a organizacemi, jako
jsou příslušné odbory dopravy, dopravní inspek-
toráty Policie ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Minis-
terstvo dopravy ČR, dopravní podniky zajišťující
provoz městské dopravy, organizátoři veřejné
linkové dopravy (např. POVED, ROPID…)
a další. Návrh provizorního dopravního značení
nepodléhá ani územnímu řízení ani stavebnímu
povolení, ale jedná se o tzv. „Stanovení místní

a přechodné úpravy provozu na pozemních ko-
munikacích“ podle ustanovení § 124 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu). Toto stanovení vy-
dává pro dálnice Ministerstvo dopravy ČR po
písemném vyjádření Ministerstva vnitra ČR. Pro
ostatní silnice a komunikace vydává stanovení
příslušný krajský nebo obecní úřad odboru do-
pravy po písemném vyjádření příslušného do-
pravního inspektorátu Policie ČR. Žádost
o stanovení podává zhotovitel stavby.

Čím je projekt pokročilejšího stupně, tím musí
být návrh DIO podrobnější. Například ve studii
či dokumentaci pro územní rozhodnutí jej není
nutné řešit příliš podrobně a mnohdy není sou-
částí projektu vůbec nebo je jenom uvedena in-
formace v průvodní zprávě, jak je ideově navržen
provoz dopravy po dobu výstavby. Důvod je
jasný, jedná se o přechodnou úpravu a není tak
třeba žádnou stavbu umísťovat. V dalších pro-
jektových stupních jako dokumentace pro sta-
vební povolení (DSP) a projektová dokumentace
pro provádění stavby (PDPS) představuje projekt
DIO většinou návrh umístění provizorního do-
pravního značení do situace a textový popis do
technické zprávy. Realizační dokumentace
staveb již nebývá řešena projektantem, ale spe-
cializovanou firmou na umisťování dopravního
značení.

Na dopravně významných a zatížených ví-
cepruhových komunikacích, jako jsou dálnice,
bývá doprava svedena do menšího počtu jízd-
ních pruhů, protože málokdy existuje vyhovující
paralelní komunikace, která by se dala využít pro
objízdnou trasu. Počet jízdních pruhů, do kte-
rých je svedena doprava, záleží především na in-
tenzitách dopravy, potřeby prostoru pro stavební
činnost a z pohledu projektanta především na
názoru úředníků, kteří DIO odsouhlasují a povo-

1

2
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lují. Na nejvýznamnějších komunikacích v ČR
(dálnicích) je během dlouhodobých oprav na-
vržen režim 2+2 (dva pruhy v každém směru). Na
dálnicích s nižšími intenzitami je možné navrh-
nout režimy 2+1, případně 1+1. Zvláštním re-
žimem, se kterým jsme se v rámci požadavku při
opravě dálnice D4 setkali, byl režim „2+1 s pře-
hazováním“. Tento režim je založen na proměn-
livých intenzitách ve směru z Prahy a do Prahy
v průběhu týdne. Záleží na tom, jestli zrovna
jedou lidé z Prahy na víkend, nebo se vracejí
z víkendu do Prahy. Režim tak vlastně předsta-
vuje přehazování z 2+1 na 1+2 podle intenzit.
Přehazování se provádí v noci přemísťováním
dopravních značek tzv. „zetek“ (vysoké bílé
značky s červenými šikmými pruhy) mezi rozhra-
ními provizorních jízdních pruhů.

Na komunikacích nižších tříd většinou
dvoupruhových je většinou možné navrhnout
objízdnou trasu a provádět stavební práce za
plné uzavírky. Pokud to není možné, pak zbývá
jediná možnost, navrhnout opravu silnice po po-
lovinách; uzavírku jednoho jízdního pruhu a ve
druhém jízdním pruhu řešit dopravu pomocí svě-
telného signalizačního zařízení (jednoduše ře-
šeno pomocí semaforů).

V předchozích dvou odstavcích jsou stručně
popsány možnosti návrhu režimů vedení do-
pravy na komunikacích v extravilánu. Projekt je
poměrně jednoduchý, stačí navrhnout režim
a podle příslušných předpisů (normy, TP, před-
pisy ŘSD, aj.) zpracovat návrh provizorního svi-
slého, případně i vodorovného, dopravního
značení do výkresů. Zcela jiná situace je však ve
městech, kde dochází vlivem stavebních prací
k omezení pěší a hromadné dopravy. Mnohdy je
nezbytná výluka provozu městské hromadné
dopravy – především tramvají a trolejbusů, pro-
tože pro autobusy se většinou nějaká ta objízdná
trasa najde.

Projektové středisko Plzeň v roce 2015 zpra-
covalo DIO na stavbu „Uzel Plzeň 2. stavba“,
která mimo železničářské části zahrnovala
i úpravu tramvajové trati na Mikulášské ulici
i úpravu samotné ulice Mikulášská a výstavbu
dvou nových mostů přes ulici Mikulášskou. Ulice
Mikulášská je významná tepna spojující Slovany
(jihovýchodní část Plzně) s centrem Plzně. Její
poloha stavby v Plzni je vidět na obrázku č. 1.
Z hlediska provádění stavebních prací a z dů-
vodu intenzivní staveništní dopravy v kombinaci
s tramvajovou dopravou se zdálo nejvhodnější
navrhnout plnou uzavírku a tím umožnit rychlejší
průběh výstavby. Z pohledu účastníků provozu
v Plzni to ovšem znamená problém, protože
budou muset jezdit ze Slovan do centra Plzně
a v opačném směru po objízdných trasách.

V prvotní fázi proběhl návrh DIO ve formě re-
žimů, které byly projednány na několika jedná-
ních s důležitými organizacemi v Plzni (Plzeňské
městské dopravní podniky, Odbory dopravy,
Správa veřejného statku města Plzně, Policie ČR
dopravní inspektorát, POVED). Návrh režimů je
vidět na výřezu z výkresu (obr. č. 4), kde jsou
tlustými barevnými čárami navrženy objízdné
trasy pro jednotlivé druhy dopravy (automobily,
tramvaje, trolejbusy, autobusy) a také polohy
stávajících, provizorních i dočasně zrušených
zastávek.

Po odsouhlasení koncepce tak mohlo být
zpracováno DIO do podrobnosti prováděcí do-
kumentace se všemi svislými i vodorovnými
značkami včetně detailů řešení přilehlých křižo-
vatek. Na základě tohoto návrhu pak bylo požá-
dáno o oficiální vyjádření dotčených orgánů
státní správy a byl zpracován podrobný soupis
prací. Na výkrese č. 2 je vidět výsledek dlouho-
dobého snažení – již hotový návrh jednoho kom-
pletního výkresu. Takovýchto výkresů bylo
z důvodu etapizace výstavby zpracováno
celkem 12 a k tomu ještě 14 výkresů objízdných

tras pro individuální automobilovou dopravu (IAD
– příklad na obr. č. 3), městskou hromadnou do-
pravu a veřejnou linkovou dopravu.

V Plzni je situace o to komplikovanější, že
v několika dalších letech je naplánována reali-
zace více důležitých dopravních staveb, které
významně ovlivní veškerou dopravu ve městě,
a z nichž jedna je právě Uzel Plzeň 2. stavba.
Další důležitou stavbou, která omezí dopravu ze
severní části města, je dlouho připravovaná
oprava mostu Generála Pattona. Přes most vede
stejná tramvajová linka jako v Mikulášské ulici
a na obou stavbách bude v určitých momentech
jezdit tramvaj kyvadlově.

Zástupci města Plzně mají obavy z problému
v dopravě v Plzni během provádění všech do-
pravních staveb v nadcházejícím období, a proto
se rozhodli zadat zpracování jednoho velkého
projektu DIO tzv. „SUPERDIO“, které bude mít
za cíl zkoordinovat návrhy DIO na všech pláno-
vaných dopravních stavbách a minimalizovat
dopady na dopravu v Plzni.

Ing. Jan Dočekal, Miroslav Funda
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Ve čtvrtek 9. 6. 2016 jsme se zúčastnili ex-
kurze na rozestavěný úsek dálnice D8,
stavba 0805. Cílem prohlídky byl postup vý-
stavby v závěrečném stádiu s ohledem na
předpokládané zahájení provozu 10. pro-
since 2016. K tomuto datu má být dálnice
v takovém stavebním a technickém stavu,
aby byl po ní možný průjezd aut po její hlavní
trase. Dokončovací práce pak budou pro-
bíhat v průběhu roku 2017.

Nejdříve jsme se pohybovali v místě zaří-
zení staveniště v Řehlovicích a na mimo-
úrovňové křižovatce Řehlovice. Na

křižovatce probíhají pokládky finálních vrstev
a stavba protihlukových stěn. Hrany vozovky
jsou zařezávány pro pokládku monolitických
rigolů „curb-kingů“.  Na křižovatku navazuje
dost problematické místo stavby, kterým je
tzv. Řehlovický zářez. Zárubní zeď je tvo-
řena pilotovou stěnou kotvenou zemními la-
novými kotvami. Po provedení podrobného
geologického průzkumu bylo zjištěno jiné
podloží, než předpokládal projekt. V pod-
kladních vrstvách byla nalezena uhelná sloj.
Změna založení zárubní zdi si tak vyžádala
další zdržení stavby v tomto úseku. 

Poté jsme se přesunuli k tunelu Ra-
dejčín. Pro každý směr je navržena vlastní
tunelová trouba. Tunel je navržený v kate-
gorii T 9,5 (tunel dvoupruhový, jednos-
měrný) o dvou samostatných tubusech.
Pravá tunelová trouba měří 600 m (z toho
raženo 446 m), levá 620 m (raženo 446 m).
V tunelu probíhají finální dokončovací práce,
instaluje se technologie. V rámci exkurze
jsme také prošli spojovací únikovou
chodbou mezi jednotlivými tubusy.

Exkurze na stavbu dálnice D8 Lovosice–Řehlovice
Lukáš Černý / foto autor a Petr Vidlák / mapa ŘSD ČR

Příprava pro pokládku monoliticky�ch rigolů „curb-kingů“

Most přes Uhelnou strouhu



Na tunel Radejčín navazuje tunel Pracko-
vice. Tunel je navržen v kategorii T 9,5.
Každý dopravní směr má samostatnou tune-
lovou troubu. Levá trouba je dlouhá 270 m
(raženo 155,47 m), pravá trouba je dlouhá
260 m (raženo 138 m). Oba tunely spojuje
most označovaný jako most přes Uhelnou
strouhu. Most je dlouhý 122 m a tvoří ho dvě
samostatné ocelobetonové konstrukce.
Most zajišťuje také technologické propojení
obou tunelů.

Práce na tunelech musí být dokončeny
v co nejkratším termínu. Zkušební provoz

v tunelech trvá osm týdnů před plánovaným
zahájením automobilového provozu.

Dalším kritickým místem ohrožující dokon-
čení dálnice je sesuv zeminy u Dobkoviček.
Sesuv byl dlouhý přes 200 m a vysoký místy
až 20 m. Sanace svahu byla rozdělena do
dvou etap. První probíhala už loni a stroje při
ní odtěžily zeminu z vrchní části sesuvu pod
lomem Dobkovičky. Následně byl vytvořen
odvodňovací systém, aby srážkové a spodní
vody neohrožovaly stabilitu svahu. Bylo vy-
budováno celkem 13 betonových studní za-
jišťující odvodnění svahu. Projektovou

dokumentaci na sanaci svahu zpracovala
firma SUDOP PRAHA a.s., středisko geo-
techniky.

Byla vznesena otázka, zda už se dá projet
trasa z Lovosic až do Řehlovic. Odpověď
byla, že ano, ale zatím pouze na kole. Na
mnoha místech nejsou ještě dodělané
mostní závěry a zbývá odtěžit část zeminy ze
sesuvu. Podle toho, co jsme viděli, je termín
zprovoznění dálnice šibeniční. Byli jsme ujiš-
těni, že pokud nenastanou zásadní prob-
lémy, tak se dálnice ve stanoveném termínu
otevře. 

Křižovatka Řehlovice

3x sesuv Dobkovičky a odvodňovací studny

2x Řehlovický
zářez a pilotová
zárubní zeď 

Tunel Radejčín a Prackovice

Vnitřek tunelu Radejčín
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Co je také součástí Office 365?
V minulých číslech SUDOP Revue jsme vás seznámili s důležitými aplikacemi v rámci Office 365, které potřebujete ke své každodenní práci. Byl to ze-

jména Outlook, Skype, Word  a Excel, nebo třeba OneNote. Office 365 však obsahuje i další aplikace, o kterých ne každý z vás ví, ale máte je pod svým
účtem.

Po přihlášení na https://portal.office.com vidíte všechny aplikace O365, které jsou pod vaším účtem licencované. Dnes vám přiblížíme funkcionalitu
skrývající se za dlaždicemi Weby, Delve a Yammer.

Weby
Nástroj Weby je vlastně pouze jinak pojme-

novaný SharePoint, tedy platforma Microsoftu
sloužící pro podporu týmové spolupráce a sdí-
lení souborů. Weby pomůžou velice rychle vy-
tvořit například týmový web k projektu pomocí
předpřipravených nástrojů. Mimo obecných in-
formací o projektu zde můžete vložit kalendář
projektu, úkoly, kontakty, blok OneNote, nebo

běžné soubory. Vše je dle filosofie O365 vzájemně provázané s ostat-
ními nástroji, takže můžete například snadno editovat uložené doku-
menty MS Word, Excel, PowerPoint přímo v prohlížeči a mnoho
dalšího. Zajímavou funkcionalitou je možnost tvorby dokumentů více
uživateli současně. Pokud v jeden moment edituje jeden dokument
více různých uživatelů, vidí všichni navzájem aktuálně prováděné
změny. Kalendáře, úkoly a kontakty k danému projektu pak můžete
snadno připojit do svého Outlooku a mít je tak rychle po ruce.

Vše samozřejmě řídíte právy a můžete určit, kdo do vašeho webu
může vstoupit, kdo může editovat a kdo ho může spravovat.

Delve
K čemu slouží Delve je trochu složitější po-

psat. Sám Microsoft uvádí, že: „Delve vám po-
může objevit informace, které jsou pro vás
v Office 365 v současnosti asi nejzajímavější.
Najděte si informace o dalších lidech – a infor-
mace jejich prostřednictvím – a pomozte dalším
lidem, aby našli vás.

Nemusíte si pamatovat název dokumentu
ani místo jeho uložení. Delve zobrazí dokumenty bez ohledu na to,
kde jsou ve službě OneDrive pro firmy nebo na webech v Office 365
uložené.“

Delve vám tedy na jednom místě nabízí dokumenty, osoby, emaily,
poznámky a další informace z O365, které by vás mohly zajímat.
Jedná se o informace, které „vlastníte“ vy, které s vámi sdílejí ostatní,
nebo jsou součástí projektu, na kterém pracujete. Stejně tak si můžete
zobrazit informace, které o sobě sdílejí vaši kolegové. 

Nad vším je pokročilé vyhledávání, takže stačí zadat, co hledáte,
a Delve vám vrátí související odkazy. 

Doporučujeme si funkci vyzkoušet a sami uvidíte.

Yammer
Yammer je sociální síť Microsoftu, určená pro komunikaci a sdílení informací uvnitř firmy. Kdo používá Facebook, může na první

pohled vidět mnoho společných rysů. Na hlavní ploše vidíte všechny příspěvky, ke kterým máte přístup. Můžete zde psát nové pří-
spěvky, pod kterými se řetězí reakce kolegů, můžete přidávat obrázky a jiné soubory. Tyto příspěvky pak vidí všichni zaměstnanci
ve firmě. 

Stejně jako u Facebooku můžete využít vpravo dole na stránce okno rychlého chatu nebo se podívat, co mají vaši kolegové za
příspěvky na zdi. Vybrané kolegy můžete sledovat (analogie například k Twitteru) a mít tak přehled o tom, co publikují na Yammeru. 

Opět obdobně jako u Facebooku můžete sami zakládat skupiny, kde již můžete řídit, kdo smí do skupiny nahlížet a kdo přispívat.
Příspěvky ve skupinách poté vidí pouze členové těchto skupin. Yammer je sice soukromá sociální síť určená pro komunikaci uvnitř

firmy, ale zároveň vám umožní založit novou skupinu jako globální a pozvat do ní i externí hosty z jiných organizací. Ti se pak dostanou samozřejmě
pouze k příspěvkům v této skupině. Yammer tím pádem může sloužit jako další komunikační kanál s našimi partnery.

Samozřejmostí je aplikace pro mobilní zařízení, kterou si můžete stáhnout Windows Store, Apple Store i Google Play.
Vyzkoušejte si sami co Yammer umí, máte ho k dispozici ve svém účtu.

Ondřej Veselý
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Proč potřebujeme ProjectWISE
ProjectWISE je systém pro správu a ukládání dat ve firmě. Je tu s námi

již 15 let a přes počáteční porodní bolesti nejméně 10 let dělá to, co od
něj SUDOP PRAHA očekával.

Pojďme se zamyslet, co pro nás dnes PW znamená.
Za prvé velké skladiště dat. Dat, která jsou uložena na jednom místě,

chráněná proti přepisu a náhodnému smazání, přístupná jenom těm, kteří
na ně mají vidět. Současně jsou ale dobře zálohovaná, protože úplně
stejná data leží i na úložištích našich poboček. Tím je zabezpečeno, že
SUDOP PRAHA o svá data nikdy nepřijde, neboť pravděpodobnost po-
žáru, výbuchu či čehokoliv dalšího na čtyřech místech naší vlasti na-
jednou je téměř vyloučená.

ProjectWISE ale není jen prosté úložiště dat, ale především inteligentní
správce přístupů k datům. Předně zajistí, že soubor lze otevřít pro zápis
jen jednou z jakéhokoliv místa SUDOPU PRAHA nebo z pobočky. Tím ne-
vznikají konflikty obvyklé v jiných, dnes sexy, programech typu Dropbox,
který krásně synchronizuje data mezi mnoha lokalitami, ale dovolí ho ote-
vřít v každé z nich a po té jen nahlásí, že na souborech je konflikt dat,
který si musí uživatel vyřešit sám.

ProjectWISE řídí přístup k datům přes práva podle pracovního zařa-
zení. Jsem-li projektant určité profese, mohu pracovat plně (zapisovat,
vytvářet, mazat) se soubory svými a kolegů z mé profese. Potřebuji
k tomu i druhé oprávnění k projektu, na kterém mám pracovat. Tím je
zabezpečeno, že i když vidím na všechny soubory své profese, výběr se
mi zúží jen na projekty, na kterých opravdu pracuji. Pro někoho výhoda,
že nevidí všech 1000 projektů, pro někoho omezování přístupu k datům
ve firmě. Není na světě člověk ten, aby se zalíbil všem… A u ProjectWISE
to platí dvojnásob. 

Poslední, ale nejpodstatnější, je řízení přístupu k datům pomocí pra-
covního toku. Pracovní tok je něco, co vzbuzuje bouřlivé debaty kruhu
vzdělanců naší firmy a slouží k postupnému měnění přístupových práv
po dobu životnosti dat. Pracovní tok (anglicky workflow) je složen z jed-
notlivých fází, které by měly co nejvíce odpovídat tomu, jak se s doku-
mentem postupně při tvorbě projektu pracuje. Nastavení pracovního
toku je dohoda převážné většiny projektantů a za dobu používání Pro-
jectWISE na SUDOPU se ustálily dva základní. Pro velké železniční pro-
jekty sedmifázový pracovní tok a pro silniční třífázový. Proč takové? To
je na samostatný článek někdy příště.

Při práci na projektu lze využívat silných nástrojů pro komunikaci
a automatizaci. Příkladem automatizace je nastavení nějaké akce při po-
sunu dokumentu z jedné fáze do druhé. Jednoduchým příkladem je odes-
lání emailu s připojenou přílohou dokumentu. Použije-li se správně interní
email ProjectWISE, přímo ve zprávě je přiložen odkaz na soubor a do-
tyčný příjemce emailu se souborem může ihned přímo pracovat. Výhoda
je zřejmá, kolega soubor nehledá, nikam neukládá kopii, nepřeposílá zpět
atd. 

Další uplatnění vyššího stupně automatizace se rýsuje u zpracování
podkladů od jednotlivých profesí pro tvorbu záborového elaborátu v sy-
stému GDiS – Geodeticko-informačního systému. Podkladem je koordi-
nační situace profese, která musí splňovat dohodnutý předpis pro
pojmenování vrstev a typů prvků pro GDiS. Prostým posunem takovéhoto
podkladu do určité fáze se spustí automatický proces, který soubor
otevře, zkontroluje kresbu uvnitř souboru, zda obsahuje v předem nade-
finovaných vrstvách správnou kresbu, a pokud bude vše v pořádku,
odešle dokument do systému GDiS. Pokud ne, vrátí ho zpět spolu s při-
pojeným textovým souborem zpracovateli příspěvku. Výhoda je zřejmá,
zpracovatel záborového elaborátu čeká, až mu soubory „doputují“ do
fáze zpracování v GDiSu, v co největší míře využije automatizace procesu
a neztrácí čas hledáním dat a jejich kontrolou.

To, že lze některé procesy dělat automaticky, vychází z další příjemné
věci ProjectWISE: možnosti ukládat centrální nastavení programů jed-
notně na společném úložišti spolu se šablonami pro přepis kresby podle
CAD standardů. Výše uvedený příklad s GDiS je první vlaštovka.

Posouvám-li dokumenty jednotlivými fázemi, mohu dobře sledovat po-
stup práce na projektu. Kritérium kolik dokumentů je v jaké fázi není
všeobjímající, ale jistou vypovídací schopnost to bezesporu má. Často je
slyšet věta „toto mě nezajímá“. Je to pravda, jako projektanta mě opravdu
netrápí v jakém stavu je celkově projekt. Pokud jsem ale HIP, již by mě to
mohlo zajímat více, vedoucího mého střediska by tato informace zcela
jistě také neurazila a výrobní ředitel by ji jistě přivítal.

Při práci s dokumenty je nutná komunikace nad dokumenty. Lze
s úspěchem využít nástroje pro připomínkování – Redlining, kdy bez
zásahu do výkresu vizuálně označuji místa k řešení kolegovi. Opět pokud
pro komunikaci využívám interní email a ve zprávě pošlu odkaz na soubor,
u kterého vyžaduji kolegovu spolupráci, ulehčím mu práci s hledáním sou-
boru a sobě s popisem, kde soubor má hledat.

Význam ProjectWISE nesmírně vzrůstá při zapojení externích koope-
rantů do práce na projektu. Při možnosti přímého přístupu externího ko-
operanta do struktury projektu v PW razantně vzrůstá důležitost toho,
v které fázi je soubor pro něj viditelný, jak s ním mohu komunikovat po-
mocí emailu; vykonávám-li určité činnosti opakovaně, mohu si je v pro-
středí PW zautomatizovat. Při této formě spolupráce ohromně nabírají na
významu otázky bezpečnosti uložení dat, správného nastavení přístupo-
vých práv a v neposlední řadě ukládání veškeré historie manipulace se
souborem v takzvaném Auditu.

Nejskloňovanějším slovem dnešních dnů je BIM. Někdy se toto slovo
mylně interpretuje jako konkrétní softwarové vybavení, ale jde o všeobjí-
mací pojem, pod který se schová především nastavení spolupráce mezi
všemi účastníky stavby: projektanty, dodavateli stavby, investory
a především budoucím uživatelem stavby. Spolupráce všech od samého
počátku projektování stavby. BIM vyvolává řadu otázek uvnitř každé ze
zúčastněných firem, ať už jde o nastavení vnitrofiremních procesů, stan-
dardů práce, katalogů a dalších, ale jedna otázka je společná všem: „Jak
budeme přistupovat ke společným datům stavby po dobu projektu, vlastní
výstavby a jak je navždy budeme používat při provozování stavby?“ Pokud
si tuto otázku položím, otvírá se hned řada dalších – kde taková data
budou umístěná, jak budou certifikována jako ta jediná správná, jak se
zabezpečí proti zneužití, zničení, jak se budou předávat mezi jednotlivými
subjekty, kdo bude mít zodpovědnost za kvalitu dat v každém stupni atd.
Sami čtenáři by jistě našli další a další. Tyto otázky je nutné si klást a dů-
sledně si na ně odpovídat. Nicméně situace je usnadněna tím, že dnes
existuje nástroj, který umí pomoct tyto požadavky na výměnu dat ošetřit
technickými prostředky. Je to nová verze Bentley ProjectWISE CONNECT
Edice.

Veškerou funkcionalitu ProjectWISE popsanou v úvodu článku lze shr-
nout jako ProjectWISE verze 1, základní etapa, kterou si musí projít každá
firma, pokud si chce data bezpečně ukládat uvnitř firmy pro svou potřebu.
Tím si může zajistit dobrou kvalitu svého výsledného produktu.

Pokud má být schopna svá data nabídnout ke sdílení a spolupráci
ostatním subjektům, nastupuje kvalitativně nová verze Bentley Project-
WISE CONNCET. Tato poslední verze je rozšířena o velké množství no-
vých funkcí, které mají zajistit správný (dostatečný) přístup k datům. Nové
funkce, pro nás s trochu exotickým názvoslovím (Transmittals, Dash-
board, Delivery, Katalog, Portal), zajišťují řízené předávání dat mezi sub-
jekty, přehledně zobrazují postup práce na projektu z hlediska
projektanta, investora, dodavatele stavby. Pracuje s novými verzemi pro-
gramů jako Bentley AECoSIM a Autodesk Revit, podporuje procesy vy-
dávání projektové dokumentace ať papírové nebo digitální, včetně
následných formálních kroků schvalování emailem, formuláři atd. 

Nutno podotknout, že ProjectWISE CONNECT edice je koncipována
jako cloudová služba. To znamená, že servery určené pro spolupráci
a předávání dat jsou umístěny v cloudu, na datových úložištích poskyto-
vatele takovýchto služeb. Takovéto uspořádání zajistí bezpečnost našich
firemních dat uvnitř organizace a pouze data, která chceme sdílet s ostat-
ními, sdílíme na společném úložišti, neboť data jsou ve formě výstupů
automaticky na sdílená úložiště synchronizována.  Uložením v cloudu se
zajistí také přístup na data z jiných zařízení než jen z PC ve firemní síti,
například z tabletů, mobilů, notebooků. Klíčová služba pro tuto funkci se
jmenuje ProjectWise Project Sharing (sdílení projektů) a umožňuje sdí-
lení dat celého projektu uloženého  v ProjectWise, nebo jen některé z jeho
složek v ProjectWise, případně i přímo ze složky Windows. Přístup k takto
sdíleným souborům je možný jen schváleným uživatelům přes webový
portál.

Pro bezpečnou výměnu dat mezi organizacemi slouží ProjectWise De-
liverables Management. Tato funkce zajistí, že se předávají certifikovaná
data, kterým přebírající může důvěřovat. K takto předávaným datům mají
přístup jen autorizované organizace na projektu, a ty pak mohou jednot-
livé předávané dokumenty ukládat, prohlížet, opatřovat poznámkami
a schvalovat. Právě proces schvalování je doplněn o sledování pomocí
emailových notifikací a ukládání historie celého schvalovacího procesu.
Na jednom místě tak lze získat přehled o všech dokumentech určených
ke schválení, včetně jejich klíčových parametrů.

Pro sledování postupu práce na projektu slouží ProjectWise Project
Performance Dashboard. V okně tohoto Portálu lze zobrazovat statis-
tické údaje o dokumentech, sledovat aktivity na projektu a přehledně zob-
razovat předávaná data ke schválení.  Lze tak získat manažerský přehled
o komplexním stavu projektu.

Nových serverů ProjectWise, které zajišťují různé funkce, je cca 16.
Cílem článku nebylo podat ucelený přehled všech funkcí, spíše upozornit
na poslední technologie, které jsou připravené pomoci řešit nové úkoly,
které před nás doba staví. V některém z dalších článkům se k nové funk-
cionalitě ProjectWise vrátíme tam, kde najdeme její uplatnění pro naši
každodenní práci.

Jaroslav Veselý
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Letošní jarní cyklistický výlet se uskutečnil ve dnech 13.–15. 5. 2016. V pátek třináctého
vyrazilo, v magickém počtu, 13 cyklistů. Z toho pouze jediná zástupkyně něžného pohlaví.
Cílem byly tentokráte Doksy. Území v okolí Doks je přímo předurčeno k vyjížďkám na kole.
Jedná se o mírně kopcovitý terén (i když některé krátké úseky jsou poměrně příkré) s hlu-
bokými lesy protkaný celou sítí cest, stezek a málo frekventovaných silniček.

Nejnadšenější skupina vyrazila v pátek ráno vlakem do Čelákovic. Odtamtud jeli na ko-
lech příjemnou cyklostezkou podél Labe až do Mělníka, k soutoku Labe s Vltavou. Čekalo
je stoupání do Kokořínska, kde samozřejmě nemohli zapomenout na prohlídku samotného
hradu Kokořín. Přestože měli v nohách již 80 km, do penzionu v Doksech dojeli jako první.
Druhá, rozvážnější skupina cyklistů, se nechala odvézt rychlíkem až do Bakova nad Ji-
zerou; odkud jim zbývalo šlapat do pedálů na trase dlouhé už jen cca 30 km. Zbytek účast-
níků se sjížděl individuálně, auty nebo vlaky, až do Doks. Večer jsme si zpříjemnili
návštěvou blízkého kempu, kde se konal sjezd škodovek bez ohledu na rok výroby.

Po sobotní snídani jsme byli všichni natěšení na vyjížďku. Zejména ti z nás, co na
kole letos ještě ani neseděli. Hned za cedulí Doksy jsme ztratili jednoho člena výpravy,
který se rozhodl objet plánovaný okruh proti domluvenému směru. Po půlhodince hle-
dání završené šťastným shledáním jsme ho přesvědčili, aby přece jen zkusil stejnou
trasu jako my. S menší zastávkou v Ralsku jsme se po dobře značených cyklotrasách
dostali až do Mimoně, kde jsme si dali zasloužený oběd. Dále jsme pokračovali skrz
bývalý vojenský výcvikový prostor v k. ú. Hradčany. Jako spousta těchto prostor v naší
republice je i tento plný opuštěných a zdevastovaných  panelových ubikací, zarostlých
budov a neudržovaných volných ploch. V těsné blízkosti těchto kasáren je bývalé vo-
jenské letiště Hradčany. 

Se zvědavostí dospělých chlapů, ve kterých se stále skrývají duše malých kluků, a zví-
davostí jedné slečny jsme si prohlédli hangáry. Závodem na 2,5 km runwayi proti větru

jsme si výlet zpestřili. Je-
diný pořádný výšlap to-
hoto dne jsme si nechali
téměř na závěr. Výjezd na
horu Lysá skála byl ná-
ročný, ale odměnou nám
byl úžasný výhled na celé
široké okolí. Z Lysé skály
nám zbýval už jen sjezd
přes Provodín do Doks.
V nohách jsme měli při-
bližně 70 km.

V neděli jsme se za-
lekli bouřkových mraků,
které se na nás hnaly ze
západu. Místo pláno-
vané cesty do Roudnice nad Labem jsme tak raději zvolili jízdu na opačnou stranu do
Bakova nad Jizerou. Cestou jsme si ještě udělali zajížďku na Bezděz. Vzhledem k nepříliš
hezkému počasí jsme neměli dostatek času obdivovat hrad, postavený pravděpodobně
ve 13. století českým králem Přemyslem Otakarem II. S deštěm v zádech jsme uháněli
na vlak. Takřka suchou nohou jsme nastoupili do vlaku a nechali se pohodlně dovézt až
do Prahy.

I přes prognózy deštivého a chladného víkendu jsme měli, až na zataženou neděli,
ideální počasí pro výlety na kole. Účast byla tentokráte slabší, ale i tak jsme si to všichni
užili a už se těšíme se na příští ročník „cyklosudopek“.

Stanislav Pohl / foto autor a Miloš Krameš (MK)

Šesté CYKLOSUDOPKY: Doksy

MK
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Letošní výjezdní gremiální porada se konala ve dnech 28.–30. května v komplexu Pivo-
varský dvůr Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí. Ubytovali jsme se ve čtvrtek odpoledne
a v 14:30 hodin jsme začali tradičně gremiální poradou. V podvečer jsme za výkladu pana
sládka navštívili místní soukromý pivovar. Prohlídka začala u dvou nádherných měděných
kotlů na vaření piva, kde jsme se dozvěděli například hlavní rozdíly mezi svrchně a spodně
kvašenými pivy, to, že byl pivovar vybudován bez přispění dotací, nebo i to, že mají vlastní
sudy s názvem pivovaru. Tento pivovar vaří hned několik druhů piv včetně nejsilnějšího če-
povaného piva v republice, které má celých 26°, což je přes 12 % alkoholu. Po večeři jsme
pokračovali ve společném posezení, a jak už to tak bývá, i tentokrát se našla témata ke
společné diskusi, která někteří kolegové probírali až do časných ranních hodin.

V pátek ráno jsme se po snídani vypravili do opravárenského centra společnosti VSP
DATA v Sezimově Ústí, kde jsme byli velmi mile přivítáni vedením společnosti a seznámeni
s její historií i současností. Většina z nás jen matně tušila, co se zde vlastně opravuje, a tak
jsme byli překvapeni, že jde o výrobky takových světových gigantů, jako například HP,
Nikon, Epson nebo třeba Samsung a Apple. Opravují přístroje od jednotlivých kusů, ale
klidně i 150 tisíc inkoustových tiskáren v termínu několika týdnů. Je až neuvěřitelné, jak se
byla schopna malá česká firma v relativně krátké době vypracovat a vyhoupnout mezi svě-
tovou elitu ve svém oboru. 

Po prohlídce centra jsme se rozdělili na několik skupin. Část se vydala na cyklovýlet
do okolí Tábora, část na pěší výlet naučnou stezkou kolem Kozího Hrádku a část na
cyklovýlet mezi Zvíkovem a Žďákovským mostem, který je právě v rekonstrukci. Po ná-
vratu jsme si společně vyslechli přednášku firemní právničky a poté jsme v příjemné
atmosféře opět debatovali.

Nutno dodat, že i tentokrát se výjezdní zasedání, nejen kvůli pěknému počasí a dobrému
pivečku, vydařilo. Text Ondřej Kafka, foto Michal Gramblička a Ondřej Kafka

Výjezdní gremiálka 2016: Zvíkovské Podhradí
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Letní sportovní hry SUDOPU 2016

Děti
Orientační běh
1. Kafkovi – Vilém, Dorota, SUDOP (201)
Plavání
1. Kobližek Mikuláš, SUDOP (240)
2. Hykešová Eliška, GROUP
3. Wendlíková Kristýna, SUDOP (504)
Šipky
1. Hykešová Eliška, GROUP
2. Hromádková Anna, GROUP
3. Kobližek Mikuláš, SUDOP (240)
Minigolf
1. Wendlíková Kristýna, SUDOP (504)

Text Jarmila Rydlová 
Foto Lukáš Wendlík a Kateřina Kudynová

Sudopáci popáté v ráji (Českém)
Od pátku od rána prší. Ranní cesta

z Prahy na stěrače, příjezd do promo-
klého areálu. Nohejbalisti, tenisti i beach-
volejbalisti smutně okukují zmáčená
hřiště, posedávají u baru a zahřívají se
grogem, kafem a nadějí. Zatím v hale se
spokojeně honí za míčky badmintonisti,
squashaři a po křivolakých drahách bow-
lingáři a v jídelně sviští šipky a pingpon-
gové míčky. Do té sloty vyrazila jen
horská kola, na nichž stateční závodnící
a jedna závodnice prokázali velkou out-
doorovou odvahu.

Po obědě se přehnala poslední průtrž
a odpoledne se spustilo zápolení na ven-
kovních kurtech, zkrácené zápasy na
beachi a „orienťák“. Ten připravil Jirka
Fulín a z osobní zkušenosti hodnotím jed-
ničkou s hvězdičkou – trasa i kontroly byly
akorát pro nás orientační amatéry. Mezi
chatičkami se objevila pestrá směsice mi-
nigolfistů a do večeře bylo co dělat. Ještě
se hrály šachové partie, nový sport na
hrách.

Obvyklé opékání buřtů u ohníčku se
přesunulo na gril – nu což, romantika už
asi není v módě… Ale kytary vyhrávaly
a zpívalo se.

V sobotu nám přálo slunečné počasí už
od rána, dohrávala se včerejší utkání
a přibyl turnaj v šestkovém volejbale, pla-
vání a střelba ze vzduchovky.

Společné večerní rozdílení medailí bylo
provázeno potleskem a každému sportu
zahrála kapela pěkný tuš. A potom už
jako vždycky, povídání u baru, tanec, zá-
bava až přes půlnoc.
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Bowling – ženy 
1. Štěpánová Pavla, SUDOP (205)                                  
2. Neumanová Jana, SUDOP (204)                                 
3. Broučková Věra, SUDOP (32)                                     
Bowling – muži
1. Perun Petr, VPÚ
2. Mareš Matěj, SUDOP (205)
3. Jeřábek Pavel, SUDOP (205)
Tenis čtyřhra
1. Smáha Zbyněk (204) + Šefl Vladislav (201)
2. Pluskal Patrik (MCO) + Weiss Jiří (AED)
3. Dočekal Jan (230) + Velebil Jiří (203)
Orientační běh – ženy
1. Patočková Jindřiška, SUDOP (206)         
2. Neumanová Jana, SUDOP (204)                                          
3. Rydlová Jarmila, SUDOP (208)               
Orientační běh – muži
1. Huml Jakub, METROPROJEKT
2. Klusáček Radim, SUDOP (205)
3. Marvan Václav, SUDOP (240)
Plavání – ženy                                            
1. Neumanová Jana, SUDOP (204)
2. Rydlová Jarmila, SUDOP (208)
3. Pomykáčková Martina, SUDOP (208)      
Plavání – muži
1. Zrůst David, SUDOP (208)
2. Mizera Tomáš, AED
3. Bernas Martin, SUDOP (206)
Šachy – ženy
1.Chrastilová Dana, SUDOP (21)                                       
2.Kolářová Martina, SUDOP (230)                                     
3.Tučová Tereza (VPÚ)                                                       
Šachy – muži
1. Dočekal Jan, SUDOP (230)
2. Weiss Jiří, AED
3. Kafka Tomáš, SUDOP (201)
Horská cyklistika – ženy
1.Vorálková Jana, METROPROJEKT
Horská cyklistika – muži
1. Kočer Bohuslav, AED
2. Molcar Lukáš, SUDOP (209)
3. Bartaloš Jan, SUDOP (209)
Nohejbal
1. METROPROJEKT (Huml Jakub, Zdeněk Petr)
2. SUDOP (Fulín Jiří, Hlinovský František, Slavíček Tomáš)
3. SUDOP 205 (Jeřábek Pavel, Kuběna Rudolf, Tikman Pavel)
Plážový volejbal mix
1. Vorálková Jana + Zdeněk Petr, METROPROJEKT           
2. Babica Tomáš + Patočková Jindřiška, SUDOP               
3. Pohl Stanislav + Rydlová Jarmila, SUDOP                     
Plážový volejbal – muži
1. Pohl Stanislav + Babica Tomáš, SUDOP
2. Zdeněk Petr + Huml Jakub, METROPROJEKT
3. Zrůst David + Bartaloš Jan, SUDOP
Stolní tenis – ženy
1. Chrastilová Dana, SUDOP (21)                                      
2. Ozimá Vladimíra, SUDOP (32)                                       
3. Pecharová Jana, METROPROJEKT                                
Stolní tenis – muži
1. Chrastil Martin, SUDOP (21)
2. Kišš Ivo, DPT Brno
3. Hlinkovský František, SUDOP (210)
Volejbal
1. SUDOP PRAHA – Pohl, Babica, Zrůst, Bartaloš, Rydlová,
Vlasáková
2. METROPROJEKT – Krása, Zdeněk, Růžička, Huml, 
Burdová, Procházková
3. SUDOP GROUP – Hromádka, Filipi, Hykeš, Křenek, 
Burešová, Malá
Squash – ženy
1. Chrastilová Dana, SUDOP (21)                                      
2. Šritterová Radka, SUDOP                                              
3. Pecharová Jana, METROPROJEKT                                
Squash – muži
1. Pluskal Patrik, MCO
2. Gottwald Michal, SUDOP (201)
3. Kišš Ivo, DPT Brno
Šipky – ženy
1. Chrastilová Dana, SUDOP (21)              
2. Ozimá Vladimíra, SUDOP (32)                                             
3. Novotná Petra                                       
Šipky – muži
1. Marvan Václav, SUDOP (240)
2. Němec Jan, SUDOP (240)
3. Bartaloš Jan, SUDOP (209)

Minigolf – ženy                                 
1. Medřická Milena METROPROJEKT                                  
2. Tučová Tereza, VPÚ                                                          
3. Malá Michaela, DPT Brno              
Minigolf – muži
1. Perun Petr, VPÚ
2. Vencl Martin, DPT Brno
3. Vidlák Petr, SUDOP (240)
Badminton – ženy
1. Ozimá Vladimíra, SUDOP (32)                                          
2. Karásková Dagmar, DPT Brno
3. Malá Kateřina, SUDOP GROUP

Badminton – muži
1. Pluskal Martin, MCO
2. Smáha Zbyněk, SUDOP (204)
3. Hollý Marian, MCO
Střelba ze vzduchovky – ženy
1. Pecharová Jana, MPT                                          
2. Prášková Monika, DPT Brno + Štěpánová Pavla (205) 
3. Nováková Olga, SUDOP (042)                             
Střelba ze vzduchovky – muži
1. Mizera Tomáš, AED
2. Marvan Václav, SUDOP (240)
3. Vidlák Petr, SUDOP (240)
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Projektové středisko v Ústí nad Labem bylo založeno v roce 1995 se sídlem v Třebíz-
ského ulici, v Ústí nad Labem-Střekově. Zde jsme postupným rozšiřováním zaplnili tří-
podlažní řadový dům. Prostory byly útulné velikostí i strukturou. Vybavení objektu bylo
uzpůsobené pro firmu velikosti do 15 zaměstnanců, prostředí skoro rodinné. Zde pobočka
sídlila až do povodní v roce 2002, kdy voda v nedalekém Labi pohltila zvýšené 1. NP a za-
stavila se tři schody od podlahy 2.NP.

Nově nalezené prostory pro sídlo pobočky SUDOP PRAHA a.s. byly v objektu po bývalé
Union Bance (resp. objektu bývalého ředitelství Pozemních staveb), v centru města Ústí
nad Labem, ve Dvořákově ulici. Prostory byly svou strukturou rovněž vyhovující (výběr byl
velký, neboť objekt byl téměř celý prázdný). V průběhu 13 let, kdy jsme zde sídlili, se vy-
střídalo několik vlastníků a několikanásobně více správců objektu. Poskytované služby
se však postupně zhoršovaly. Ke zlepšení situace došlo v roce 2011, kdy majitel objektu

rozhodl o jeho revitalizaci.
Začal výměnou nevyho-
vujících oken a zate-
plením obvodového pláště a střechy.
Následně začal upravovat interiér
s cílem objekt zaplnit nájemníky. To se
mu po dokončení části revitalizace za-
čalo dařit a při vidině „snadno“ získa-
ných nových klientů (za „novou“ cenu
nájemného a služeb) se rozhodl vypo-
vědět společnost SUDOP PRAHA
z nájmu.

K 1. listopadu jsme se tedy nuceně
přestěhovali do provizorní velkoprosto-
rové kanceláře v objektu CPI City
Center společnosti Hraničář, a.s. Tato
společnost nám flexibilně nabídla po-
skytnutí dočasného prostoru po dobu
výstavby „našich“ budoucích kanceláří.
Nově vystavěné kancelářské prostory
jsou uzpůsobené pro naše potřeby.

Při výběru umístění nové pobočky SUDOP PRAHA a.s. jsme zohlednili požadavky na
dlouhodobé standardně poskytované (a snad i kvalitní) služby, možnost uzpůsobit kan-
celářské prostory pro potřeby pracoviště, polohu a dostupnost sídla pobočky pro jednání
s klienty (docházková vzdálenost k železniční stanici, státním úřadům a pod.), možnost
parkování pro nás i klienty. V neposlední řadě dostupnost obchodů a dalších služeb i pro
uspokojení potřeb zaměstnanců.

Od 1. března 2016 sídlí Projektové středisko Ústí nad Labem na adrese Špitálské
náměstí 3517, Ústí nad Labem, 400 01. Pobočka SUDOPU PRAHA je umístěna v objektu
CPI City Center společnosti Hraničář, a.s., jehož součástí je Clarion Congress Hotel Ústí
nad Labem. Komplex budov leží v centru města Ústí nad Labem, kde jednou stranou při-
léhá k ulici Masarykově.

Závěrem poznámka. Všichni pracovníci se do nového prostoru těšili, pracovní podmínky
se výrazně zlepšily, prostředí i poskytované služby jsou na slibované úrovni. Zatím se nám
i klientům při jednáních zde líbí. 

Miroslav Váňa, vedoucí projektového střediska Ústí nad Labem

Projektové středisko Ústí nad Labem má „dobrou“ adresu

Odbor technického rozvoje (OTR)  SUDOPU PRAHA oslovil kolegy z IT v ostatních fir-
mách SUDOP GROUP, zda by přivítali myšlenku pravidelného neformálního setkávání pra-
covníků IT ve firmách SUDOP GROUP. 

Věřili jsme, že v odbornících těchto úseků má SUDOP GROUP velký potenciál myšlenek,
které mohou pomoci firmám jejich rozvoji.  Každý ve své firmě řešíme trochu jiná témata,
a proto jsme je chtěli na pravidelných setkáních 1x za čtvrt roku probrat, abychom zjistili,
zda zajímají i ostatní, a nebo zda již něco obdobného neřešili sami dříve. Cílem bylo také
se lépe poznat a navázat osobní kontakt, neboť s mnohými se setkáváme jen při emailové
komunikaci nebo telefonování a je dobré si pod hlasem představit někoho konkrétního.

Protože myšlenka Kulatého stolu IT kolegy ze spřátelených IT zaujala, uskutečnilo se
první setkání 7. 3. 2016 na půdě SUDOPU PRAHA. Do jedné z nových zasedacích místností
zasedli kolegové Girgal, Novotný a Koudelka z Metroprojektu, Novotný a Chládek z Do-
pravoprojektu Brno, Svatoš z VPU DECCO, Mikulášek z PUDISu, Spurný z MCO spolu se
všemi kolegy z našeho OTR . 

Pro úvodní setkání OTR SUDOP PRAHA nabídlo celkem devět témat a kolegové z firem
přidali svá. Vznikl tak zajímavý jídelní lístek složený z pochutin jako je ProjectWISE, Office
365, GDiS, BIM, CLOUD, SHAREPOINT a firemní Intranet nebo Program pro Reprografii.
Úvodní dopolední část  se nesla v duchu všeobecného seznámení s IT prostředím v SUDOPU PRAHA a následná hlavní část dopoledne pak vyplnila de-
tailní ukázka ProjectWise především z pohledu administrátora. Po obědě se debata od konkrétního software stočila k obecným tématům, kterým domi-
novala diskuse o výměně dat s externími subjekty a řešení oběhu firemních listin. Závěr patřil obecné diskusi nad jednotlivými tématy: jak se řeší
bezpečnost, jaké jsou zkušenosti s Windows10, Office365 a dalšími, které administrátoři u sebe řeší.

Po šesti hodinách jsme museli setkání ukončit, protože kolegům z Moravy odjížděly vlaky, ale rozcházeli jsme se spokojeně s tím, že se povedlo na-
startovat tradici, ve které za tři měsíce budou pokračovat další kolegové z jiného IT oddělení.  Jaroslav Veselý

Na počátku roku se zrodil nápad uspořádat Kulatý stůl IT



33 SUDOP REVUE 2/16

Pověsti starých zbrojnošů (35): Těžký život náčelníka I.
V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byla „normalizace společ-

nosti“ v plném rozpuku. Jsem si jist, že pro tehdejší sudopské náčelníky (dnes vedoucí
středisek) byly nejtěžšími úkoly ty politické, ty stranické. Pro nepamětníky pozname-
návám, že členství v KSČ bylo tehdy nepřekročitelnou podmínkou pro zastávání náčel-
nické funkce. Když středisko nesplnilo nějaký termín, nebo byly problémy s kvalitou či
špatné hospodářské výsledky – na to vše se vždy našly nějaké objektivní příčiny. Zkrátka
to se dalo vždy nějak okecat. Ale nesplnit úkoly politické, stranické, jako například založit
buňku Svazu socialistické mládeže (SSM) na středisku, zajistit co největší počet podpisů
pod „Antichartou“, každoročně zajistit dostatečný počet účastníků na prvomájové ma-
nifestaci…, to si žádný náčelník nemohl dovolit. Tak například založení organizace SSM
na středisku Mostů a tunelů (stř. 209). 

Po návratu z vojny na podzim 1974 jsem sdílel kancelář  (stále ještě v likusáku) s ko-
legou Jaromírem (Břeťou) Karským. Jednoho dne nás sekretářka střediska telefonicky
nadirigovala do kanceláře k samotnému náčelníkovi. Když jsme vešli, sedělo už u zase-
dacího stolu asi osm našich kolegů a kolegyň. Všichni „mlaďoši“ do třicítky. 

Soudruh náčelník s širokým úsměvem na tváři nás oslovil, jak bylo jeho zvykem „Milí
mladí přátelé“... A dále k nám otcovsky promlouval, že proti větru se čůrat nedá, že jsme
mladí a celý život je před námi a byla by škoda si ho nějak kazit, a že jistě brzy založíme
rodiny, budeme mít děti, a že jistě budeme chtít, aby mohly studovat, atd., atd. Když svoji
řeč skončil, obešel stůl  a před každého z nás položil formulář s nadpisem „Přihláška
do svazu socialistické mládeže“. A nastalo hrobové ticho, o kterém se v románech píše,
že by se dalo krájet. Po několika vteřinách někteří z nás odsunuli papír a zavrtěli hlavou,
jako že ne. A ostatní po krátkém váhání učinili totéž. Z tváře soudruha náčelníka se vy-
tratil široký úsměv a všechny nás ze své kanceláře vypoklonkoval. 

Pro nepamětníky s dovolením poznamenávám, že ti „mlaďoši“, sedící v náčelnické
kanceláři, kteří zatím oslyšeli dobré náčelnické rady, trávili druhou polovinu šedesátých
let na vysokých školách. Zažili první majálesy, byli účastníky „strahovských událostí“
na podzim 1967, intenzivně prožívali opojné jaro 1968, byli silně zasaženi okupací své
země v srpnu 1968.  Následovala okupační vysokoškolská stávka koncem roku a v lednu
1969 se upálil Jan Palach. Pro některé z nás to znamenalo nastavení hranic, které by se
neměly překročit, pro jiné, jak se brzy ukáže, že čůrat po větru je asi lepší. 

Ale zpět k našemu příběhu. Asi deset dní po prvním pokusu založit buňku SSM na stře-
disku 209 si  přišel vykouřit cigaretu do naší kanceláře jeden z mlaďochů, Pepík „Šony“
Koucký, jinak také skvělý karikaturista. Šony totiž sdílel kancelář se svým šéfem, neku-
řákem, a nesměl v kanceláři kouřit  ani v jeho nepřítomnosti. Já jsem stál u prkna a za-
býval jsem se nějakým armovákem, Břéťa se pohupoval na židli za svým stolem a o něčem
přemítal, což byla činnost, která tehdy zabírala polovinu jeho pracovní doby. Po chvilce
ticha a několika šlucích nám Šony oznámil: 

„No a jsme tam.“ 
My jsme nereagovali a tak po chvilce znova: 
„Říkám, že jsme tam.“ 
„A kde že bysme měli bejt, co to meleš?“ 
„No v SSM, vy volové,“ opáčil již trochu podrážděně Šony. 
Nechal jsem armovák armovákem a otočil jsem se k Šonymu:
„Ses zbláznil, vole, ne? Vždyť jsi tam seděl před tejdnem s náma!“ 
Šony na nás upřel lehce šílený, částečně nevěřícný pohled a pak s výkřikem „Ta

kurva!“ se vyřítil z naší kanceláře.
Soudruh náčelník totiž po prvním neúspěšném pokusu seznal, že jím zvolená „kolektivní

strategie“ byla chybná a změnil ji na „strategii individuální“. Vytipoval si nejslabší kusy
stáda a postupně si je zval na pohovor. A byl v náboru úspěšný. Někteří z nás by totiž po-
depsali již napoprvé, ale jaksi se styděli. A když měl v hrsti pár podepsaných přihlášek,
zavolal si Šonyho, zamával mu s nimi před nosem a sdělil mu, že je poslední, který dosud

nepodepsal. A měl ho.  Nepodepsali
jsme tenkrát tři. Břéťa, Pavel Lhotský
a já. Pro pořádek musím podotknout, že
za nevstoupení jsme nebyli nijak šika-
nováni nebo pronásledováni. Stranický
úkol byl splněn, nebylo v tom nic osob-
ního. Měl jsem však tenkrát pocit, že
mnozí starší kolegové se stali jaksi více
kolegiální. 

Tak zas někdy příště o minulém sto-
letí.   

Váš Josef Fidler

Kresba Josef Koucký

SPOLEK SENIORŮ SUDOP
Vycházka 19. ledna směřovala k Tančícímu domu v Praze,

vybudovanému na místě činžáku zničeného 14. 2. 1945
omylem americkou bombou. Dům nazývaný také Ginger a Fred
podle tvaru dvou nárožních věží, k němuž inspiroval Ing. arch.
Vlado Miluniče a Franka O. Gehryho slavný meziválečný ta-
neční pár Fred Astair a Ginger Rogersová. (Ona je věž skleněná,
on betonová, na hlavě s kopulí z trubek potažených síťovinou).
Dům porušuje uliční čáru (vstupuje na chodník), místnosti jsou
nesymetrické, jejich stěny šikmé s různou výškou okenních pa-
rapetů. Budova o devíti podlažích má většinou kanceláře, dále
recepci s halou, restauraci, bar se vstupem na vyhlídkovou te-
rasu. V současné době jsou zde tři výstavní galerie, v nichž jsme
si prohlédli cca 200 skleněných exponátů českého výtvarníka
Bořka Šípka a výstavu obrazů M. Ščiglova.

„Nádraží Praha-Těšnov – provoz obnoven“ byl název vý-
stavy v Muzeu hl. m. Prahy poblíž železniční stanice vybudo-
vané roku 1875 pod názvem Severozápadní nádraží, se
zrušeným provozem roku 1972 a zbouranou poslední částí bu-
dovy v roce 1985. Železniční budova Praha Těšnov byla po-
važována za jednu z nejkrásnějších výpravních budov ve
střední Evropě. Na výstavě, jejímž jedním ze sponzorů je
i SUDOP PRAHA, jsme viděli provoz vlaků na nádraží po-
mocí digitálně řízeného kolejiště velikosti H0 (1:87) postave-
ného dle dobových plánů, vč. přesného modelu výpravní
budovy. Ve výstavním sále jsme si prohlédli fotografie z pů-
vodního provozu stanice, dobové jízdní řády vč. stínového vý-
pravčího a litografické reprodukce Jiřího Boudy, výtvarníka
bytostně spjatého s železnicí.

V březnu jsme navštívili Královské město Nymburk zalo-
žené ve 13. stol. Přemyslem Otakarem II. Dnes je proslavil spi-
sovatel B. Hrabal, který zde v pivovaře prožil svoje mládí a má
zde pamětní desku ve výši, kde čůrají pejsci. Městské jádro
bylo v r. 1992 vyhlášeno památkovou reservací. Viděli jsme
zde část cihelných hradeb s dvěma vodovodními příkopy
a s žebrajícími nutriemi, chrám sv. Jiljí s andělem s dvěma le-
výma nohama, obnovenou renesanční radnici s lavičkou B.
Hrabala, bývalou vodárnu Tureckou věž, morový sloup, pra-
věkou mohylu a prošli expozicemi Vlastivědného muzea
„Nymburk v proměnách věků“, „Z dějin železnice“, „Život
a dílo B. Hrabala“. Podívali jsme se na kamenný most přes
Labe, hydroelektrárnu s plavební komorou, anglický park „Os-
trov“ a spěchali na nádraží František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
80 let Teodora Nikolu,  24. 4.

tiskařka střediska reprografie 

SE ZÁRMUTKEM VZPOMÍNÁME
na Irenu Machovou, samostatnou projektantku střediska

železničních tratí a uzlů, která zemřela 1. 5. 2016 ve věku ne-
dožitých 89 let. V SUDOPU pracovala 25 let.  



SUDOP REVUE 2/16 34

Zvláštní kapitolu bych chtěla věnovat silnicím v Ománu. Asi
je to profesionální deformace. Naprostá většina silnic je velmi
kvalitních, udržovaných, nebo úplně nových. A litr benzinu stojí
6 Kč. Nejúžasnější silniční stavba, co jsem kde viděla, je pobřežní
silnice od Hasíku na sever. Je z roku 2013, vede v krásně zbar-
vených vápencových skalách, kde tvoří hluboké zářezy a odřezy.
U nás by takovou stavbu nikdo nezaplatil.

Většinu Ománu tvoří poušť, jak už jsem
psala, ale nevýrazná, kamenitá. Ale jedno
pouštní místo je obzvláště krásné – čer-
vená poušť Wahiba Sands. Zaplatili jsme
si jízdu v dunách s profesionálním ři-
dičem, protože my bychom zapadli hned
na kraji písku. A ještě jsme si užili západ
a východ slunce, který duny dobarvil do
tmavě červené. 

Země, kde je benzín (6 Kč/l)
levnější než voda 

a silnice lepší než u nás
Hana Staňková (foto autorka a Daniel Karfík)

OMÁN
(2)

To byla 
dovolená – 2014!
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Mimo hlavní město se nám asi nejvíce líbilo měto Sur. Z vyhlídky nad bílým městem propojeným
moderním zavěšeným mostem je vidět 25 minaretů, ale určitě je jich tam mnohem víc. Vyrábí tady
tradiční, ručně dělané plachetnice dhau, kterými se proslavili v arabském světě. 

Kus od Suru je nejvýchodnější výběžek arabského poloostrova – poloostrov Ras Al Jinz. Při-
plouvá sem až 13 000 želv zelených ročně a kladou zde vajíčka. Želvy připlouvají hlavně od čer-
vence do září, ale jinak celý rok. Za dvě hodiny vyhrabou díru asi 2 metry hlubokou a nakladou
asi 120 vajec. Potom díru zahrabou a rychle se vrátí do moře. Po 55 dnech se vylíhnou malé žel-
vičky. Pokud je teplota v době líhnutí nižší než 29°C, tak jsou to holky, pokud je tepleji, tak kluci.
Holky se sem po 25 letech vrátí, aby zde nakladly vajíčka. Z těch 120 vylíhnutých želviček přežije
tak 3 – 5. Ostatní sežerou lišky, ptáci, krabi nebo dravé ryby. Zaplatili jsme si večerní procházku
po pláži s průvodcem a měli jsme štěstí, viděli jsme jednak běhat malé želvičky do vody, také
z vody vylézat obrovskou želvu, ale i jinou želvu přímo při kladení vajec. Skvělý zážitek.

Omán má nádherné moře, nikdy jsem neviděla tolik rozličných mušlí. Nikdo se tady moc ne-
koupe, takže je ani moc nesbírá. I my jsme si ke koupání hledali odlehlá místa, protože před-
vádět se před zahalenými Ománci v plavkách je neslušné a pobuřující, a to musíme respektovat.

Poslední noc jsme stanovali v Vádí Mayh, kousek od malých
domků. Zeptali jsme se místních, jestli jim to nevadí. Přišli nás po-
zdravit a pozvali nás na ománskou kávu – to se nesmí odmítnout.
Také jsme museli obhlédnout chloubu pana majitele – stádo asi
sta koz. Ráno nás čekalo další milé překvapení, přinesli nám ter-
mosku s čajem s mlékem, na tácu vajíčka, fazolky a nějaké placky.
Místňák s mobilem nám nechal poslechnout z mobilu nějaký text
ve slovenštině a měl radost, že našel náš jazyk. Potom napsal
v arabštině do mobilu, že doufá, že se naše rodiny někdy zase set-
kají a že bude více jídla a nechal nám to přeložit automatickým
překladačem. Bylo to od něj moc pěkné a příjemné. Hodně to vy-
povídá o toleranci Ománců k ostatním, i když jsou jiného nábo-
ženství. 

Naše dovolená se chýlí ke konci. Blížíme se k hlavnímu městu Muscat. Na pobřeží
se začínají objevovat rozestavěné obrovské hotelové rezorty, zabírají celé přístupy
k moři, takže se ani není kde vykoupat. Škoda tak krásného pobřeží. 

Dovolenou jsme zakon-
čili v Muscatu prohlídkou
sídla sultána a některých
jeho moderních staveb.
Obzvlášť úchvatná je ne-
dávno postavená Krá-
lovská opera. Zjistili jsme,
že za měsíc po našem od-
jezdu zde vystupuje Česká
filharmonie. Nebylo by
špatné přiletět na koncert.

Když jsme hodnotili pro
nás úplně jiný svět, došli
jsme k názoru, že i čistě is-
lámská země může fungovat
a lidé zde žít v pohodě a být
tolerantní k ostatním. Ještě
jedna myšlenka nás napadla,
že monarchie s inteligentním
a umírněným vládcem má
možná lepší výsledky než
demokracie.



TO 
BYLA 

DOVOLENÁ!

V představách většiny 
lidí vystupuje Omán jako
země písku. Že tomu tak
zcela není, poznávali naši

kolegové v roce 2014.
Více ve druhém pokračování 

Ing. Hana Staňková 
na stranách 34 a 35.

Naše auto ve Vádí Sunayk.

Mešita v osadě Shuwaymiyah.

Rybářská osada Mughsail kousek od hranice s Jemenem.


