
4/2016

Zastřešení žst. Masarykovo nádraží

V čísle: 2 x
STAVBA ROKU 2016

Vizualizace Radek Horyna



SUDOP REVUE 4/16 2

STAVBA ROKU 2016
KUKS - Granátové jablko

Rekonstrukce Hospitalu a přilehlých prostor 
Projekt: SUDOP PRAHA - Atelier 4 / Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a Gemma Art Group / Investor: Národní památkový ústav

O projektu informovala 
SUDOP revue 4/2011
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STAVBA ROKU 2016
Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u T.

IV. tranzitní železniční koridor
Projekt: SUDOP PRAHA / Zhotovitel: OHL ŽC / Investor: SŽDC, Stavební správa západ

O projektu a stavbě informovala SUDOP revue 2/2016
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SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
Období čtvrtého čtvrtletí roku 2016 bylo poznamenáno

zejména skutečností, že s platností od 1. 10. 2016 vešel
v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek, který nahradil zákon č.137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách. Díky předchozím zkušenostem tak
veřejní zadavatelé vypsali do konce září 2016 zvýšený
počet významných veřejných zakázek, o které jsme se
v tomto období ucházeli nebo stále ucházíme. 

Ve sledovaném období jsme evidovali celkem 289 ob-
chodních případů; jednalo se zejména o zadavatele ŘSD
(30 % případů) a SŽDC (27 % případů). Zvýšený podíl
vypisovaných soutěží jsme evidovali opět u zadavatelů
Královehradecký a Středočeský kraj. 

Co se týká úspěšně získaných zakázek, pak z kon-
cepčních prací jsme byli zadavatelem vybráni např.
v rámci zakázek: 

I/27 Plzeň, Sukova–Karlovarská, úsek Přemyslova–Kar-
lovarská, TST – ESTAKÁDA, I/20 Plzeň, Jasmínová–Ja-
teční, aktualizace, ekonomické hodnocení a ZP (zadavatel
ŘSD ČR, Správa Plzeň), dále pak Praha bez bariér – Ná-
kladové nádraží, úprava zastávky, (Technická správa ko-
munikací hl. m. Prahy) a studie, které budeme zpracovávat
pro ŘSD ČR, Správu Pardubice: I/2 Pardubice, jihový-
chodní obchvat, změna řešení křižovatek a I/2 Pardubice,
jihozápadní obchvat, TES. Pro zadavatele SŽDC, s.o., pak
budeme realizovat zakázky Studie proveditelnosti Želez-
niční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016
a Zpracování aktualizace studie proveditelnosti Zvýšení ka-
pacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část;
pro Ministerstvo dopravy vypracujeme zakázku Zpracování
dopravního modelu analýzy potenciálu rozvoje rychlých
železničních spojení v ČR. 

Z klíčových železničních zakázek jsme obdrželi rozhod-
nutí o výběru nejvhodnější nabídky pro přípravné dokumen-
tace soutěžené pro SŽDC, s.o., Stavební správu západ,
a sice : Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) –
Lysá nad Labem (mimo), Optimalizace traťového úseku Ústí
nad Labem – Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo), Re-
konstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Praha-Smíchov (vč.),
Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) –
Praha-Letiště Václava Havla (včetně). Podařilo se uspět
i v projektu stavby Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň. 

Z autorských dozorů pro SŽDC jsme byli úspěšní v za-
kázkách: Realizace stavby – rozšíření autorského dozoru
Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly,
Tunel Ejpovice – výkon autorského dozoru projektanta
v rámci stavby Modernizace trati Rokycany – Plzeň
a Výkon autorského dozoru projektanta stavby Moderni-
zace trati Rokycany–Plzeň. 

U zadavatelů převážně silničních staveb se nám poda-
řilo uspět ve významné zakázce D3 0310/II Hodějovice–
Třebonín, VD-ZDS (ŘSD ČR), dále pro stejného zadavatele
budeme aktualizovat DÚR, DSP a IČ stavby D6 Lubenec
obchvat a vypracujeme zakázky D11 Jaroměř–Trutnov,
doplnění odpočívky v k.ú. Brusnice do DÚR či Pasporti-
zace mostů na silnici I. třídy ve správě ŘSD ČR – Správa
Chomutov. Ve Středočeském kraji jsme získali významnou
zakázku Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru
a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Stře-
dočeském kraji. 

Pokračovala obchodní činnost v zahraničí, kde jsme se
v období říjen až prosinec zabývali 33 obchodními pří-
pady, zejména pro zadavatele European Bank for Recon-
struction and Development, DB - DB Netz AG a PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Ve sledovaném období jsme podali mnoho dalších vý-
znamných železničních a silničních nabídek, které stále
nejsou vyhodnoceny a procházejí zdlouhavými admini-
strativními kroky danými třeba i odvoláváním některých
uchazečů. Věříme, že i z některých těchto zakázek vy-
jdeme pro zadavatele jako ti uchazeči, kteří mají svou na-
bídku nejvýhodnější a postavenou zcela v souladu
s požadavky zadavatele. 

Do dalšího roku tak vstupujeme s optimismem a se-
bevědomím kvalifikovaného uchazeče, který je schopen
řešit – ač v podmínkách náročného prostředí – ty nejtěžší
úkoly. Tým obchodního oddělení je připraven na další
výzvy tak, abychom i v budoucnu byli schopni realizovat
ty nejzajímavější zakázky, a aby SUDOP PRAHA a.s. i na-
dále upevňoval svou pozici na trhu projekčních, konzul-
tačních a inženýrských společností. 

S upřímným díkem za spolupráci a přáním všeho nej-
lepšího do roku 2017 Vám všem – zaměstnancům, ob-
chodním partnerům a přátelům. Martin Chrastil
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KRONIKA 2016
na webu nedostupné

Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF) je
bodovým vyjádřením kvality účastníků soutěže Stavba roku,
sestavený na základě staveb posuzovaných v soutěži. Každý
účastník soutěže získává body. Ty jsou odstupňovaně přidělovány
za účast, za postup do 2. kola, za zvláštní ceny, za nominace na titul,
za cenu veřejnosti a nejvíce za Titul Stavba roku. RABF je založen
jako otevřený systém pro další ročníky i pro jiné hodnotící soutěže.

Prezentované výsledky zobrazují postavení stavebních dodavatelů
dosažené na základě výsledků soutěže Stavba roku za poslední tři
roky a za posledních pět let.

Aktualizace a další informace můžete sledovat na www.rabf.cz

Stavba roku 2016
Dva tituly a 3. místo v ratingu 

projekčních firem!

I letos jsme finančně podpořili více než dva-
cítku žadatelů převážně z řad sociálních služeb
pro hendikepované klienty. Z těch, kterým se
věnujeme dlouhodobě, příspěvek na činnost
obdržely společnosti: Modrý klíč – sdružení pro
pomoc mentálně postiženým v Praze 4, Spolek
TREND vozíčkářů Olomouc (podpora asis-
tenční služby) a Raná péče EDA, Praha 2 (pod-
pora rodiny a vývoje dítěte se zrakovým
postižením).

Nadace Františka Faltuse, Praha 6 dostala
příspěvek na podporu studentů zaměřených na
ocelové konstrukce. Přispěli jsme i na provoz

hospiců Anežky České v Červeném Kostelci
a sv. Jiří v Chebu, Sdružení SOS dětských ves-
niček Praha a Fondu ohrožených dětí, Praha.
Příspěvky na činnost dostala organizace Lékaři
bez hranic, občanské sdružení Jasněnka
Uničov na provoz stacionáře pro děti postižené
mentální retardací, Diakonie Českobratrské
církve evangelické, středisko Betlém, Klobouky
u Brna, pro domov zdravotně postižených, ob-
čanské sdružení Borůvka Borovany na podporu
rodin s postiženými dětmi a Římskokatolická
farnost sv. Václava Praha 4, na péči o staré
osamělé lidi. 

Společnost DUHA v Trutnově dostala pří-
spěvek pro děti postižené dětskou obrnou
a Křesťanské sdružení zrakově postižených
AVE v Praze 1 na výrobu zvukových knih.

Prostřednictvím České televize a jejích čtyř
adventních koncertů jsme pomohli dalším ne-
ziskovým organizacím.

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

-kre-

Sponzoring 2016
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Sympozium VIADUKT – PŘÍLEŽITOST PRO KREATIVNÍ MĚSTO

SILNIČNÍ KONFERENCE 2016 V HRADCI KRÁLOVÉ

se uskutečnilo 26. září 2016 v rezi-
denci primátorky hlavního města
Prahy, která i sympozium zahájila.
Jednání navázalo na několik před-
chozích akcí počínaje TRATÍ GA-
LERIÍ (2013) až po LÉTO POD
VIADUKTEM (2016), které hledají
optimální využití prostorů po rekon-
strukci Negrelliho viaduktu. 

Nejslavnější evropský projekt
transformace viaduktu – Le Vi-
aduc Des Arts v Paříži – a kon-
cepci jeho kreativního fungování
představil generální ředitel a na-
městkyně ředitele společnosti Semaest, která jej spravuje, Didier Dely a Emmanuelle Hoss. Další zajímavé příklady alternativního provozu viaduktů
ukázali architekti Silja Tillner z Vídně a Gerry Schwyter z Curychu.

O projektu nadcházející rekon-
strukce pražského Negrelliho 
viaduktu pohovořila Dana Wan-
gler, vedoucí střediska mostů
SUDOP PRAHA.

Architektonicko-urbanistickou
studii nového využití prostoru pod
stavbou představili prostřednic-
tvím výstavy a přednášky Yvette
Vašourková a Igor Kovačević
z CCEA MOBA.

Ve dnech 19. a 20. října 2016 
proběhla v Hradci Králové 
24. silniční konference.

Účast na konferenci byla velmi vy-
soká, letos přesáhla 1000 delegátů,
takže je možné říct, že se jednalo
o nejsilnější ročník. Konference jako
každý rok sestávala z odborných
přednášek z oblasti silniční infrastruk-
tury, ale také technických exkurzí. 
Jeden blok řešil otázky dálnic a silnic
ve vlastnictví státu, druhý silnice
a místní komunikace ve vlastnictví
krajů a obcí. V jedné sekci se probí-
rala bezpečnost silničního provozu
a aktuální otázky silničního hospodář-
ství, v druhé sekci se přítomní sezná-
mili s přínosy 25. světového silničního
kongresu v Soulu. 

Kromě přednášek a technických
exkurzí mohli jednotliví delegáti
navštívit stánky vystavovatelů. Mezi
vystavovateli byly instituce ze stát-
ního sektoru, stavební firmy, ale
také projektantské firmy. Letos po-
prvé se mezi vystavovateli také ob-
jevil SUDOP PRAHA a.s., společně
s firmami ze skupiny SUDOP
GROUP a.s. Na stánku se mohli
jednotliví příchozí blíže seznámit
s oblastí působení naší firmy, shléd-
nout video s informací o firmě
a jednotlivých projektech v podobě
animací a občerstvit se.

Již nyní se těšíme na další ročník
a věřím, že opět příští rok se 
SUDOP PRAHA a.s. objeví mezi 
vystavovateli. -sla-

Fotografie jsou z akce
Léto pod viaduktem 2016
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SudoPSký škoLící den 2016 
Ve čtvrtek 10. listopadu letošního roku proběhl druhý ročník

„Sudopského školícího dne“. Za místo konání byl opět vybrán
kongresový sál hotelu Olšanka, který se dlouhodobě osvědčuje
při konání sudopských konferencí „Železnice“ a „Mosty a tu-
nely“. Pouze uspořádání bylo zvoleno trochu jiné, aby odpoví-
dalo potřebám školícího dne. 

Zahájení bylo netradiční. Na návrh vedení společnosti
SUDOP PRAHA byl po zahájení uspořádán slavnostní křest
knihy „Vojenské a válečné vlaky“. Jsem opravdu rád, že jsem
mohl knihu pokřtít ve společnosti kolegů a přátel z firmy, kde
pracuji téměř čtyři desetiletí. Rovněž mě překvapil zájem ko-
legyň a kolegů, kteří si pro knihu přišli o přestávkách a nechali
si ji podepsat. 

Po slavnostním úvodu následoval pracovní program v pořadí
uvedeném ve vedlejším sloupci. Horkou novinkou byla pasáž
o pravidlech etického chování, vtělených do programu Compli-
ance a zpestřením z jiného soudku vystoupení předsedy odbo-
rové organizace OSUD, který přítomné seznámil se smyslem,
průběhem a výsledky ankety, kterou OSUD ve firmě zorgani-
zoval.

Prostor pro další neformální diskusi byl dán opět při podve-
černím posezení u piva a guláše. Co říci závěrem? Zdá se, že
se tento kompaktní model školení osvědčuje, a tak se jistě za
rok sejdeme na jeho třetím ročníku. 

Petr Lapáček

DOPOLEDNÍ BLOK – VEDENÍ SPOLEČNOSTI
A POVINNÁ ŠKOLENÍ

Křest knihy “Vojenské a válečné vlaky”, 
Ing. Petr Lapáček

Generální ředitel
Úvodní slovo, struktura dceřiných a sester-
ských společností
Výrobní ředitel
Výkon AD a řešení sankčních záležitostí
Diskuse
Obchodní ředitel
Stručné představení odboru 021/022
Analýza obchodní činnosti (počet podaných
nabídek, struktura investorů a oborů)
Diskuse
Odbor technického rozvoje
Co pro Vás chystáme v roce 2017?
Diskuse
Coffe break
Právní odbor
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek z
pohledu zaměstnance (CV, reference, dosa-
vadní praxe, autorizace)
Diskuse
Finanční ředitelka
Předpisy Compliance
Diskuse
Oběd

ODPOLEDNÍ BLOK – ANKETA OSUD
VV OSUD
Seznámení se smyslem, průběhem a výsledky
ankety
Generální ředitel
Strategie společnosti v horizontu 5 let
Diskuse
Generální ředitel
Mzdová politika společnosti
Diskuse
Obchodní ředitel + Výrobní ředitel
Proces podávání nabídek do obchodních sou-
těží, odvody versus dotace
Diskuse
Výrobní ředitel
Proces kontroly projektové dokumenatce a
jeho zlepšení
Diskuse
Coffe break
Výrobní ředitel
Problematika termínů zakázek
Diskuse
Finanční ředitelka
Nový systém školení
Diskuse
Odbor technického rozvoje
Bezpečnost
Zajímavé funkce O365
Co pro Vás může udělat reprografie?
BIM na SUDOPu”
Diskuse
Neformální diskuse u piva a guláše

Dvakrát listopadové kongresové centrum OLŠANKA

Polít... a odkapat...
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Implementační plán k Akčnímu plánu rozvoje
inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku
2020 (s výhledem do roku 2050)
Mgr. Kamil Rudolecký, MD ČR
Příprava a realizace železničních staveb v roce 2017,
první zkušenosti s CEF a OPD 2
Ing. Luděk Sosna, Ph.D., MD ČR
Financování dopravní infrastruktury v letech 2017–2020
Ing. Zbyněk Hořelica, SFDI ČR
Inženýring železničních staveb
Ing. Bohuslav Stečínský, MSc., Ing. Jana Špačková, SŽDC
SUDOP PRAHA a příprava staveb v 21. století
Ing. Roman Čítek, SUDOP PRAHA
Stručný přehled činnosti sekce stavební Drážního úřadu
za rok 2015
Ing. Martin Roedl, Drážní úřad
Příprava výstavby tratí Rychlých spojení z pohledu SŽDC 
Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., SŽDC
Varianta bez projektu – cesta k realizaci investic
Ing. Martin Vachtl, SUDOP PRAHA
Zadávání projekčních prací v ČR a zahraničí
Ing. Michal Babič a kolektiv, Mott MacDonald CZ
Brenner Basistunnel – proces výběrového řízení na
dodávku stavebních prací
Ing. Václav Pavlovský, Metrostav
Interoperabilita rádiové komunikace na železnici a její
budoucnost
Ing. Petr Vítek, Kapsch CarrierCom
Priority úprav dopravní infrastruktury v Ústeckém kraji
2017–2021
Ing. Jakub Jeřábek, Bc. Aleš Cestr, Krajský úřad
Ústeckého kraje
BIM – modernizace žel. stanice Česká Lípa
Ing. Josef Žák, Ph.D., ČVUT Praha, Ing. Tereza Konečná,
Ing. Richard Záruba, Skanska, Ing. Marek Pinkava,
SUDOP PRAHA
Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole – Kuřim
Ing. Tomáš Macháček, Ing. Petr Mikulášek, Subterra
Nové tváře starého nádraží
Ing. Jan Krajdl, Metrostav
Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha
hl. n. I. část – žst. Praha-Hostivař
Ing. Filip Štajner, STRABAG Rail

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora
Ing. Lumír Pyszko, OHL ŽS
Automatizace vyjádření k existenci sítí na SŽDC 
Ing. Tomáš Krejčí, HRDLIČKA, Ing. Zbyněk Krupař, 
Ing. Josef Skácel, SŽDC, Ing. Aleš Cvrček, FRAM Systém
Příprava vysokorychlostních výhybek pro koncepci
rychlých spojení v ČR
Ing. Lukáš Raif, Ing. Marek Smolka, Ing. Bohuslav Puda,
Ing. Jiří Havlík, DT – výhybkárna a strojírna
Stavba Elektrizace trati Šumperk – Kouty, realizace
ukončena 12/2015
Ing. Jiří Pelc, SUDOP BRNO
Železnice 4.0
Ing. Jiří Pohl, Siemens

Dvacátá první konference s tématem ŽELEZNICE

ŽELEZNICE 2016
Rekordy návštěvnosti se překonávají, na 21. železniční konferenci, která v pražském hotelu Olšanka

zabrala celou středu 23. listopadu, dorazilo až na 450 zájemců z řad projektantů, stavitelů a správců
železnice. Hostiteli byli opět oba generální ředitelé - SUDOPU PRAHA Ing. Tomáš Slavíček a SŽDC
Ing. Pavel Surý.

Na úvod byla již podruhé slavnostně vyhlášena Významná osobnost infrastruktury železniční
dopravy České republiky 2015, kterou vybrala odborná porota pod vedením Ing. Pavla Stoulila. Do
finále se probojovalo pět zasloužilých: Ing. Ivo Laníček, CSc., Ing. Karel Huml, Ing. Jiří Mlynář, Ing. Jiří
Fidrant  a vítěz doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. který byl odměněn velkou skleněnou plaketou a pot-
leskem. Laureátovy zásluhy o českou železnici by vydaly na list papíru - k těm nejzáslužnějším jistě
patří, že nám na ČVUT vypiplal našeho generálního ředitele.

Další zajímavostí úvodní části programu byl slavnostní křest knihy Jiří Bouda – život a dílo.
A dál se rozjel kolotoč referátů, jichž bylo plno až do 17 hodin. A ještě víc jich je ve sborníku. Su-

dopské barvy zdatně hájili inženýři Martin Vachtl, Marek Pinkava a Roman Čítek. Konference tradičně
vyvrcholila večerním rautem.                Foto Vladimír Fišar

Již podruhé zahajovala konfe-
rence vyhlášením Významné
osobnosti infrastruktury želez-
niční dopravy České republiky
2016. V nabité konkurenci se
laureátem stal doc. Ing. Bohumil
Kubát, CSc. (vlevo), dlouholetý
pedagog ČVUT v Praze. Ceny
předával Ing. Pavel Surý, zcela
vpravo Ing. Pavel Stoulil, před-
seda poroty.

A stejně jako vloni se i letos křtila kniha z naklada-
telství NADATUR. Pouhý rok po smrti Jiřího Boudy,
malíře bytostně spjatého s železnicí a životem ko-
lem ní, vyšla za podpory rodiny a několika spon-
zorů obsáhlá monografie autora Ludvíka Lososa.
Na obrázku křtí (zleva) syn malíře, autor publikace,
ředitelka nakladatelství Mgr. Lenka Patrasová
a Ing. Pavel Surý, GŘ SŽDC.

Účastníků konference bylo opravdu mnoho...
... a pochoutek na večerním rautu taky.



JEŠTĚ JEDNOU...



EJPOVICKÉ
TUNELY

2016
tentokrát na fotografiích firmy 

METROSTAV



Přes Vydru u Turnerovy chaty Černý Kříž přes Studenou Vltavu
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TŘETÍ LÁVKA NA ŠUMAVĚ

ANTÝGL
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LÁVKA ANTÝGL

Na základě historických map je možné předpokládat, že první přemostění
řeky Vydry v místě králováckého dvorce Antýgl vzniklo již s výstavbou Vchy-
nicko-tetovského plavebního kanálu. Jasným důkazem o existenci historic-
kého přemostění jsou například Císařské povinné otisky map stabilního
katastru z roku 1837. Lávka se nyní nachází v druhé zóně Národního parku
Šumava.

Dosavadní lávka již samozřejmě neplnila historickou funkci spojení osady
Antýgl s cestou Modrava – Srní, která kopírovala trasu Vchynicko-tetovského
kanálu, ale byla využívána zejména jako turistické spojení Autocampingu An-
týgl s terénním informačním střediskem Rokyta, hotelem Antýgl a oblíbenou
naučnou stezkou Vchynickotetovský kanál. Nová lávka nahradila nevyhovující
konstrukci, která byla postavená v roce 1969 a začala sloužit společně se
zahájením provozu v Autocampingu Antýgl.

Předchozí lávka byla uložena na spodní stavbě původního přemostění,
které je tvořeno tzv. kyklopským zdivem. S ohledem na zachování historic-
kého vzhledu byla stávající spodní stavba využita v co největším rozsahu i pro
uložení nové konstrukce lávky.

Stávající kamenné opěry byly sanovány tryskovou injektáží a hloub-
kovým spárováním. Zpevněné opěry byly následně provrtány ocelovými
mikropilotami z trubek 76/10, které byly vetknuty minimálně na délku jed-
noho metru do granitového podloží. Celkem bylo provedeno 14 kusů vr-
taných mikropilot, které zajistí stabilitu nově vytvořených kompaktních
celků opěr.

Na sanovaných opěrách jsou provedeny úložné prahy se závěrnými zíd-
kami, do kterých je následně přes chemické kotvy připevněn atypický nere-
zový mostní závěr. Pro uložení nové lávky byla využitá atypická nerezová
mostní ložiska. Nerezová ocel byla zvolena pro zajištění dlouhodobé život-
nosti a snížení nutné údržby uložení konstrukce. 

Nová konstrukce lávky je navržena jako ocelový pří-
hradový nosník otevřeného uspořádání se spodní mo-
stovkou. Prvky příhradového nosníku, horní pás, dolní
pás, svislice a diagonály jsou navrženy z uzavřených
ocelových profilů HTR 120 x 120 x 5,0 mm vyjma kon-
cových svislic a příčníků, které jsou navrženy z HTR 200
x 120 x 8,0 mm. Běžné příčníky jsou navrženy z válco-
vaných profilů HEB 120. Mezi příhradovými nosníky je
provedeno zavětrování tvořené kruhovými trubkami TR
Ø 54/5,0. Na příčníky jsou navařeny plechy upevnění
dřevěných podélníků mostovky a sloupky zábradlí HTR
100 x 100 x 4. Barva nosné konstrukce byla s ohledem
na požadavek investora o dosažení maximálního sply-
nutí konstrukce s okolní přírodou a pro zajištění návaz-
nosti na blízkou lávku přes Vydru (SR 03/2013) volena
tmavě hnědá (RAL 8017).

Pochozí mostovku tvoří modřínové dřevěné fošny
50/200, které jsou příčně kladeny na dřevěné podélníky
120/180 z lepeného lamelového dřeva. Zábradlí na
mostě je také dřevěné, dubové, ze snadno vyměnitel-
ných dílů výšky 1,3 m. Takto navržená výška zajišťuje
kromě ochrany nosné konstrukce proti vandalismu
i možnost bezpečného převedení případného cyklistic-
kého provozu.

S ohledem na umístění lávky je její zajímavostí výrazné
množství převáděných inženýrských sítí. V podvěsu
nosné konstrukce je vedena nová tlaková kanalizace Srní
– Antýgl, Hrádky, vysoké napětí do 1 kV společnosti ČEZ
Distribuce, letní vodovod pro potřeby Autocampingu An-
týgl a telefonní kabel společnosti CETIN.

Stavební povolení pro stavbu bylo uděleno v březnu
2014 a stavba měla být koordinována současně s vý-
stavbou nové tlakové kanalizace Srní – Antýgl, Hrádky.
I přesto, že v porovnání s jinými projekty naší společ-
nosti se jedná o stavbu malého rozsahu, došlo k téměř
dvouletému zdržení – překvapivě způsobenému parla-
mentními volbami v roce 2013 a následnou změnou ve-
dení Správy Národního parku Šumava. Toto zdržení
bohužel oproti původním záměrům vyvolalo nutnost
překládání nové tlakové kanalizace, jejíž výstavba ne-
mohla být odložena z důvodu financování ze zdrojů Ev-
ropské Unie.

Jakub Göringer / foto autor



Výstavba tedy nakonec probíhala až od podzimu 2015,
kdy proběhly sanace opěr a následné provedení mikro-
pilot. Na jaře 2016 byly provedeny úložné prahy a v květnu
osazena ocelová konstrukce. Stavba byla dokončena
v červnu 2016. 

Na konci článku bych rád citoval odpovědného projek-
tanta lávky a bývalého kolegu doc. Ing. Marka Foglara,
Ph.D. „Myslíme si, že se nám společnými silami podařilo
realizovat stavbu, která do citlivé lokality Šumavského ná-
rodního parku zapadá a respektuje jejího genia loci.“

Projektant: SUDOP PRAHA a.s., 
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Jakub Göringer

Investor: Správa Národního parku Šumava 

Zhotovitel: SMP CZ, a.s., stavbyvedoucí Ivo Bartoš 

Dodavatel OK: Aerolux s.r.o

Na obrázcích v úvodu je Císařský povinný otisk mapy
stabilního katastru r. 1837 (zdroj ČÚZK) a lávka z roku
1969 před rekonstrukcí (pohled po proudu).
Na ostatních obrázcích je nová lávka.
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Čistě jazykově BIM je zkratka, která reprezen-
tuje anglický termín Building Information Mo-
deling. Do češtiny se překládá jako Informační
modelování staveb. Všechny dnešní projekty
vznikají na počítačích projektantů. Velká část
projektů staveb alespoň v některé ze svých částí
vznikají na počítačích projektantů ve 3D. Infor-
mační modelování jde ještě dál. Jednotlivé prvky
počítačového 3D modelu jsou opatřeny řadou in-
formací, které je možné dále zpracovat dle li-
bosti. To dělá z pouhého počítačového modelu
pomůcku, která má široké uplatnění.

Každý, kdo se někdy setkal s digitálním vý-
kresem, ví, že každá čára v něm má své vlast-
nosti. Většinu čtenářů asi napadnou vlastnosti
jako je barva, tloušťka čáry, typ čáry a podobně.
Představme si, že možnosti popisu prvků mů-
žete rozšířit o vlastnosti, které si přejeme evi-
dovat. Obyčejná tlustá červená čára tak od této
chvíle není něčím, o čem si jen představujeme,
že může být osou koleje. Každý segment této
čáry má krom vlastnosti „červená“ a „tlustá“
ještě také vlastnost „kolejnice E60 na betono-
vých pražcích“ nebo „výstavba v 5. stavebním
postupu“ nebo „rok vložení 2016“.

Vlastnosti, které prvkům doplňujeme, vychá-
zejí z požadavků na informační model. Přesněji
řečeno z požadavků na jeho další využití. Infor-
mační modelování je totiž charakteristické tím,
že 3D model se všemi doplněnými vlastnosti žije
po celou dobu životnosti stavby, kterou repre-
zentuje.

Ve fázi přípravy projektu je model využitelný
pro zpřesnění práce projektanta. V modelu je
možné jednotlivé prvky vybírat podle jejich vlast-
ností pro snadnější tvorbu soupisu prací. Model
je možné pomocí softwarových pomůcek analy-
zovat. Výstupem z takové analýzy je například
automatická detekce kolizí mezi jednotlivými sta-
vebními objekty. Prvky je také možné vybírat
podle doplněných údajů o etapizaci stavby, a tím
si ještě před zahájením stavby nasimulovat plá-
novaný průběh výstavby.

Ve fázi výstavby může model sloužit jako zá-
sobárna dat pro automaticky naváděné stavební
stroje, které dle zadaného 3D modelu umí pro-
vádět zemní práce. Je možné porovnávat sku-
tečné objemy prací s projektovými. Nebo velmi
jednoduše: model, kterým si může každý projít

BIM... a modernizace železniční stanice Česká Lípa
Marek Pinkava

BIM je zkratka, která se postupně dostává do povědomí širší odborné veřejnosti. 
Co vlastně znamená? Jak „to“ v praxi vypadá? Jak se to tvoří a jak to funguje?

a „oklikat“, dává daleko lepší představu o cíli
práci zhotovitele, než dlouhé přemýšlení nad kra-
bicí výkresů.

Po dokončení a předání stavby investorovi
nastává dlouhé období života stavby. Do po-
předí se dostává úloha správce. Pokud byl
model v průběhu výstavby aktualizován podle
skutečnosti na stavbě, a byly do něho dodány
informace o skutečně instalovaných výrobcích
a dílech, dostává správce do ruky kompletní
studnici informací o spravované stavbě. Aby
byla i po letech aktuální, pracuje s ní a průběžně
ji aktualizuje po každé provedené opravě či mo-
dernizaci.

Pojmem BIM tak nerozumíme pouhé opa-
tření 3D modelu informacemi. Pojmem BIM
se rozumí celoživotní model stavby, který ob-
sahuje veškeré informace o něm, a zároveň
i veškeré procesy, které vedou k jeho udržování
aktuálním po celou dobu životnosti.

BIM a Česká Lípa
V prostředí pozemního stavitelství či průmyslo-

vého stavitelství je BIM poměrně běžnou praxí.
V ČR v prostředí dopravních staveb se jedná o no-
vinku. V zahraničí je praxe různá a lze konstatovat,
že snaha o zavedení principů informačního mode-
lování je na vzestupu. Proto byl ve spolupráci se
společností SKANSKA a.s. proveden pilotní pro-
jekt a principy BIM byly otestovány při realizaci
stavby Modernizace ŽST Česká Lípa.

Tvorba modelu tohoto projektu byla zapo-
čata až po zahájení výstavby z iniciativy zho-
tovitele a projektanta. Tedy v pomyslném
poločase přípravy a realizace stavby. V ideální
případě model vzniká průběžně během zpra-
cování projektu. Je průběžně aktualizován
a po odladění na výrobních poradách vzá-
jemně zkoordinován mezi všemi stavebními
objekty. Z hotového modelu je vytvořena vý-
kresová dokumentace a model samotný je
opatřen všemi doprovodnými informacemi.
Model je jako součást zadávací dokumentace
předán zhotoviteli stavby…

1
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V případě ŽST Česká Lípa byl model vytvářen
až zpětně na základě již odevzdané projektové
dokumentace. Možnost jakýkoliv dodatečných
úprav již byla velmi omezená a tak se zpracování
modelu nijak nepromítlo do technického řešení.
Zpracování a analýzy modelu odhalily jen drobné
koordinační nepřesnosti, což bylo dáno zejména
větší podrobností zpracovaného modelu oproti
běžné dokumentaci.

Velkou výzvou bylo otestování technologií pro
společnou správu dat. Sdílení dat mezi projek-
tantem a zhotovitelem byla totiž klíčová. Využito
bylo cloudové úložiště a uživatelské prostření
Project Wise od společnosti Bentley.

Ještě větší výzvou však bylo prozkoumání
možností softwaru do té doby používaných pro
běžnou projekční práci. Obě zainteresované
společnosti pracují s CAD systémy rozdílných
výrobců (Autodesk vs. Bentley). Zkrocení rozdíl-
ných požadavků na podobu dat nebyla snadná.
Zpětně lze konstatovat, že z technického hle-
diska bylo vyřešení tohoto problému patrně nej-
složitější.

Vyzkoušena tedy byla pouze část výše zmiňo-
vaného celoživotního cyklu informačního mode-
lování. Přesto přinesla řadu cenných poznatků
pro další rozvoj těchto technologií v dopravním
stavitelství v ČR.

Jako velmi důležitá se ukazuje standardi-
zace modelu, která musí vyjít z požadavků na
informační model. A to nejen pro potřeby pro-
jektantů a následně zhotovitelů, ale i pro po-
třeby budoucích správců. Vytváření modelů je
časově náročné a investované úsilí se vrátí
pouze v případě, že modelová data přinesou
úsporu času nebo finančních prostředků v dal-
ších fázích projektu. Smysl tedy má modelování
pouze do takové podrobnosti, která je při stavbě
využitelná. Opatření dodatečných informací má
smysl pouze do té míry, do jaké jsou využitelné
v další přípravě stavby. Průběžná aktualizace in-
formací je přínosná do té míry, do jaké s nimi ná-
sledně dokáží pracovat správci stavby.

S tím souvisí i možná změna požadavků na
projektovou dokumentaci. Dnes je standardem
předem definovaná sada výkresů. Zpracování 3D
informačního modelu může být efektivní, ale
souběžná práce na některých dnes požadova-
ných přílohách se stává duplicitní a v zásadě
zbytečnou.

V dalším období je nutné věnovat se hledání,
zkoušení a eventuálně vývoji vhodných softwa-
rových řešení. Dnešní programy jsou orientované
na informační modelování především pozemních
budov. V oblasti dopravního stavitelství je tako-

vých pomůcek výrazně méně a pokud by pod-
mínkou byla plná vzájemná kompatibilita s ostat-
ními softwary, tak nenajdeme v zásadě žádné.

Přesto jsme přesvědčeni, že posun od základ-
ních 3D modelů k „chytrým“ modelům je pří-
nosný a v budoucím světě čím dál plnějším
informačních technologií také nevyhnutelný.

Obrázky
1. Severní část stanice s veškerými prostory pro
cestující jde do provozu 15.12.2016 – Rostislav
Husek

2. 3D model umožňuje tvorbu vizualizací (Vstup
do nové odbavovací budovy) – Radek Horyna

3. Spojený model všech objektů a provozních
souborů (Řez podchodem) – Radek Horyna

4. Model mostu včetně dočasných podpůrných
konstrukcí a realita po dokončení první poloviny
mostu – Radek Horyna / Marek Pinkava

3
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Dálnice D6 KRUPÁ – přeložka
Zbyněk Musil

Podle selského rozumu se po této silnici už mělo pár let jezdit. Jenže úřednický rozum se
ubírá jinými cestami…

Práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí akce „D6 Krupá přeložka“ jsme v SUDOPU
zahájili v roce 2003 (předběžný geologický průzkum byl proveden již v roce 2002). Postupně
probíhaly práce na stupních DÚR (odevzdáno 2003), DSP (2006) a ZDS pro DSP (2006).
V době, kdy bylo původně uvažováno již s vypsáním soutěže na realizaci stavby (cca roky
2008–9), však došlo k pozastavení činností směřujících k vlastní stavbě. Z požadavku Mi-
nisterstva dopravy byly na této, stejně jako na spoustě dalších staveb, zahájeny práce na
prověřování případných úspor – pro „D6 Krupá“ zpracováno v roce 2011. Z hlediska autora
tohoto článku se jeví paradoxní a nepochopitelné, že byla rázem zpochybněna práce desítek
lidí (investora, projektanta, orgánů státní správy) probíhající po několik let i kladně projedna-
ných technických řešení ke shodě všech. Výsledkem, který bohužel ale i tak stavbu o několik
let pozdržel, bylo zjištění, že stavba je navržena ekonomicky a efektivně a že při splnění pod-
mínek jednotlivých projednání i územního rozhodnutí nelze žádné adekvátní úspory najít. 

K dalšímu zdržení ve vývoji projektové přípravy směrem k vlastní realizaci stavby došlo po
přijetí zákona o prověřování souladu dokumentací EIA s dokumentacemi pro územní roz-
hodnutí, resp. pro stavební povolení. Vzhledem k tomu, že jednotlivé přípravné práce probíhají
podle aktuálně platné legislativy, a dále že prostoje mezi jednotlivými dokumentacemi (EIA,
DÚR, DSP) a vlastní realizací se pohybují v řádech roků, jeví se zákon o novém zpracování
dokumentace EIA, který může celou přípravu vrátit o roky, někdy i desítky let, jako velmi ne-
šťastný. Nicméně není jiné cesty než platné legislativě vyhovět a doufat, že za deset let ne-
budeme další změnou legislativy opět na startovní čáře projektování.

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stávající silnice I/6 je součástí mezinárodní silniční sítě
E 48. Spojuje hlavní město Prahu se západočeskou aglo-
merací Karlovy Vary, Jáchymov a Františkovy Lázně. Po
této trase je vedena doprava na hraniční přechody Po-
mezí a Vojtanov. Výstavba je zařazena do programu: „327
120 Výstavba a obnova silnic pro motorová vozidla“
a podprogramu „327122  R6 Praha – Karlovy Vary – So-
kolov – Cheb“. Třetí stavební úsek „D6 přeložka Krupá“
je jednou z pěti částí stavby R6 Nové Strašecí – křižo-
vatka I/27, která řeší vedení silnice R6 (nyní D6) od No-
vého Strašecí po hranice Středočeského kraje.

Vybudováním přeložky silnice I/6 – 3. stavebního
úseku, přeložka Krupá, dojde ke značnému odlehčení
dopravy v obci Krupá, kterou stávající silnice I/6 přímo
prochází. 3. stavební úsek navazuje od Prahy na úsek
„D6 Řevničov, obchvat“ a ve směru na Karlovy Vary po-
kračuje úsekem „D6 Hořesedly, přeložka“. Všechny tři
uvedené stavby jsou zahrnuty v souboru pěti staveb
„D6 Nové Strašecí – křižovatka I/27“, na nějž bylo i vy-
dáno územní rozhodnutí. Dokumentace pro stavební
povolení se již zpracovávají pro každou ze staveb sa-
mostatně.    

Přeložka stávající silnice I/6, resp. její přebudování
v nové trase na dělený čtyřpruh, přinese zvýšení bezpeč-
nosti a plynulosti dopravy a sníží negativní účinky do-
pravy na životní prostředí. 
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alternativně navrhovaných násypů i z důvodů stability a vlastní stavby mostu byl ponechán
původní návrh – tedy výše uvedená estakáda. Nosná konstrukce je navržena jako spojitý
nosník z předpjatého betonu o 23 polích rozpětí 28 + 21 x 35 + 28 m.    

Součástí stavby jsou samozřejmě i přeložky dotčených inženýrských sítí, protihluková opa-
tření – PH stěny, vegetační úpravy a rekultivace.

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM  

Archeologický průzkum byl zpracován formou rešerše v roce 2002.
Závěry rešerší klasifikují zájmové území stavby jako území s pozitivně prokázaným a dále

bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů. 
Pro stavební úsek 3 byly označeny tyto lokality:
č. 8 – Krušovice: S od obce, ostrožna Na Ovčírně, délka úseku cca 0,3 km
č. 7 – Krupá: V od obce, SZ od toku Červeného potoku, délka úseku cca 0,7 km
č. 6 – Krupá: okolí kostela v poloze U Gotharda, délka úseku cca 0,3 km
č. 5 – Nesuchyně: JV část katastru, okolí polohy U Chobotu, délka úseku cca 0,7 km
č. 11 – Nesuchyně: J od obce, mezi polohami  Za Cihelnou  a V Remízcích, délka úseku
cca 0,7 km
Před zahájením stavby je nutno uvažovat s dostatečně dlouhou časovou lhůtou pro pro-

vedení záchranného archeologického průzkumu.

ZÁVĚR

Na závěr snad možno uvést, že vybudováním úseku 3, tj. stavby „D6 – Krupá, přeložka“,
potažmo celého tahu Praha – Karlovy Vary, by mělo dojít k jednoznačnému zrychlení a ze-
fektivnění silniční (osobní i nákladní) dopravy při využití nejmodernějších bezpečnostních a in-
formačních systémů. Je jen škoda, že různými politickými tahy a ne vždy logickými
legislativními změnami, je tato stavba (stejně jako spousta dalších liniových staveb v ČR)
stále posouvána spíše k opakovanému zpracování projednaných a odsouhlasených doku-
mentací než k vlastní realizaci. Nezbývá než doufat, že čeští zákonodárci budou do budouc-
nosti volit zákony směřující spíše k progresi než ke stagnaci. Dle původní dokumentace se
předpokládalo, že v současnosti již bude stavba v provozu; vzhledem k výše uvedenému je
nyní uváděn předpoklad realizace v letech 2018–21. 

UMÍSTĚNÍ A STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS
STAVBY

Zájmové území se nachází jižně od obce Krupá na ka-
tastrálních územích Krušovice, Krupá a Nesuchyně. Trasa
je ve své převážné části vedena po plochách se země-
dělskou půdou.

Jedná se o novostavbu pozemní čtyřpruhové dělené
komunikace v kategorii R 25,5/100. Základní návrhová
kategorie pozemní komunikace hlavní trasy je v prosto-
rech křižovatky doplněna odbočovacími a připojovacími
pruhy. Volná šířka komunikace je zachována v celém roz-
sahu trasy.

Jednotlivé kategorie komunikací vycházely ze zadáva-
cích podmínek zohledňujících výhledový rozvoj silniční
dopravy, z dokumentace pro územní rozhodnutí a ze zá-
věrů jednotlivých jednání konaných v rámci prací na pro-
jektové dokumentaci. Řízení silničního provozu je
provedeno pomocí definitivního svislého a vodorovného
dopravního značení, které bylo podrobně rozpracováno
a projednáno s Policií ČR v rámci samostatných staveb-
ních objektů.

Začátek 3. stavebního úseku je v km 41.750 v oblasti
západně od obce Krušovice, kde tento úsek navazuje
na 2. úsek stavby. Zde je vedena ve směrové přímé a dále
navazuje směrový pravostranný oblouk o poloměru
4900 m. V km 42.435 je navržen most přes Červený
potok. V km 42.890 je komunikace D6 vedena nad již po-
loženou chráničkou ropovodu firmy MERO ČR a.s. V km
43.513 je navržena MÚK Krupá. Tato mimoúrovňová kři-
žovatka řeší křížení  komunikací D6 a II/229. Silnice II/229
je navržena v nadjezdu nad komunikací D6. V km 43.750
komunikace D6 kříží stávající nadzemní elektrické vedení
400 kV. Komunikace D6 je směrově vedena tak, aby si
v místě křížení nevyžádala posun podpěr elektrického ve-
dení. Most přes trať ČD je navržen v km 44.330. Dále je
komunikace vedena po estakádě (km 44.509–45.335).
Následuje most na D6 přes polní cestu v km 46.390. 
Vedení komunikace D6 pokračuje levostranným smě-
rovým obloukem o poloměru 4750 m. Přeložka silnice I/6
je navržena v km 46.700–48.010 (SO 3131). Stávající sil-
nice I/6 bude sloužit po vybudování komunikace D6 jako
její doprovodná komunikace a bude zařazena do silnic II.
tříd s označením II/606. Tato doprovodná komunikace za-
jistí bezproblémové dopravní spojení mezi obcemi Řev-
ničov, Krušovice a Krupá. Postupným stahováním jízdních
pruhů se komunikace D6 od km 48.200 připojí na stávající
silnici I/6 směrem na Karlovy Vary. Navazující 4. úsek
stavby bude napojen právě ve staničení km 48.200.

Ve smyslu ČSN 73 6133 lze geotechnické poměry sta-
veniště prohlásit za složité. Jednotlivé vrstvy nemají
stálou mocnost, i když jsou uloženy přibližně vodorovně.
Horniny, díky litologické pestrosti, mají značně odlišné
vlastnosti. Hladina podzemní vody ovlivní návrh zemního
tělesa v místech hlubokých zářezů, kde se pohybujeme
pod hladinou podzemní vody.

V trase připravované komunikace D6 se nenacházejí
žádná chráněná území (přírodní rezervace nebo přírodní
památka) dle zákona č. 114/92 Sb. a trasa nezasahuje do
žádného registrovaného významného krajinného prvku.

ROZHODUJÍCÍ TECHNICKÉ PARAMETRY STAVBY
– KOMUNIKACE, MOSTY
                                                                                  
Délka novostavby pozemní čtyřpruhové komunikace

navržené v kategorii R 25,5/100 je 6,450 km. Kromě
hlavní trasy je součástí stavby i jedna mimoúrovňová kři-
žovatka (osmičkovitá) se silnicí II/229, síť přeložek polních
cest, dopravní značení a přeložky účelových komunikací. 

Z hlediska mostů obsahuje stavba 5 stavebních ob-
jektů, z toho 4 na hlavní trase (1x přes vodoteč, 2x přes
trať ČD, 1x estakáda přes mokřiny). Za nejvýraznější
mostní objekt lze jednoznačně určit mostní estakádu
délky přes 800 m přes zamokřené území. V rámci projek-
tových prací byla prověřována i možnost jejího rozdělení
na tři menší stavební objekty s mezinásypy; vzhledem ke
složitým geologickým podmínkám, konsolidaci nově 



Rozhodujícím podkladem pro zpracování této studie byla použita doku-
mentace projektu „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo ná-
draží“ (stupeň PD). Studie z dokumentace přebírá kolejové řešení, ve
kterém mění pouze výškové uspořádání kolejí, aby všechny koleje začínaly
na stejné výšce nivelety a byly v maximálním možném rozsahu vodorovné.
I další řešení technologií, jako jsou silnoproudá i slaboproudá zařízení, za-
bezpečovací zařízení atd., zůstávají v maximální míře zachována dle této
dokumentace.

Koncepce zastřešení/zastropení vychází ze zadání studie, kde bylo
základní snahou dodržet co nejvíce otevřeného prostoru nad kolejištěm
tak, aby bylo možno z požárního hlediska považovat prostor pod za-
stropením stále jako „venkovní“. Jak již bylo řečeno, dalším zásadním
vstupem pro návrh byla návaznost na novou výstavbu společnosti
Penta Investments, podél ulice Na Florenci a v ulici Hybernská. Návrh
zastropení dále musí splňovat stejné provozní funkce jako podchod
nebo běžná lávka, tj. vytvářet spojnici mezi ulicemi Na Florenci a Ople-

talova. Zastropení rovněž přebírá funkci druhého
vstupu do nádraží. Z toho vyplývá požadavek na bez-
bariérový přístup na jednotlivá nástupiště (schodiště,
eskalátory, výtah) a také do ulic Na Florenci, Opleta-
lovy, Hybernské a dále směrem na Žižkov a na hlavní
nádraží.

Místo pro zastřešení/zastropení Masarykova ná-
draží se nachází nad prostorem kolejiště. Z jižní a zá-
padní strany je ohraničen historickou zástavbou
nádraží a předpokládanou zástavbou podél ulice Hy-
bernské. Ze severní strany odkazuje na studii zasta-
vující území podél ulice Na Florenci. Z východní strany
je pak prostor ohraničen Wilsonovou ulicí (magis-
trálou).

Funkční a provozní návrh pracuje primárně s proudy
pěších v této oblasti, jeho dopady jsou však širší. Plat-
forma zastropení vytváří propojení mezi ulicemi Na
Florenci – Opletalova/Hybernská. Toto propojení má
však širší dosah, protože výrazně zkracuje pěší trasu
mezi železniční stanicí Praha hlavní nádraží a ÚAN Flo-
renc. V návrhu také nově vzniká propojení mezi ulicemi
Na Florenci/Havlíčkova – Opletalova/Hybernská. Zkra-
cuje se tak i dostupnost na linku Metra B směrem od
Seifertovy ulice.

Zastřešení Masarykova nádraží v Praze
Ondřej Kafka, Tomáš Pechman / vizualizace Tomáš Pechman, Radek Horyna

Většina z čtenářů nepochybně v posledních měsících zaregistrovala, že se v okolí Masarykova nádraží v Praze připravuje několik poměrně
rozsáhlých projektů nových budov. Investorem těchto objektů je společnost Penta Investments a jejich prvotní návrh vznikl v londýnské
architektonické kanceláři Zaha Hadid Architects. Mezi těmito budovami je ale Masarykovo nádraží, a tak se Správa železniční dopravní
cesty rozhodla „přijít se svou troškou do mlýna“ a nechala zpracovat studii zastřešení Masarykova nádraží, které by s těmito projekty ko-
respondovalo. Zastřešení by mělo nad kolejištěm vytvořit pochozí platformu ve formě parku, jež by zároveň sloužila jako lávka pro přechod
cestujících mezi ulicemi Na Florenci a Hybernská a současně jako alternativní přístup na jednotlivá nástupiště.
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Koncepce zastropení je rozdělena na dvě části. První částí jako zastře-
šení, konstrukce se zde přimykají k historickým budovám. Druhou částí je
zastropení, vymezené novou zástavbou podél ulice Na Florenci, magis-
trálou a ulicí Hybernská. Plocha celého zastřešení/zastropení, které je při-
bližně ve tvaru obdélníku, je tak uhlopříčně rozdělena na dva protilehlé
trojúhelníky.

První část, která se přimyká k historickým budovám, je navržena jako
lehká konstrukce horizontálního charakteru s plochým zastřešením, která
by neměla konkurovat původní zástavbě. Návrh se odkazuje na původní
technické řešení zastřešení nástupišť z roku 1938 a především úroveň na-
pojení zastřešení na historické budovy. V této části je zastřešení pouze nad
plochu nástupišť, obdobně jako u většiny železničních stanic. Limitem
světlé výšky přístřešků je právě jejich napojení na historické budovy v linii
původních přístřešků, tj. cca 4,7 metru.

Druhá část, přisazená k nově navržené zástavbě u ulic Na Florenci, Hy-
bernské a k magistrále, je navržena jako železobetonová deska, podepřená
ocelovou konstrukcí fraktálních podpor. Spodní líc konstrukce je navržen
v jednotné úrovni nad celou plochou zastropení jak nad nástupišti, tak i nad
kolejištěm.  Světlá výška nad TK je ve vodorovné části kolejí 6,23 m
a směrem k magistrále se zmenšuje na cca 5,85 m. Prostor nad nástupišti
je opatřen sníženým podhledem, který probíhá i pod ocelovými (sníženými)
částmi přístřešků. Spodní líc podhledu je navržen také jako vodorovný.
Světlá výška je ve vodorovné části 4,75 m a zmenšuje se na cca 4,37 m.

Jak bylo výše uvedeno, je pro první část, zastřešení, nejdůležitější napojení
přístřešku na historickou výstavbu podél 1. nástupiště. Zde je důležité dodržet
původní stopu napojení na památkově chráněné objekty původního nádraží.
Tato úroveň je pak jednotná pro přístřešky v celém rozsahu zastřešení. Hlavní
důvodem pro zvolení konstrukce zastřešení jako lehké horizontální platformy,
je nové kolejové uspořádání ve stanici, navrhované v rámci stavby „Moderni-
zace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“, které z normativních dů-
vodů nerespektuje původní řešení. Bylo nutné zvětšit především osové
vzdálenosti mezi jednotlivými kolejemi a šířky nástupišť upravit alespoň na
minimální normou požadované rozměry. Na každé nástupiště je rovněž nutné
umístit pevné schodiště, dvojici eskalátorů pro pohyb cestujících v obou smě-
rech a bezbariérové výtahy. Zároveň je nutno dodržet nezbytné vzdálenosti
od hran nástupišť. Výše uvedené posuny kolejí a nástupišť mají dopad na po-
hled z historické dvorany, kde již nedochází k osovému propojení mezi halou
a nástupištěm č. 2 a je zde viditelný posun dominantního sloupořadí v hale
a na nově nenavazující sloupořadí na nástupištích.

Druhá část, zastropení, navazuje svou spodní částí na přístřešky zastře-
šení nástupišť. Horní část je pak navržena jako pochozí plocha městského
parkového charakteru. Do vlastního řešení členění plochy se propisují přímé
vlivy blízkého okolí. Jde především o osové směry blízkých komunikací,
které definují městské bloky.

Zásadní linie je propojení Opletalovy ulice do ulice Na Florenci. Ta je
v rámci návrhu řešena jako dominantní. Je navržena jako částečně přestře-
šená, pochozí plocha – bulvár. Lze ji definovat jako pokračování Opletalovy
ulice, ale také jako druhý vstup do nádraží. Dále se do návrhu promítají
vlivy komunikačního propojení do křižovatky ulic Na Florenci/Havlíčkova
a také napojení na výstavbu podél ulice Na Florenci atd. Součástí prostoru
zastropení jsou prostory pro umístění provozu nádraží, služeb a komerčních
jednotek. Tyto prostory jsou umístěny podél východní linie „bulváru“. 

Pro celý návrh je důležité spojení prostoru nad kolejištěm s prostorem
křižovatky Opletalova/Hybernská a návaznost do ulice Opletalova (směrem
k žst. Praha hlavní nádraží) a do ulice Na Florenci (směrem k ÚAN Florenc).

Napojení do Hybernské ulice je umožněno dvěma směry. Jeden vede do
křižovatky Opletalova/Hybernská, druhý pak směrem do ulice U Bulhara.
První napojení je řešeno dvojicí eskalátorů, pevným schodištěm a bezba-
riérově pak výtahem. Druhé je pak řešeno úrovňově, pouze pomocí ramp
a chodníků. Obě napojení jsou provázána s nově navrhovaným objektem
společnosti Penta Investments.

Vlastní překonání ulice Hybernské je řešeno jako úrovňové, a to dvojicí
nových přechodů. Jeden je navržen v pokračování ulice Opletalovy, druhý
je pak blíže k magistrále, směrem k ulici U Bulhara.

Napojení do ulice Na Florenci je méně komplikované a je řešeno pomocí
dvou eskalátorů, mezi něž je vložené široké pevné schodiště. Pro bezbari-
érový přístup je v tomto místě navržen výtah, který slouží současně i pro
provoz na 6. nástupišti.

Nutno dodat, že se návrh v závislosti na okolnostech stále vyvíjí a mění.
Okolnostmi myslíme hlavně výsledky projednávání návrhu na zaintereso-
vaných úřadech, jako je Městská část Praha 1, Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy nebo Odbor památkové péče pražského magistrátu.
Zcela zásadní je pak nalezení optimálního souladu mezi návrhem nové plat-
formy a plánovanou budoucí zástavbou společnosti Penta Investments.
A tak obrázky, na které se díváte, nejsou zcela jistě poslední. Centrum
Prahy si ale určitě zaslouží, abychom se mu ještě chvíli věnovali. V ně-
kterém z dalších čísel SUDOP Revue se tak budete moci podívat na finální
návrh. Jen doufáme, že to nebude za dlouho…

Nadhled z Havlíčkovy ulice

Horní úroveň: pohled od nové budovy Penty

Pohled z nového nástupiště č. 4

Pohled od budovy B Masarykova nádraží
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Urychlení výstavby systémových propustků je dosaženo
především absencí veškerých mokrých procesů, jakou je
například betonáž jindy monolitické konstrukce (samo-
zřejmě s výjimkou přípravy podkladní desky). Díky vysoké
kvalitě použitých betonů není ze strany SŽDC požadováno
na rubových plochách provedení izolace proti stékající vodě
formou izolačních pásů, což umožňuje další zrychlení vý-
stavby po provedení kompletní montáže. Před osazením se
pouze provede izolace proti zemní vlhkosti formou izolač-
ních asfaltových nátěrů (1 x penetrační + 2 x asfaltový
nátěr). Spojování jednotlivých dílů skládačky je zajištěno po-
mocí systému pera a drážky. Drážka je ještě ve výrobně vy-
bavena gumovým izolačním těsněním, které po uzavření
spoje zajistí dostatečnou izolaci proti protékání. Tento sy-
stém je v praxi dnes již běžně používán pro těsnění kanali-
začních betonových trub.

Systém výrobního programu je založen na opakování
stejného průřezu rámové konstrukce, tzv. „základních
dílců“. Ty se na sebe vzájemně napojují a vytvářejí tělo pro-
pustku. Zakončení propustku je možné provést pomocí vto-
kových a výtokových dílců s hladkou úpravou čela
(vtok/výtok). Pro zajištění svahování v místě vtoku a výtoku
je systém doplněn o prvky pro ukončení kolmými svahovými
křídly nebo rovnoběžnými křídly. Svahová křídla jsou navr-
žena jako jeden polorámový prvek tvaru „U“ navazující
čelně (na sraz) na vtokový nebo výtokový prvek. Svahová
křídla jsou standardně navržena pro sklon svahu 1:1,5. Dle
požadavku investora lze zajistit výrobu i pro jiné sklony
svahu. Rovnoběžná křídla jsou navržena jako úhlové zídky
navazující bočně na vtokové a výtokové prvky. Tato křídla
lze dodat včetně provedené železobetonové římsy pro další
urychlení výstavby.

Předmětem tohoto projektu je systé-
mová prefabrikovaná rámová kon-
strukce propustků, kterou je možno
využívat pro drážní stavby. Hlavním
účelem je zrychlení doby výstavby
a tedy i zkrácení výluk na tratích. Pro-
jekt představuje kompletní systémové
řešení pomocí stavebnice z rámových
dílců. 

Součástí projektu je samozřejmě sta-
tický výpočet, výkresy tvarů a výztuže,
řešení napojení na těleso náspu, zho-
tovení říms, a v neposlední řadě vyře-
šení manipulačních a montážních
úchytů.

Prefabrikované rámové propustky ŽPSV a.s. pro drážní stavby
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Ondřej O‘Neill

Další krok k urychlení výstavby propustku je možnost zajištění dodávky koncových rámových
prvků (vtok a výtok) s již provedenou železobetonovou římsou. Tato římsa bude při výrobě beto-
nována ve druhé fázi po odbednění rámového prvku. Pro zakotvení (spojení) římsy s rámovým
prvkem je u vtokových a výtokových prvků navržena zabetonovaná lišta s vylamovací výztuží.
Tímto řešením je odstraněn požadavek na dodatečné prováděné kotvení betonářské výztuže vr-
táním do již hotového prefabrikátu rámového prvku.

Základní rozměrová řada počítá zatím pouze se světlou šířkou otvoru 200 cm. Světlá výška
otvoru byla navržena ve variantách 180, 150, 120 a 90 cm. Délka prefabrikátů je navržena ve třech
skladebných délkách, a sice 150, 175 a 200 cm. Díky těmto třem skladebným délkám lze vy-
skládat propustek o celkové délce s odstupňováním po 25 cm. Kratší skladebné délky nejsou
navrženy s ohledem na minimalizaci počtu styků v konstrukci.

Tvar prefabrikovaného propustku

Sestava v terénu – průhledné zobrazení

Běžný rám 200 x 180 x 200 mm 
– pohled na čelo s ozubem

Vtokový rám 200 x 150 x 150 mm 
– pohled na armokoš

Běžný rám 200 x 90 x 150 mm 
– pohled na armokoš
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Uniformitu systému můžeme pozorovat také na jednotlivých průřezech stěn
a rozměrech náběhů v rozích rámů. Všechny prvky jedné řady, s výjimkou rov-
noběžných křídel (úhlových zídek), vycházejí ze stejného průřezu. Je tedy
možné využívat jednu stejnou formu prefabrikátu.

Průřez je jednostranně symetrický s horní deskou se střechovitým (sedlovým)
sklonem 2,5 %. Dolní deska tvoří dno koryta převáděné vodoteče s náběhy
1:2. Tloušťka průběžné části dolní příčle bez náběhů a tloušťka horní příčle
v nejvyšším místě je 250 mm. Stěny jsou navrženy jednotné tloušťky 200 mm
s náběhy v rozích o sklonu 1:1.

Pro návrh a posouzení jednotlivých prvků bylo uvažováno návrhové zatížení
železniční dopravou dle ČSN EN 1991-2 s uvažováním modelu zatížení LM-71
a součinitele = 1,21. Všechny rozměrové varianty rámových propustků jsou
navrženy pro výšku přesypávky v intervalu 0,4 až 7,0 m. Uvažovaný interval
výšky přesypávky pokrývá většinový podíl realizací těchto konstrukcí. Pro jinou
výšku přesypávky je třeba zajistit individuální návrh konstrukce. Pro všechny
výrobní řady byla také stanovena zatížitelnost propustku. A to v šesti sledova-
ných průřezech pro výšku přesypávky 0,4 m  až 7,0 m.

Všechny výrobní řady jsou navrženy z betonu kvality C45/55-XC4, XD3, XF4,
XA1. V případě požadavku je výrobce připraven na dodání betonů pro stupeň
agresivity prostředí XA2 s recepturou upravenou pro daný konkrétní případ
agresivity vlivem chemického působení.

Prvky jsou vyztuženy betonářskou výztuží B 500 B, s uvažovaným jmeno-
vitým krytím výztuže 50 mm a minimálním krytím 45 mm. A právě výztuži bych
rád věnoval v této publikaci pár zajímavých obrázků, neboť bylo zapotřebí vy-
tvořit opravdu systémové řešení s využitím co možná nejpodobnějšího armo-

koše pro všechny rozměrové řady. Třešničkou na dortu pak bylo vymodelování
a hlavně zakomponování systému kotev umožňujících manipulaci s prvkem při
odbedňování až po osazení prvku na stavbě včetně spojení dvou sousedních
dílů stažením k sobě.

Samozřejmostí je umožnění měření výskytu bludných proudů na hotové kon-
strukci propustku. Z tohoto důvodu jsou koncové rámové prvky (vtok a výtok)
opatřeny měřícími vývody, které jsou vodivě napojeny na betonářskou výztuž
rámu. Tyto vývody jsou umístěny na vnitřní straně stěny prvku, aby byly snadno
přístupné po dokončení mostního objektu.

Navrženým výrobním programem tedy bude na trh dodán ucelený systém
rámových propustků, umožňující zrychlenou výstavbou při realizaci železnič-
ních staveb s možností zkrácení výluk na železničních tratích. Současně bu-
doucí investor (ŽPSV) a správce železničních tratí (SŽDC) získá konstrukci
rámových propustků v kvalitě výrobků prováděných mimo místo realizace
v standardizovaných podmínkách zajišťujících vysokou kvalitu a provedení. Tím
bude mimo jiné zajištěna vyšší životnost konstrukce mostního objektu jako
celku s minimálními požadavky na provádění pravidelné údržby.

Středisko: 230
HIP: Ing. Tomáš Šlais
Zpracování statického výpočtu, modelů a výkresové dokumentace:
Ing. Ondřej O’Neill

Sestava propustku s rovnoběžným křídlem (vlevo) a s kolmým křídlem (vpravo)

Detail umístění manipulačních kotev v armokoši

Sestava v terénu – svahové křídlo

Sestava v terénu – rovnoběžné křídlo
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Vláda ČR přijala dne 19. 5. 2015 Aktualizovanou
státní energetickou koncepci. Z té vyplývá, že doprava
je významným spotřebitelem energie – na konečné
spotřebě energie se podílí 21 %. Proto se dopravy ci-
telně dotknou chystané změny v energetické koncepci
státu. Ve vládou přijatém dokumentu je stanoveno:

- snížení spotřeby ropných produktů v dopravě
- zvýšení využití elektrické energie v dopravě
Základem proto musí být prioritně převedení do-

pravy z automobilů poháněných spalovacími motory
na elektrizované železnice. 

Pro splnění výše uvedených úkolů je nutné provést
v oblasti subsystému Energie:

a) Zvýšit výkonnost pevných trakčních zařízení a tím
umožnit zvýšený rozsah dopravního zatížení hlavních
tratí sítě TEN-T, zejména tranzitních nákladních kori-
dorů.

b) Vyšší nároky na napájení též souvisí s růstem
rychlostí vlaků všech kategorií. Aerodynamická složka
jízdního odporu vozidel roste s druhou mocninou
rychlosti, výkon potřebný na její překonání roste
s druhou mocninou rychlosti, odpovídající výkon roste
se třetí mocninou rychlosti a ztráty v trakčním vedení
rostou dokonce se šestou mocninou rychlosti. 

c) Elektrizací dalších tratí s potenciálem růstu pře-
pravních výkonů využít k uspokojení rostoucího zájmu
o železniční dopravu i další část železniční sítě –
dosud neelektrizované železniční tratě a nabídnout na
nich rychlejší a levnější dopravu, než jakou umožňuje
naftový provoz. 

Skutečnost, že přenosová schopnost vedení klesá
s druhou mocninou napětí, se již v minulosti stala pří-
činou použití vysokého napětí, a to jak v energetice
(přenosové i distribuční sítě), tak i na železnici. Kromě
zásadního snížení ztrát energie v trakčním vedení má
přechod ze 3 kV na 25 kV i významný dopad:

a) na hlavních tratích došlo ke zvýšení rychlosti jízdy
vlaků osobní přepravy i nákladních vlaků s důsledkem
nutnosti zvýšení jmenovitého výkonu trakčních vozidel
z někdejších 2 MW na současných 6 MW, tedy na troj-
násobek. Otázka pokrytí tohoto výkonu ze strany pev-
ných trakčních zařízení není dána jen výkonem
trakčních napájecích stanic, ale zejména schopností
trakčního vedení tento výkon přivést od napájecí sta-
nice k vlaku. Důsledkem nízké přenosové schopnosti
vedení jsou vysoké ztráty výkonu a velké úbytky na-
pětí mezi napájecí stanicí a vozidlem s důsledkem po-

klesu výkonu vozidla s dopadem na nedodržování
jízdním řádem stanovených jízdních dob. 

b) Nízká přenosová schopnost trakčního vedení
v systému 3 kV neumožňuje hospodárně elektrizovat
jednokolejné, dopravně málo zatížené tratě. Systém
25 kV umožňuje díky své vyšší přenosové schopnosti
stavět napájecí stanice na větší vzdálenost a využívat
levnější a lehčí trakční vedení. 

Na jednotný napájecí systém 25 kV / 50 Hz je po-
třebné přejít programově, a to tak, aby bylo optimálně
využito již připravovaných modernizačních akcí na
trakčním zařízení stávající železniční sítě, i budoucí vý-
stavby vysokorychlostních tratí. 

TSI ENE
Jak vyplývá z Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 (TSI

ENE), při modernizaci napájecího systému železniční
trati je nutné naplňovat podmínky TSI ENE. Jedním
z parametrů, který se v souvislosti s rozšířením provozu
moderních vysoce výkonných hnacích vozidel na če-
ských hlavních tratích elektrizovaných stejnosměrným
systémem 3 kV začal negativně projevovat, je kapacita
napájení. V rámci řešení této studie byla provedena mě-
ření a výpočty kapacity trakčního vedení. Z těchto vý-
počtů je zřejmé, že dimenzování napájecího systému
u připravovaných projektů modernizace tratí elektri-
zovaných stejnosměrnou soustavou 3 kV nevyhoví po-
žadavkům TSI ENE již při současném rozsahu provozu
na hlavních tratích s pravidelnou nákladní dopravou.
Jelikož se jedná o studii objektivního porovnání trakč-
ních soustav pro koncepční rozhodnutí, byl zadavatelem
stanoven požadavek na porovnání střídavého systému
25 kV 50 Hz a stejnosměrného systému 3 kV při srov-
natelných podmínkách plnění TSI ENE a příslušných
norem, které jsou při modernizaci tratí/napájecího sy-
stému závazné. 

Efekty změny systému 3 kV na 25 kV
V roce 2015 bylo v ČR v síti SŽDC 1 774 km želez-

ničních tratí napájených systémem 3 kV. Byla na nich
vykonána dopravní práce cca 40 miliard tkm a k tomu
bylo při měrné spotřebě cca 22 Wh/tkm spotřebováno
884 milionů kWh elektrické energie na vstupu celkem
63 trakčních napájecích stanic. 

Podle dopravní sektorové strategie MD ČR mělo
v rozmezí let 2015 až 2035 dojít na železnici k:

JEDNOTNÁ NAPÁJECÍ SOUSTAVA V ČESKU?
Jaroslav Peroutka, Petr Lapáček

Je nutné přejít ze stávajícího systému napájení 3 kV na jiný? Pokud ano, tak v jakém horizontu?

To byly hlavní otázky, na které hledala odpovědi studie zpracovaná sdružením
SUDOP PRAHA a SUDOP Brno pro Ministerstvo dopravy ČR.  Dále měla stanovit
harmonogram přechodu a finančně tento přechod ohodnotit. 

- nárůstu přepravních výkonů osobní železniční do-
pravy na 1,434násobek,

- nárůstu přepravních výkonů nákladní železniční
dopravy na 1,193násobek.

Tratě elektrizované systémem 3 kV patří z velké vět-
šiny do sítě TEN-T, tedy do té části sítě, která je nejvíce
zatížena (27 % délky tratí vykonává 77 % přepravních
výkonů osobní železniční dopravy a 90 % přepravních
výkonů nákladní železniční dopravy) a nejvíce na ni
roste přepravní poptávka, zatímco dopravní sektorová
strategie uvádí hodnoty celosíťové. 

Proto je velmi reálné předpokládat v rozmezí dva-
ceti let 2015 až 2035 na tratích SŽDC dosud elektrifi-
kovaných systémem 3 kV:

- růst přepravních výkonů osobní železniční do-
pravy na 1,56násobek, což odpovídá ročnímu nárůstu
přepravních výkonů o 2,8 %,

- růst přepravních výkonů nákladní železniční do-
pravy na 1,68násobek, což odpovídá ročnímu nárůstu
přepravních výkonů o 3,4 %.

S ohledem na vývoj v létech 2010 až 2015
i s ohledem na další trendy jde o velmi konzervativní
odhad. Avšak u dimenzování pevných trakčních zaří-
zení je nutno uvažovat i dynamičtější vývoj a napájení
elektrických drah dimenzovat tak, aby neomezovalo
možnosti, které trať, způsob řízení a zabezpečení vla-
kové dopravy i vozidla umožňují. 

Úspory elektrické energie 
Nevýhodou systému 3 kV je nízká účinnost trakčního

vedení, která navíc klesá s rostoucím výkonem. Další
energetickou nevýhodou systému 3 kV ve srovnání se
systémem 25 kV je nižší úspěšnost rekuperace (schop-
nost vrátit při brzdění energii do napájecí soustavy). 

Úspory energie při náhradě systému 3 kV systémem
25 kV tedy mají tři příčiny: nižší ztráty při přenosu
energie z napájecí stanice k vozidlu, nižší ztráty při
zpětném přenosu rekuperované energie a vyšší úspěš-
nost rekuperačního brzdění – a proto jsou značné: činí
cca 30 %. 

Úspory odstraněním škod 
způsobených bludnými proudy
Při průchodu stejnosměrného proudu vlhkou zemí

dochází k elektrolytickému úbytku kovů, a to jak při
výstupu proudu z tratě, tedy na majetku dráhy (kolej-
nice a další kovové části železničního svršku a s nimi
spojené předměty), tak při výstupu proudu z kovových
konstrukcí v zemi uložených podél tratě či v jejím okolí
(respektive země se dotýkajících), kterými proud ná-
hodně prochází.



23 SUDOP REVUE 4/16

Úspora investičních a provozních 
nákladů při dokončování elektrizace sítě
železnic SŽDC
Zejména na jednokolejných tratích, na kterých je

jízdní řád podmíněn křižováním vlaků v určitých stani-
cích, vychází velmi velký poměr mezi jmenovitým vý-
konem, na který musí být napájecí stanice
dimenzovány a jejich středním výkonem, na který jsou
zatěžovány. Napájecí stanice totiž musí být instalo-
vány blízko sebe na vzdálenost cca 20 km. Je proto
logické, že při uvažování systému 3 kV vychází elek-
trizace těchto tratí nerentabilně.

Zcela jiné řešení umožňuje střídavý napájecí systém
25 kV. Jeho vyšší přenosová schopnost vytváří před-
poklady pro mnohem hospodárnější řešení – zejména
při použití systému jednotné fáze (dvoustranné napá-
jení) se vzdáleností napájecích stanic do cca 100 km.

Úspory při budování vysokorychlostního
železničního systému
Další zásadní investiční a provozní úspora sjedno-

cení napájení železnic v ČR na hodnotu 25 kV se týká
vysokorychlostního železničního systému. Vysoko-
rychlostní tratě mají spojovat mimo jiné i města Ústí
nad Labem, Praha, Přerov a Ostrava. Ta se nacházejí
v zóně, která je dosud napájena napětím 3 kV. Vyso-
korychlostní železnice je však nutno napájet napětím
25 kV, neboť jízda vysokou rychlostí (kolem 300 km/h)
vyžaduje vysoké výkony, které již nejsou stejnosměrné
systémy schopny zajistit. 

Zaústění vysokorychlostní trati napájené napětím
25 kV do železničního uzlu napájeného napětím 3 kV
je velmi nešťastným řešením z těchto důvodů:

- v průběhu rozjezdu, kdy vlak potřebuje co nejra-
dikálněji akcelerovat, aby co nejdříve získal traťovou
rychlost, musí při změně systému 3 kV na 25 kV pře-
rušit tažnou sílu. Tím dochází k nepříjemné ztrátě
času, kterou je možno kompenzovat jedině následnou
jízdou vyšší rychlostí, tedy s vyšší spotřebou energie,

- velkou komplikací je přejíždění mezi konvenční
tratí a tratí VRT. Na těchto přechodech musí být nain-
stalováno klasické mezisystémové dělení. Vlaky při
pomalém najíždění z konvenční tratě  na VRT budou
blokovat provoz na této hlavní trati.

Proto je přeměna napájení železničních uzlů Ústí
nad Labem, Praha, Přerov a Ostrava ze 3 kV na 25 kV
velmi racionálním přípravným krokem (vkladem) pro
integraci ČR do evropské sítě vysokorychlostních že-
leznic. 

Úspory odstraněním stykových míst
V síti železnic SŽDC existuje 7 míst styku soustav

3 kV a 25 kV (Kadaň, Králův Dvůr, Benešov, Kutná
Hora, Svitavy, Nezamyslice a Nedakonice). Ta pocho-
pitelně komplikují provoz. Sjednocením napájecích sy-
stémů na úroveň 25 kV styková místa vymizí. 

Zajištění (zvýšení) kvality napájení
Nízká přenosová schopnost napájecího systému 

3 kV, která se vlivem zvyšování rychlosti jízdy vlaků
a trakční výkonnosti vozidel projevuje stále výrazněji,
omezuje dosažitelný trakční výkon vozidel. U starších
vozidel je pokles výkonu úměrný poklesu napětí a může
probíhat do úrovně 67 % nominálního výkonu při po-
klesu napětí k hodnotě 2 000 V. U novějších vozidel ře-
šených v souladu s TSI LOC&PAS dochází záměrně
k radikálnímu omezování výkonu již při poklesu napětí
pod 90 % nominální hodnoty, tedy pod 2 700 V, a při
poklesu napětí na 2 000 V klesá trakční výkon na nulu.
Dochází k významnému snižování disponibilního trakč-
ního výkonu vozidel, což má vážné dopady na neplnění
jízdních dob stanovených jízdním řádem a tím i na ply-
nulost a pravidelnost železničního provozu.

Přechod ze systému 3 kV na systém 25 kV, který
disponuje výrazně vyšší přenosovou schopností, tyto
nedostatky odstraňuje a vytváří podmínky k tomu, aby
vozidla disponovala neomezovanými trakčními vlast-
nostmi a dodržovala jízdním řádem stanovené jízdní
doby.

Zvýšení výkonnosti subsystému ENE
Nízká přenosová schopnost napájecího systému 

3 kV, má vliv nejen na dodržování jízdního řádu, ale i na
jeho konstrukci. Jde o elektrická následná mezidobí.
Pro dopravu vlaku daným traťovým úsekem je po-
třebné určité množství energie. Nemá-li být překročen
výkon pevných trakčních zařízení, nesmí vlaky jezdit
v intervalu kratším než elektrické následné mezidobí.

Schopnost systému 25 kV umožnit jízdu vlaků
v těsnějším sledu, než dovoluje současný stav sy-
stému 3 kV je také významným přínosem.

Závěr
Studie svým zaměřením představuje zajímavý po-

hled do oblasti subsystému Energie a porovnává po-
užití a možnosti trakční napájecí soustavy 3 kV 
a 25 kV, 50 Hz. Přináší tak odpovědi na otázky, které
ve vztahu ke zmíněnému subsystému nebyly v ČR
dosud konfrontovány. Pro naplnění závěrů studie je
nutné sledovat následující programové kroky:

a) Bezodkladně přijmout rozhodnutí o progra-
movém přechodu elektrizovaných tratí SŽDC na jed-
notný systém 25 kV,

b) Toto rozhodnutí a předpokládaný časový plán
přechodu zveřejnit, aby se dopravci i objednatelé do-
pravy mohli na změnu systému napájení drah v před-
stihu připravit,

c) Moderní technikou trakčních napájecích stanic
zajistit napájení železnic systémem 25 kV 50 Hz jed-
notné fáze a zároveň rovnoměrně zatěžovat třífázovou
distribuční síť,

d) Koordinovat postup konverze s postupem elek-
trizace dosud neelektrizovaných tratí,

e) Koordinovat postup konverze s postupem vý-
stavby vysokorychlostních tratí,

f) Koordinovat postup konverze u SŽDC s po-
stupem konverze u ŽSR,

g) Koordinovat postup konverze s postupem mo-
dernizace tratí SŽDC,

h) Konkrétní podrobnosti řešit v rámci projektů jed-
notlivých staveb, avšak vzájemně koordinovaně
a s cílem využít synergických efektů (typicky: společné
napájecí stanice pro více tratí),

i) Věnovat vysokou pozornost úspěšné realizaci pi-
lotních projektů konverze,

j) Obecné otázky konverze nadále centralizovaně
řešit s dohledem MD ČR a GŘ SŽDC – udržet jednotící
linii a aktualizovat ji,

k) Koordinovat postup konverze systému 3 kV na
25 kV s postupem implementace ETRMS (zejména
s instalací ETCS).
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Každé dva roky se v Berlíně koná
železniční veletrh InnoTrans, na
kterém jsou k vidění stovky
vystavovatelů z celého světa. Na
více jak třech kilometrech kolejí
jsou zde vystaveny nejmodernější
lokomotivy, jednotky, tramvaje,
osobní a nákladní vozy a stavební
stroje... Nepřeberné množství
vystavovatelů se zde prezentuje
i v přilehlých halách, kde lze najít
cokoliv, co si lze ve spojení
s železnicí představit. 

Ale nejen vlastní veletrh je pro nás
projektanty zážitkem. Jak se říká:
I cesta je cíl. Vlak do německé
metropole zatím sice stále nejede
po VRT, ale i tak se dá do Berlína
cestovat (bohužel zatím jen chvíli
po německém území) rychleji než
jsme u nás zvyklí. Rychlost 200
km/h člověk hned zaregistruje,
protože se svět za oknem vlaku
míhá nějak podezřele rychle
a pohled na informační tabuli ve
voze to pak jen potvrdí.

Já osobně mám Berlín spojený s dětstvím,
protože jsem zde díky rodičům pobýval v letech
1977 a 78. Otec byl muzikant a téměř dva roky
zde působil. Cesta do Berlína byla tehdy vůbec
zážitkem, moderní výdobytek
východoněmeckého průmyslu, legendární
Vindobona řady 175, byla nasazována v těchto
letech právě na trase Vídeň–Praha–Berlín.
Naopak kolejová doprava v Berlíně z dnešního
pohledu připomínala muzejní provoz datovaný do
meziválečného období. Linky S-Bahn i U-Bahn
byly vedeny starými vozy, které pamatovaly
Hitlera a podobně tomu bylo i s tramvajemi. No,
a protože elektrizace tratí skončila ve směru od
Prahy v Drážďanech, kolorit dotvářely parní
lokomotivy, které do Berlína ještě s některými
expressy zajížděly. Ovšem tehdy právě dodávané
moderní motorové lokomotivy ze Sovětského
Svazu je začínaly úspěšně vytlačovat.

Od té doby se v dopravě mnohé změnilo.
K vidění jsou v provozu nejmodernější jednotky
a elektrické lokomotivy, stejně tak i tramvaje,
které zatím stále ještě doplňují naše článkové
ČKD Tatra KT4DM; jejich konec se ale
nezadržitelně blíží a posledních 70 kusů ukončí
provoz do dvou let – především díky tomu, že se
nejedná o nízkopodlažní vozidlo.

Soupravy S-Bahn prošly obnovou až po sjednocení Německa; nové jednotky doplní
a částečně nahradí ty stávající postupně od příštího roku. Horší situace je u souprav 
U-Bahnu, ty jsou staré desítky let – nejmodernější vozidla pocházejí ze sedmdesátých
let minulého století. Zcela nové soupravy od firmy Stadler Pankow už ale procházejí
testovacími jízdami.

Při zakoupení celodenní jízdenky za 7 euro si místní
hromadné dopravy užijete ažaž.

BERLÍN...
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Venkovní expozice vozidel byla letos ve znamení
elektrických a motorových jednotek. Stadler zde
představil svou novinku, vysokorychlostní jednotku
EC250 pro švýcarské dráhy v klasickém červenobílém
provedení s maximální rychlostí 250 km/h. Polský
výrobce Pesa zde prezentoval jednotku Dart pro polské
dráhy PKP Intercity s maximální rychlostí 160 km/h
s možností zvýšení rychlosti až na 250 km/h. Vedle pak
pózovala velmi elegantní německá vysokorychlostní
jednotka Siemens Velaro s maximální rychlostí 300 km/h
pro Turecko.

...A INNOTRANS

Možná až poněkud futuristicky vyhlížející čínské jednotky byly prezentovány
jako modely ve stáncích čínských výrobců železničních vozidel. Tato země
udělala v oblastí vysokorychlostních tratí obrovský pokrok a mnoho
podobných jednotek je tam již několik let v provozu.

Zajímavou novinkou byla motorová jednotka  Coradia Lint 654 od
Alstomu s pohonem na vodík. Palivové články s obsahem téměř
100 kg plynného vodíku jsou umístěny na střeše vozů, přičemž  dojezd
jednotky je v průměru 700 km, což postačuje na běžný denní provoz.

Čeští výrobci zde byli
zastoupeni nejen
v jednotlivých halách, ale
i na venkovní ploše. škoda
Transportation zde
prezentovala lokomotivu
řady 102 (109E3) pro
Deutsche Bahn Regio, která
bude součástí dvoupodlažní
soupravy Push-Pull. Ta nyní
prochází sérií testů a tak
byla k vidění jen jako model
ve vnitřní expozici
Škodovky.

K vidění zde bylo mnoho, od výše popisovaných jednotek až po nejmenší detaily jednotlivých součástí
železniční infrasturuktury. Další příležitost shlédnout, kam se vývoj v oblasti železnice posunul, bude
opět v Berlíně v roce 2018.

Vladimír Fišar 
Foto autor
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Jak je to opravdu s vyvlastněním?
Na tuto otázku se pokusím, možná trošku v roli vyvlastňovaného, odpo-

vědět po čerstvě nabytých zkušenostech s první akcí, kde SUDOP PRAHA
zajišťuje kromě projekční činnosti i kompletní inženýrskou činnost včetně
zajištění případného vyvlastňovacího řízení. Nemusím říkat, že to je novinka
nejen pro nás, ale zcela určitě pro investora a bohužel i pro orgán státní
správy – vyvlastňovací úřad. Pro projektanta a investora to jsou téměř nu-
lové zkušenosti, absence silného týmu – myšleno týmu se silnou právní
podporou a řešení krizových situací při ústních jednáních s vyvlastňo-
vaným. Pro investora je zajímavou novinkou i to, že musí s projektantem
více a aktivněji spolupracovat. Pro místně příslušný vyvlastňovací úřad to
také není jednoduché – zkušeností pomálu a navíc se jedná o nepříjemných
záležitostech s lidmi v daném regionu.

Jaké jsou právní opory vyvlastnění?
Zasáhneme-li do vlastnického práva, musíme mít na paměti:
a) v mezinárodním měřítku článek 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě

o ochraně lidských práv a základních svobod, 
b) v podmínkách České republiky Ústavní zákon ČNR č.1/1993 Sb.

(Ústava ČR) a Usnesení předsednictva ČNR č.2/1993 (Listina základních
práv a svobod)

Obě právní listiny považují vyvlastnění za nejzávažnější veřejnoprávní
zásah do majetkových práv a jeho realizace je možná pouze za splnění
všech tří zákonných podmínek: veřejný zájem, na základě zákona a za
náhradu.

Právní normy pro postup vyvlastnění v ČR:
- zákon č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo stavbě (vyvlastňovací zákon) Nalezneme zde popis
principů právní úpravy vyvlastnění, nástrojů ochrany vlastnického práva
a práv třetích osob při realizaci vyvlastnění, podmínky vyvlastnění,
způsob výpočtu a úhrady náhrady za vyvlastnění .
- zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) Stanovuje účely pro vyvlastnění nemovitého majetku.

- zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a ener-
getické infrastruktury. Speciální zákon, který upravuje prakticky shodné
záležitosti jako zákon o vyvlastnění, avšak odlišným způsobem (např. ná-
hrada za vyvlastnění). Přináší dle mého soudu zbytečné komplikace při
projednávání dopravních staveb.
- zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – aplikace ustanovení o doručo-
vání veřejnou vyhláškou pouze v případě doručování neznámým účast-
níkům nebo účastníkům neznámého pobytu či sídla.

Základní tři podmínky pro vyvlastnění jsou těmito národními normami
rozšířeny o podmínky:

- stanovení účelu vyvlastnění 
Vyvlastnění musí být provedeno jen v nezbytném rozsahu pro dosažení

daného účelu. Existuje i možnost pro vyvlastňovaného požádat o rozšíření
vyvlastnění, pokud by zbývající část pozemku nebo stavby nemohl využívat
buď vůbec, nebo jen s obtížemi.  

- možnost přistoupit k vyvlastnění není-li možné účelu dosáhnout
jinak 
Vždy je na prvním místě snaha se s vlastníkem domluvit. Pro mne jako

vlastníka je nejdůležitější rozsah záboru a nabízená kupní cena.
Diskutovaným pojmem v procesu vyvlastnění je tzv. veřejný zájem, který

můžeme chápat jako zájem obecně prospěšný – zájem, který převažuje
nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Veřejný zájem
u staveb, kterými zasahujeme do území, musí být splněn v souladu s cíli
a úkoly územního plánování – územně plánovací dokumentací. Veřejný
zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení. Veřejný
zájem vylučuje vyvlastnění v soukromém zájmu. Nejčastěji o vyvlastnění
usiluje stát, přestože usilovat o vyvlastnění může jakýkoli subjekt.

Co je cílem vyvlastnění?
Odnětí vlastnického práva nebo omezení vlastnického práva nebo práva

odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Odnětím práva
rozumíme vynucený přechod práva, omezením myslíme zúžení vlastnického
práva. Vyvlastnění dle vyvlastňovacího zákona je spojeno s věcmi nemovi-

Vyvlastnění
Roman Čítek

Televize, rozhlas a další média nás často seznamují s problémy přípravy důležitých dopravních staveb a často
se v těchto zprávách objevuje pojem vyvlastnění. Nemusím dodávat, že zprávy jsou dost často pouze střípky
z plnohodnotné a pravdivé informace, navíc mnohdy vytržené z kontextu. 
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tými, ale předmětem vyvlastnění mohou být i věci movité. Do této kategorie
spadá např. vyvlastnění pro účely zajišťování obrany státu. Tohoto účelu lze
uplatnit bohudík pouze za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

Kdo jsou účastníci vyvlastnění?
Účastníky řízení jsou vyvlastnitel (osoba, která se domáhá, aby na ni

přešlo vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo, aby v jeho pro-
spěch bylo zřízeno věcné břemeno nebo aby věcné břemeno vyvlastňova-
ného bylo zrušeno) a vyvlastňovaný (vlastník věci, která má být
vyvlastněna, popř. ten, kdo k věci, která má být vyvlastněna, má právo od-
povídající věcnému břemenu). Účastníky vyvlastňovacího řízení jsou dále
zástavní věřitel, podzástavní věřitel a za určitých okolností správce dědictví,
dědici zůstavitele a stát.

Kolik za vyvlastnění dostanu?
Bohužel to nebude více, než mi bylo doposud nabízeno. Můžu si vybrat

buď peněžní náhradu, nebo náhradní pozemek. Svůj nestavební pozemek
v Ouholičkách bych rád směnil za pozemek pokud možno blízko centra
Prahy. Ale to bohužel nejde. Náhrada musí být spravedlivá a adekvátní hod-
notě, která by umožňovala obstarání obdobné věci. Návrhů kupních smluv
mám za ty léta, co jsem prudil, už několik a pokaždé s jinou cenou. Ta za-
tracená legislativa! Jednou byl můj pozemek stavebním, poté nestavebním,
rovněž navýšení a koeficienty se stále měnily. V současnosti nabízí vyvla-
stnitel pouze osminásobek. A to nevlastním stavební pozemek či stavbu.
V tomto případě bych mohl cenu ze znaleckého posudku vynásobit 1,15.
Nejsem právní expert, ale zákon o vyvlastnění si kapku nerozumí se zá-
konem o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Prohlížím si naposled
zaslaný znalecký posudek a nejde mi do hlavy, proč moje políčko, které je
určeno k zastavění územním rozhodnutím pro umístění stavby silnice, není
stavebním pozemkem? A kolik dostanu za ten kabel, který mi zabřemení
pozemek? No, to snad není možné! To musel znalecký posudek stát víc
než náhrada za zřízení věcného břemene. Ještě, že nemusím za znalecký
posudek platit a zajistí to vyvlastnitel.

Nejsem s návrhem spokojen  
Pokud návrh stavebníka na dobrovolný převod vlastnictví odmítnu, nebo

nedojde-li ke shodě nejpozději do 90 dnů od doručení návrhu, přichází na
řadu vyvlastňovací řízení. 

Cena za vyvlastňovaný pozemek či stavbu bude stanovena odlišným
způsobem, není možné již použít navyšující cenové koeficienty. Je otázka,
zda si to ještě nerozmyslet, když v případě dohody bude navržená kupní
cena vyšší, než náhrada za vyvlastnění.

Náhrada za vyvlastnění mi bude poskytnuta nejpozději do 90 dnů od
právní moci rozhodnutí o vyvlastnění. 

Kdo vede vyvlastňovací spor?
Tuto příjemnou záležitost mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným vede vy-

vlastňovací úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působností, Magistrát hl.
města Prahy nebo magistrát územně členěného statutárního města). K vy-
vlastňovacímu řízení je příslušný vyvlastňovací úřad, v jehož správním ob-
vodu se nachází vyvlastňovaný pozemek nebo stavba. Ústředním orgánem
ve věcech vyvlastnění je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jak probíhá vyvlastňovací řízení?
Zahájení pouze na žádost vyvlastnitele. 
Žádost musí mimo jiné obsahovat:
- označení vyvlastňovaného pozemku nebo stavby a práv třetích osob
na nich váznoucích,
- doložení splnění zákonných podmínek pro vyvlastnění.

Přílohami návrhu jsou:
- zákres dotčených pozemků a staveb na podkladu katastrální mapy
(pokud předmětem vyvlastnění je část pozemku, připojí se geometrický
plán),
- územní rozhodnutí, 
- listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění, včetně prohlášení
o tom, že ve stanovené lhůtě se vyvlastniteli nepodařilo získat dohodou
potřebná práva k pozemku nebo ke stavbě,
- znalecký posudek pro stanovení náhrady za odejmutý pozemek nebo
stavbu. 

Vyvlastňovací úřad provede kontrolu žádosti a poté oznámí účastníkům
zahájení řízení. Současně Katastrální úřad zapíše na příslušný list vlastnictví
formou poznámky zahájení vyvlastňovacího řízení.  Minimálně po 30 dnech
po oznámení se koná ústní jednání, které nařídí stavební úřad a o jehož
konání uvědomí účastníky řízení nejméně 15 dní předem. Při ústním jednání
mám poslední možnost uplatnit námitky proti vyvlastnění, na pozdější ná-
mitky nebude brán zřetel.

Rozhodnutí o vyvlastnění
Vyvlastnitel to nebude mít

lehké – bude muset prokázat,
že splňuje všechny podmínky
pro navržené vyvlastnění.
Pokud vyvlastňovací úřad
zjistí, že podmínky nejsou spl-
něny, žádost o vyvlastnění za-
mítne. V opačném případě
vyvlastňovací úřad rozhodne
výrokem o vyvlastnění práv
k pozemku nebo ke stavbě
a o náhradě za vyvlastnění.
Součástí výroku rozhodnutí je
určení, v jaké lhůtě je vyvla-
stnitel povinen zahájit usku-
tečňování účelu vyvlastnění. 

Pokud je náhrada řešena
formou směny pozemku, vyvlastňovací úřad určí pozemek nebo stavbu,
která přechází do vlastnictví vyvlastňovaného, popřípadě rozhodne též
o vyrovnání rozdílu v ceně vyvlastněného pozemku nebo stavby a náhrad-
ního pozemku nebo stavby podle oceňovacího předpisu účinného v době
vyvlastnění, včetně lhůty k poskytnutí plnění, která nesmí být delší než 60
dnů od právní moci rozhodnutí.

Účastníci řízení obdrží do vlastních rukou stejnopis písemného vyhoto-
vení rozhodnutí. Proti tomu se můžu včas odvolat a napadnout výroky o vy-
vlastnění. Musím to však učinit ve lhůtě 15 dnů. Splním-li to a odvolání bude
přípustné, bude mít odvolání odkladný účinek i na ostatní výroky rozhod-
nutí. Odvolání směřující pouze proti výroku o náhradě za vyvlastnění nemá
odkladný účinek na ostatní výroky rozhodnutí.

Mám možnost zrušit rozhodnutí o vyvlastnění?
Mám na to dokonce právní nárok v podobě tří důvodů:
- nezaplacení náhrady ani po uplynutí 30 dnů od konce lhůty stanovené
ve výroku o náhradě za vyvlastnění, 
- nezahájení realizace účelu vyvlastnění,
- zrušení nebo pozbytí platnosti územního rozhodnutí, které bylo pod-
kladem pro vyvlastnění.
Navíc je další šance. Jedná se přece o liniovou stavbu s velkým počtem

dotčených vlastníků, jejichž jednání nelze předvídat. Někteří podepíší,
někdo se ve vyvlastňovacím řízení odvolá, někdo uplatní přezkum u soudu.
Vše se nekonečně povleče a lhůty uvedené v rozhodnutí uplynou a nebude
tak moci dojít k zahájení realizace účelu, pro který bylo vyvlastňováno.

Jsem prudič a budu se soudit!
Mám dobrého právníka – tak se budu přeci odvolávat proti výrokům o vy-

vlastnění. Neúspěšně. Vyčerpal jsem nejen všechny řádné opravné pro-
středky, ale i své naspořené úspory, zbývá poslední možnost, obrátit se na
soud. Příslušný k projednání žaloby je v prvním stupni krajský soud, lhůta
k podání žaloby je 30 dnů od právní moci rozhodnutí, přičemž její zmeškání
nelze prominout. Žalobě je přiznán odkladný účinek, tedy vyvlastnění nelze
provést, dokud řízení před soudem pravomocně neskončilo. 

Na závěr 
Vyvlastnění neplést se znárodněním!
Při znárodnění přebírá majetek násilně stát proti vůli vlastníků, bez jejich

vědomí a téměř bez náhrady.
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1/ Námět
Základem každého filmu je příběh, nebo chcete-li, námět. Ne jinak je tomu i v případě vi-

deoprezentace. Příběhem se v našem případě stává virtuální pouť po navrhované části trati,
dálnice nebo jím může být třeba představení nějakého zajímavého mostu či budovy. Hned
v počátku je však potřeba mít alespoň hrubou představu o tom, co má videoprezentace před-
vést, komu je vlastně určena a jak má být přibližně dlouhá. Teď se možná podivujete, že ta-
kovou samozřejmost vůbec píšu, ale ze zkušenosti vím, že ne každý investor tuto představu
na začátku má. Ono se není čemu divit. Zkuste si takový námět vymyslet k některému ze
svých projektů, na kterém právě pracujete. Sami zjistíte, že to zase tak snadné není. Nakonec
na FAMU se to studenti učí několik let…

2/ Scénář
Jakmile máme námět, můžeme již začít pracovat na scénáři. Ten má z počátku jen velmi

hrubé rysy, ale postupně se dopracovává, zpřesňuje a doplňuje. Ze scénáře vyplynou jednot-
livé scény filmu a na těch již lze začít pracovat. Ze scénáře například vyplyne, které části trasy
se budou v počítači modelovat, jak se nastaví animace nebo kam je třeba zajet a natočit video.
Ze scénáře můžeme vyčíst i to, jak budou jednotlivé scény dlouhé a jak tedy bude dlouhá sa-
motná videoprezentace. Můžeme si tak přidávat nebo ubírat jednotlivé scény a jejich časy,
abychom splnili představu investora. Když má již scénář základní kostru, začíná vznikat 
komentář. Ten však ještě zpětně jednotlivé scény ovlivňuje. Jednak jejich délku, ale hlavně
to, co se v nich má odehrát. Zjistí se například, že by bylo vhodnější ukázat ještě přejezd před
zhlavím, protože by to zajímalo zastupitele obce, přes kterou trať vede. Je to tedy takový živý
organismus, který se do poslední chvíle mění. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby nám dal
objednatel nebo hlavní inženýr projektu text komentáře, podle kterého by se scénář sestavil
mnohem snáze. Ze zkušenosti ale vím, že to lze zařídit jen velmi obtížně. Nikdo ze zúčastně-
ných lidí totiž není profesionální scénárista. 

V SUDOP revui 1/2016 jste se měli možnost dozvědět, jak si můžete ze svého 3D modelu vytvořit technickou animaci.  Ně-
které projekty je však potřeba představit široké veřejnosti a tím samozřejmě „obyčejná“ animace stále ještě není. K tomu je
potřeba videoprezentace. Jedná se vlastně o krátký, několikaminutový dokumentární film, který bývá složen z krátkých ani-
mací, instruktážních map nebo třeba videí stávajícího stavu.

Jak se dělá videoprezentace
Jakmile má scénář již konkrétní po-

dobu, je potřeba, aby jej schválil ob-
jednatel. Jenže… na začátku si sice
„nechal poradit“, ale když již něco
konkrétního vidí, stává se z něj režisér
a příběh upravuje. A to i několikrát.
No, dovedete si to asi živě představit.
Na druhou stranu je to logické. Video-
prezentace slouží nějakému konkrét-
nímu účelu, který by měla splnit a my
jsme tu proto, abychom vytvořili něco
smysluplného. 

Čas ale běží a vzhledem k tomu že se
některé scény musejí dodatečně měnit,
je potřeba vše dobře naplánovat. Ně-
které již hotové záběry se nepoužijí
a zase další nové musejí vzniknout.
Pokud máte jet do nějaké vzdálenější
lokality, může vám to klidně změnit
plány na víkend. Nesmíme totiž zapo-
mínat na fakt, že jsme při focení a na-
táčení závislí hlavně na počasí a tomu
neporučíme. Vše ostatní se tedy při-
způsobuje právě počasí, což při
běžném projektování vůbec neřešíme.
Inu, všechno má své zákonitosti. 

Ondřej Kafka

Scénář bývá zpravidla vytvořen v Excelu, aby do něj mohl zasahovat i objednatel
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4/ Komentář
Jak jsem již zmínil, součástí každé vi-

deoprezentace je i komentář. Aby pů-
sobil věrohodně, musí být namluven
profesionálně. Dávno jsou pryč doby, kdy
jsme namlouvali komentář v obývacím
pokoji na půjčený mikrofon. Komentář
musí být namluvený profesionálním 
komentátorem, ve studiu a odborně 
„vyčištěn“. Tím vyčištěním se rozumí
zbavení všech nepatřičných zvuků, jako
jsou sykavky, různá mlasknutí, šumy atd.
Po nahrání je zvuk rozdělen do jednotli-
vých souborů podle scén (zase ten
scénář), ke kterým bude následně při-
pojen. Ideální je, pokud máme v době
namlouvání komentáře již hotové video,
ale to vzhledem k časové tísni před ode-
vzdáním většinou není možné a tak se
musí komentátor spokojit s psaným
textem. 

5/ Střih
Jakmile máme pohromadě většinu

scén, přichází na řadu střih. Jako
téměř vše, i střih videa se dnes dělá
v počítači. Existuje pro to mnoho pro-
gramů, více či méně profesionálních.
Od jednoduchých „spojovačů“ video-
sekvencí pořízených telefonem, až po
velmi sofistikované nástroje, jako je
například Adobe Premiere Pro nebo
Avid, který používají v České televizi.
Do střihového programu se nahrají ve-
škeré materiály, které máme k dispo-
zici, a sestříhá se z nich hotové video.
Na první pohled to zní možná docela
jednoduše, ale v případě desetiminu-
tového videa, kde se střídá scéna za
scénou, to až tak snadné není. Nejde
totiž jen o to, naskládat hotové scény
za sebe, ale mnohdy se spojují různými
stíračkami, prolínačkami, pasují se na
již namluvený komentář a podobně.
Někdy se zjistí až při střihu, které zá-
běry je a které není vhodné použít.
A pokud některý chybí, znamená to
opět čas, počasí, volné auto… což je

6/ Dodatečné efekty
Pokud potřebujeme scénu vyšperkovat nějakými dodatečnými efekty, používá se k tomu

opět samostatný software. Jedním z nejpoužívanějších je například After Effects od společ-
nosti Adobe. Můžeme tak třeba dodatečně zvýraznit nějakou část mapy, o které se v komen-
táři právě hovoří. Můžeme nechat po předem nadefinované křivce pohybovat jasné body
a ukázat tak divákovi, kudy se budou vlaky pohybovat. Možností dodatečných efektů je
opravdu hodně a je jen na invenci autora, jak se použijí. 

3/ Hudba
Každý film, ať už dokumentární, celovečerní nebo třeba večerníček pro děti, je podbarven

hudbou. Většinou hudbu ani nevnímáme, ale věřte nebo ne, hudba velmi výrazným způsobem
ovlivňuje celkovou náladu, kterou si z filmu odnášíme, a proto je třeba jejímu výběru věnovat
patřičnou pozornost. Pro celovečerní filmy bývá zpravidla hudba komponována „na míru“, to
však pro dokument typu videoprezentace není dost dobře možné. Jsou sice studia, která mají
své skladatele, ale já se obracím na hudební banky, ve kterých vždy najdu, co potřebuji. Mohu
si tam vybírat hudbu podle žánru, tempa, délky, autora a mnoha dalších kritérií. Asi není třeba
dodávat, že v případě videoprezentací musí být hudba legálně koupená a nelze tedy použít,
co jsme někde „sehnali“.

občas docela náročná kombinace. V případě chybějící animace to zase může znamenat
klidně 250 hodin strojového výpočtu. Ve střihovém programu se k videu a komentáři přidává
ještě hudba. Každá hudba má ale nějaký rytmus, a pokud ji nemáte složenou na míru pro
daný případ, většinou se stane, že nám nesedí přesně na obraz. I hudba nám tedy zpětně
ovlivňuje jednotlivé scény. Jak jsem již říkal, je to do poslední chvíle živý organismus. Ně-
která videa se vydávají s anglickými titulky, některá jsou vícejazyčná i na úrovni komentáře.
V nedávné době jsme dělali dokonce tříjazyčnou verzi. V angličtině, němčině a v češtině. 

https://www.youtube.com/watch?v=J8Mb9PYLDbU

https://www.youtube.com/watch?v=Qedem1FpQKc

https://www.youtube.com/watch?v=4N4-rhbzhF8

Ukázka software pro nahrávání komentáře
(z reklamního webu společnosti Adobe)

Screenshot obrazovky při střihu
videoprezentace Dresden–Praha 
v Adobe Premiere Pro

Většinu videoprezentací dnes mů-
žeme vidět na internetu. Buď na strán-
kách objednatele, nebo zpravidla i na
serverech, jako je YouTube. Naši po-
slední práci Dresden–Praha, kterou
jsme dělali společně s německým stu-
diem Vectorvision můžete vidět ve
všech třech jazykových mutacích na
přiložených webových odkazech.
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Historie střediska 202 – Není třeba popi-
sovat historii vzniku SUDOPU, protože už
byla popsána v minulém čísle u historie
střediska 201, tak se zaměřím jen na úlohu
střediska 202 v celém procesu. Již při zalo-
žení SUŽELPROJEKTU v roce 1952 se po-
čítalo s projektováním silnic. Zpočátku byli
silničáři rozptýleni ve třech skupinách u růz-
ných sektorů (tato struktura přešla o rok
později i do SUDOPU), ale v druhé polovině
padesátých let byli již soustředěni ve Stře-
disku pro projektování silnic a silničních
mostů s pracovištěm v Praze 8 - Karlíně.
Projekce silnic měla tehdy 40 projektantů.
Projektování silnic v ústavu však bylo ná-
silně ukončeno, když byla k 1. červenci
1960 provedena delimitace pro jektové, ty-

pizační a normalizační činnosti i příslušných pracovníků silničních středisek
mezi Státním ústavem dopravního projektování a Státním ústavem pro
projek tování dopravních staveb v Bratislavě. Projektování silnic se do
ústavu vrátilo až po dvanácti letech. Založení silničního střediska SUDOPU
v roce 1972 bylo podmíněno převzetím zakázky na vypracování pro jektu
Transsaharské silnice (2 200 km). Na této zakázce, která se skládala ze
dvou etap se tehdy pracovalo až do roku 1977. Vedením silničního stře-
diska byl pověřen Ing. Lubomír Kryške.

Při dokončování prací na akci Sahara v roce 1977 přebíralo středisko sil-
niční úkoly SUDOPU, související s drážními investicemi. Svou volnou ka-
pacitu nabídlo Silničním investorským útvarům a Ředitelství dálnic. Dálniční
tahy v republice byly v té době již zadány a rozpracovány stávajícími pro-
jektovými ústavy. Rozsáhlou dálniční stavbu získalo středisko na Slo-
vensku;  jednalo se o vypracování dvou studií souboru staveb Dálnice
D61/D1 hranice ČR/SR – Povážská Bystrica a dálnice D1 Povážská Bys-
trica – Poluvsie. Další stupně projektové dokumentace včetně části reali-
zační dokumentace jsme až do roku 1992 zpracovávali pro úseky dálnic
D61/D1 Chocholná – Skala a D1 Skala – Nemšová. 

V Čechách středisko v této době začínalo s projekty silnic I. třídy. Mezi
rozsáhlejší akce patřila kompletní dokumentace na městskou mimoúrov-
ňovou křižovatku silnic I/7 a I/13 v Chomutově s množstvím doprovodných
investic, dále na přeložky silnice I/13 u Jirkova, Ervěnic, Litvínova a obchvat
Chomutova.  

Po roce 1990 se rozběhly projektové práce na přípravě silnic a dálnic
s podstatně větší intenzitou než dříve. Tvrdým bojem v soutěžích, kde jsme
se utkávali s rozsáhlou konkurencí z celé ČR, získávalo středisko zakázky
od státních a případně soukromých investorů po celé republice. Tuto často
úpornou snahu o větší rozvoj profese silnic a dálnic se podařilo zúročit ze-
jména od poloviny 90. let, kdy se pozice SUDOPU PRAHA a.s. v této pro-

fesi významně posílila a zpracovaly se projekty největších dálničních staveb
v republice. V těchto letech také došlo i k překotnému vývoji moderní po-
čítačové technologie projektování silnic a dálnic.

Jako samostatné Středisko silnic a dálnic č. 2 SUDOPU existoval tento
útvar od roku 1972 do roku 1992. V letech 1992–93 došlo z organizačních
důvodů ke sloučení středisek 02 a 09 – střediska mostů a tunelů, do jed-
noho střediska č. 209 pod názvem Středisko mostů, tunelů, silnic a dálnic.
A od 1. 1. 2004 existuje opět samostatné středisko 202 – silnic a dálnic.

Středisko silnic a dálnic vedli:
- v letech 1972 až 1980  Ing. Luboš Kryške 
- v letech 1980 až 1987  Ing. Jan Tomáš 
- v letech 1987 až 1990  Ing. Jaroslav Čipera 
- v letech 1990 až 1992/3 Ing. Pavel Puš 
Od roku 1993 vedl sjednocené Středisko mostů, tunelů, silnic a dálnic

Ing. Josef Fidler a od 1. 7. 1995 do 31. 12. 2003 Ing. David Krása. 
Od 1. 1. 2004 je vedoucí střediska 202 Ing. Hana Staňková.

I když to v názvu není zakomponováno, na středisku 202 jsou tři úplně
odlišné, ale neoddělitelně spolupracující profese – silniční stavby, životní
prostředí a vodohospodářské stavby.

V současnosti má středisko 202 celkem 33 zaměstnanců, z toho 16 sil-
ničářů, 10 projektantů životního prostředí a 5 projektantů vodohospodář-
ských staveb. Minimálně polovina projektantů silničních staveb je schopna
vést velké dálniční stavby. 19 projektantů je autorizovaných inženýrů čin-
ných ve výstavbě, několik jich obdrželo i autorizační osvědčení Polské ko-
mory stavebních inženýrů a slovenskou autorizaci. Mimo to disponuje
středisko dalšími osvědčeními, a to – Odborná způsobilost dle § 19, odst.
4, písm. B) zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí,
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací podle § 18h zákona č. 13/1997
Sb., Oprávnění TDS – II. stupně, Autorizace k měření znečišťujících a pa-
chových látek, ověřování množství emisí, skleníkových plynů a zpracování
rozptylových studií podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb.
O ochraně ovzduší, Český certifikovaný arborista, Odborně způsobilá
osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. – odborná
způsobilost k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi, Pověřená osoba k hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů podle § 7 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, a další.

Projektanti silničních staveb obvykle zpracovávají studie, dokumentace
pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, projektovou
dokumentaci pro provádění stavby (pro ŘSD nyní v rozsahu realizační do-
kumentace), realizační dokumentace staveb a dokumentace skutečného
provedení stavby. S projekty je často spojena různá forma technické pomoci
zadavateli. Na našich stavbách vykonáváme autorský dozor. Také občas
požaduje zadavatel expertízu projektu zpracovaného jiným projektantem. 

Rozsáhlý projekt silničního
obchvatu Ostrova se třemi
mimoúrovňovými křižovat-
kami a několika mosty byl
na středisku zpracován v le-
tech na rozhraní nového tisí-
ciletí. Stavba získala titul
DOPRAVNÍ STAVBA ROKU
2006 a Cenu SFDI.

Představujeme projektová střediska SUDOPU PRAHA

Středisko 202 – silnic a dálnic

Ing. Hana Staňková, 
vedoucí střediska 202
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Náš hlavní investor je Ředitelství silnic a dálnic ČR, dále Technická
správa komunikací hl. m. Prahy, Kraje, SŽDC, ŘVC, obce a občas i sou-
kromý investor.

Z vývoje od r. 1990 vybíráme následující nejzajímavější, hlavně dálniční
projekty:

Dálnice D 5, úsek Benešovice – Nová Hospoda 
Silnice I/13 – obchvat Ostrova (Dopravní stavba roku 2006, cena SFDI

2006)
Dálnice D 8, úsek Trmice – Knínice
Dálnice D 47 (nyní D1) Stavba 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín
Stavby 4705 Bělotín–Hladké Životice, 4706 Hladké Životice–Bílovec

(členi sdružení)
Silniční okruh kolem Prahy, stavba 517 Řepy – Ruzyně (Cena SFDI 2004)
Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514 Lahovice – Slivenec (Cena před-

sedy ČKAIT 2011, Cena primátora hl.m. Prahy 2011)
D1 Modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice
D1 Modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec
Silnice I/6, severní obchvat obchvat Chebu   
Silnice I/6, křižovatka Y – Kamenný Dvůr  
Silnice I/6, Kamenný Dvůr – Tisová
Silnice I/6, Tisová – Sokolov
D6 Lubenec – Bošov
D6 Nové Strašecí – Řevničov
D6 Krupá přeložka
D6 Žalmanov – Knínice     
D6, Lubenec obchvat, 1. etapa 
D7 MÚK Bítozeves–MÚK Vysočany 
D7 Postoloprty–MUK Bítozeves   
D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu   
D7 Slaný – hranice STČ kraje – zkapacitnění silnice
D7 Chlumčany, zkapacitnění 
D7 Sulec – obchvat 
D52 v úseku Pohořelice – st. hranice ČR, Rakousko, stavba 5204 
D3 0304 Václavice – Voračice, 0305/I Voračice – Nová Hospoda 
D3, stavba 0310/II Hodějovice – Třebonín  
D 35 Hořice – Sadová     
Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa

(Cena veřejnosti 2014)
I/38 obchvat Kolín, okres Kolín (Cena ministra dopravy 2013)

Skupina životního prostředí má velmi široký záběr. Zajišťuje kompletní
služby v rozsahu nutném pro všechny stupně projektové dokumentace na
liniové dopravní a jiné stavby projektované firmou SUDOP PRAHA. Zde
uvádíme přibližný soupis těchto činností:

Kompletní posuzování vlivu stavby na životní prostředí dle zákona
č. 100/2001 Sb. (EIA), i v podrobnosti pro další stupně projektových doku-
mentací dle jednotlivých složkových zákonů

Vegetační úpravy / Dendrologické průzkumy / Zoologické a botanické
průzkumy

Posouzení střetů staveb s prvky systému ekologické stability (ÚSES)
a s chráněnými územími, včetně zajištění posudků dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb. (pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti)

Hlukové studie – dopravní a průmyslové, včetně návrhu protihlukových
a antivibračních opatření / Měření hluku a vibrací / Exhalační studie / Hava-
rijní plány / Povodňové plány

Posouzení oslunění a osvětlení objektů i pozemků /Výpočet odvodů za
odnětí pozemků ze zemědělského a lesního půdního fondu / Odpadové hos-
podářství / Technické i biologické rekultivace / Vliv na krajinný ráz / BOZP

Kromě výše uvedených projektů silničních staveb a železničních staveb
ostatních středisek zpracovává skupina i samostatné zakázky, a to hlavně
posouzení životního prostředí z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. Zde
uvádíme výběr nejdůležitějších zakázek:

Silnice I/18 Příbram, jihovýchodní obchvat – dokumentace EIA 
Nová Paka–Kumburský Újezd, dokumentace EIA
R11 stavba 1108 Jaroměř–Trutnov, dokumentace EIA – 2. část
D3, stavby 0301-0305-I, technická studie a EIA – ve sdružení
D3, stavba 0304 Václavice–Voračice a 0305 Voračice–Mezno. Ozná-

mení dle zákona č. 100/2001 Sb.
I/20 Plzeň, Jasmínová – Studentská, Dokumentace dle přílohy č. 4 zá-

kona č.100/2001 Sb.
Silnice I/27 Plzeň, Sukova–Borská, Oznámení dle přílohy č. 3 zákona

č.100/2001 Sb.
I/27 Plzeň, Sukova – Karlovarská, III. Etapa (Přemyslova – Karlovarská),

dokumentace dle přílohy č. 4 
P+R Opatov, Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb.
Nové železniční spojení Lovosice – Drážďany na území ČR, Oznámení

dle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.
I/27 Plzeň, Sukova–Karlovarská, III. etapa (Přemyslova–Karlovarská) – EIA
Metro A – EIA
Metro D – EIA
A velké množství dokumentací na železničních tratích - Praha–Beroun,

Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), Beroun (včetně) – Králův
Dvůr, Rudná–Beroun, Týniště n. O.–Častolovice–Solnice aj.

V posledních dvou letech ekologové zpracovali velké množství podkladů
pro Závazné stanovisko podle §9a odst. 4 a 5 (coherence stamp) zákona
č. 100/2001 Sb. v platném znění a pro žádosti o vydání závazného stano-
viska dle přechodných ustanovení novely EIA na většinu našich staveb
a další stavby projektované jinými zhotoviteli.

Skupina vodohospodářských staveb zajišťuje kompletní služby v roz-
sahu nutném pro všechny stupně projektové dokumentace na liniové do-
pravní a jiné stavby projektované firmou SUDOP PRAHA. Zde uvádíme
přibližný soupis těchto činností:

- Komplexní vodohospodářské řešení dopravních staveb
- Odvodnění komunikací, usazovací a retenční nádrže
- Odvodnění železničních stanic a silničních křižovatek
- Protipovodňová opaření
- Venkovní vodovody a kanalizace - novostavby a přeložky
- Úpravy a přeložky vodotečí
- Úpravy a přeložky meliorací
- Hydrotechnické výpočty - posouzení mostních otvorů, propustků a vý-

počty vodotečí
- Expertní posudky všech stupňů dokumentace
- Posouzení znečištění povrchových vod
- Technický dozor
- Malé čistírny odpadních vod
Skupina vodohospodářských staveb se kromě výše uvedených silničních

staveb podílí na zpracování většiny železničních staveb, ale má i samo-
statné zakázky:

Hořín - Vrbno, zaokruhování vodovodu a prodloužení tlakové kanalizace
Horní Počaply – dostavba vodovodu v lokalitě Průhon
Nymburk - studie proveditelnosti odkanalizování areálu depa
Technický dozor investora:
Dolní Břežany – zlepšení kvality pitné vody, dostavba a rekonstrukce

vodovodní sítě a VDJ Dolní Břežany
Intenzifikace ČOV Dolní Břežany na 5000 EO

V budoucnu by se středisko i nadále chtělo věnovat projektování velkých
silničních staveb včetně vodohospodářských objektů a souvisejících po-
souzení životního prostředí.

Ing. Hana Staňková, vedoucí střediska

Hluková mapa

Křižovatka Plasy
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Letošní ročník turistických Sudopek se uskutečnil v termínu 17. a 18. 9. 2016. Bylo nás, doslova, deset
a půl. Čtyři ženy a šest a půl chlapa. 

V sobotních ranních hodinách jsme se sešli na pražském hlavním nádraží a vyrazili vlakem směr Křivoklát.
Po jednom přestupu v Berouně jsme hned z nádraží ve stanici Křivoklát vystoupali na hrad Křivoklát. Na
hradě jsme si nenechali ujít zajímavou prohlídku. Po prohlídce jsme se vydali do obce Městečko u Křivok-
látu, kde jsme si dali oběd. Část výpravy se rozhodla, že s plnými břichy se musí opatrně, a tak si cestu do

cíle zkrátila vlakem. Ve stejný okamžik začalo s přestávkami mrholit, což bylo trochu nepříjemné, ale
díky vlhkému počasí jsme cestou viděli několik mloků, kteří byli krásně zbarveni. Dalším záchytným
bodem na trase byla obec Lašovice. Spolu s rostoucími
srážkami odpadlo i odhodlání dalších členů výpravy do-
razit do cíle po vlastních nohách. Ti nejstatečnější a nej-
ochotnější nastydnout došli až do Chlumu u Rakovníka,
kde v okamžiku, kdy z nebe padaly proudy vody, nasko-
čili na vlak.  Vydatný slejvák vydržel na celou cestu až
do hotelu. Po osušení jsme se všichni sešli na večeři.

V neděli po snídani jsme, už všichni, vyrazili přes zří-
ceninu hradu Hlavačov do Lužné u Rakovníka. Až sem
nás provázel opět déšť. Naštěstí jen lehký, a tak jsme
obědvali s dobrou náladou. Po výborném obědě jsme
navštívili železniční muzeum Českých drah. Zde se nám,
trochu nečekaně, dostalo odborného a nadšeného vý-
kladu od kolegy Martina Jaratha. Poté jsme naskočili na
vlak směr Praha.

Celkem jsme za víkend ušli 13 až 22 km – v závislosti
na tom, jakou kdo má hranici rozpustnosti.  Až na trochu
mokré oblečení to byl povedený víkend. Za rok se na vás
budu těšit a doufám, že nás třeba bude zase trochu víc.

Stanislav Pohl (foto autor)

Třetí TURISTICKÉ SUDOPKY: Rakovnicko

Letošní bowlingový turnaj se konal areálu Xbowling Žižkov, který se nachází
v těsné blízkosti budovy SUDOP Praha. Asi i proto, že sportoviště bylo takřka na
dosah, zájem o účast na turnaji byl velký. Stejně jako vloni se dalo dohromady se-
dmnáct týmů.
Nejvyšší nához v kategorii žen se podařil vynikající sudopské lektorce angličtiny
Janě Krajíčkové (176 bodů) z týmu „FRESH TEAM“ ve druhé hře základní skupiny.
Mezi muži byl nejúspěšnější Alexandr Kánský (222 bodů) z týmu „UNI250CP“,
který toto skóre naházel hned v první hře, jinak čtyři z pěti náhozů měl nad 200
bodů. 
Celý turnaj byl velmi napínavý a zvítězil tým „UNI250CP“ (ve složení: Jeřábek
Pavel, Kánský Alexandr, Košan Petr a Walla Ladislav). Na druhém místě se umístil
tým „EX-SUDOP“ (ve složení: Syrový Jirka, Gottwald Michal, Špála Viktor a Hradil
Petr) a na třetím místě se umístil tým „Zatáčka a semafory“ (ve složení: Pohl Sta-
nislav, Babica Tomáš, Král Martin a Zrůst David).
Děkuji všem za účast a hladký průběh. Už se těším na příští ročník.
Standa Pohl

Bowlingový turnaj SUDOP PRAHA 2016

Foto Hana Pohlová
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SPOLEK SENIORŮ SUDOP
V červenci jsme zajeli vlakem do soukromého

zámku Častolovice s jeho rozsáhlým nádvořím
a parkem se zvěřincem. Při prohlídce jsme ob-
divovali rytířský sál s malovaným kazetovým
stropem a díky vystaveným osobním před-
mětům jsme poznali život šlechty na zámku.
Odpoledne jsme se pěšky vydali na „Nový
zámek Kostelec n/O“ majitele  F. J. Kinského,
jehož rodu patřil s přestávkami od roku 1796.
Průvodce nám ukázal zrcadlový sál a život na
zámku tentokrát v biedermeieru. Pak jsme prošli
anglickým parkem k železniční stanici.  

Poslední prázdninový měsíc nás přivítala
hradbami a Pražskou branou „Stará Kouřim“.
Na největším náměstí českých měst se nachází
pomník astronomického středu Evropy (sku-
tečný leží v poli kousek za městem). Prohlédli
jsme si muzeum, kostel sv. Štěpána s unikátní
středověkou kryptou a zvonicí se zvony pově-
šenými srdcem vzhůru. Za městem jsme nav-
štívili Muzeum lidových staveb s objekty
vybavenými pro bydlení a hospodaření od 18.
do počátku 19. stol.

V září jsme navštívili u Hlinska soubor lido-
vých staveb „Veselý Kopec“, který tvoří osadu
s volně rozptýlenou zástavbu asi 30 zeměděl-
ských usedlostí a dalších drobných staveb. Po
obědě jsme prošli památkovou rezervaci
„Betlém“ – historickou čtvrť domků městských
řemeslníků postavenou v 18. století. Na zpáteční
cestě jsme se zastavili ve Slavíčkových Kame-
ničkách.

V tom dalším roce přejeme všem sudopákům
úspěch v práci a hodně zdraví.

František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
90 let Pavlína Kovaříková, 18. 10.

referentka odboru EP
Věra Dewetterová, 16. 11.
referentka odboru S  

SE ZÁRMUTKEM VZPOMÍNÁME
na Annu Soukupovou, konstruktérku střediska
12, která zemřela 12. 8. 2016 ve věku 89 let.
V SUDOPu pracovala 9 let. 

Pověsti starých zbrojnošů (37):
Přesun na Olšanskou, hnutí BSP a další ptákovina – ŠSP.

L. P. 1974 byla dostavěna, zkolaudována a předána do užívání nová budova pro Státní ústav do-
pravního projektování (SUDOP) na adrese Olšanská 1a, Praha 3 - Žižkov. A můžeme konstatovat
i dnes, že se docela povedla. 

A nastalo sestěhování ústavu do nové budovy. Pracoviště SUDOPU byla tehdy rozseta po celé
Praze; centrála v Karlíně, střediska ve Vysočanech, Strašnicích, Smíchově, atd. My, projektanti,
jsme z akce “sestěhování”  žádnou  velkou radost neměli.  “Devítka” (středisko mostů a tunelů)
byla pěkně zašitá ve Strašnicích v zahrádkářské kolonii, téměř na “konci světa”, nejvyšší vedení až
v Karlíně, no, co dodat.  Budova se začala obsazovat od 7. patra a jako první se do ní nastěhovala
střediska sdělováků a zabezpečováků (tehdy 212 a 208).  

A pak vyhořel Veletržní palác v Holešovicích (dnes NG), ve kterém sídlily dva podniky zahra-
ničního obchodu, KOOSPOL a MOTOKOV. A bylo vymalováno. Další stěhování SUDOPU bylo
okamžitě zastaveno a do zbývajících pater žižkovské novostavby byli nacpáni zaměstnanci KOO-
SPOLU a MOTOKOVU. 

Pro obě “pézetky” byla na tehdejší dobu  bleskově  postavena nová sídla, a tak na jaře 1977
bylo dokončeno to, co bylo zahájeno před třemi lety. Celý SUDOP pod jednou střechou, cca 600
zaměstnanců (400 projektantů, 200 řídících pracovníků a úředníků) v pěti a půl patrech. Proč v pěti
a půl patrech, když budova je sedmipatrová? Inu proto, že za možnost bydlet a pracovat v novém,
se musela zaplatit daň. Celé třetí patro bylo obsazeno Ústavem marxismu-leninismu ÚV KSČ a po-
lovina čtvrtého patra patřila redakcím tiskových orgánů KSČ, jako byly třeba Tribuna, Nová mysl
a dalším. Každá vědkyně, každý vědec z výše uvedeného “ústavu” obýval vždy jednu kancelář (ate-
liér), o ploše více než 50 m2. Průměrná obsazenost kanceláří SUDOPU byla v té době 5–6 osob
včetně rýsovacích prken IZIS či REISS.  V zimních měsících, kdy se brzy stmívalo a pozdně rozední-
valo, skýtala naše budova zajímavý vizuální efekt. Zářivkami rozzářená budova byla v úrovni 
3. patra proťata totální tmou. Zlí jazykové v té době tvrdili, že “marxisté” docházejí do práce pouze
2x za měsíc: v den výplaty a v den výplaty zálohy na výplatu. A pak neměl komunismus zkrachovat! 

S příchodem do nové budovy se začala aplikovat na sudopáky nová ideologická masáž zvaná
Hnutí brigád socialistické práce (BSP). Dodnes jsem nepochopil, o čem ta socialistická práce měla
být, jakou měla mít přidanou hodnotu oproti práci normální, ale to je zřejmě můj problém. Bylo
rozhodnuto, že na “devítce” (stř. mostů a tunelů), musí být dva kolektivy, které budou usilovat o ten
čestný titul. Středisko bylo tehdy strukturováno do pěti sektorů. Dva sektory mostů betonových, po
jednom sektoru mostů ocelových, tunelů a sektor typizace a normalizace. A ten velký úkol padl na
sektor mostů betonových, který tehdy vedl Ing. Jan Malypetr, CSc., a na sektor mostů ocelových,
pod vedením Ing. Jiřího Munzara. Bylo překvapivé, že vedoucími kolektivů nebyli jmenováni jejich
skuteční šéfové, ale jejich podřízení. Absurdní, ale pro onu dobu typické. 

Já jsem tehdy projektoval v sektoru Ing. Malypetra, CSc., a vedoucím kolektivu, usilujícím o titul
BSP se stal kolega Ing. Pavel Lhotský. Pracovali jsme stále stejně, novinkou bylo uzavírání soci-
alistických závazků. Čím více, tím lépe. Zpočátku jsme uzavírali závazky, kopírující pracovní po-
vinnosti, jakože usilovnou a intenzivní prací dodržíme termín ap. Později byly uzavírány závazky
absurdnější a absurdnější, jako např., že budeme vytvářet příznivou atmosféru pro nastupující ab-
solventy škol, aby se co nejrychleji zapracovali a ble, ble, ble… Vedoucí kolektivu musel 2x ročně
vypotit hlášení o tom, jak kolektiv pracuje radostně a usilovně, a kolik že uzavřel hodnotných zá-
vazků – které pochopitelně všechny splnil.  A někam se to posílalo. Asi za 2–3 roky do kanceláře
č. 205, kterou jsme tehdy obývali, vkráčela delegace tvořená členem vedení a předsedou ZV ROH
(pro nepamětníky Revoluční odborové hnutí), a gratulovala nám k získání titulu “Brigáda soci-
alistické práce”. Byl nám předán, dnes bychom řekli “banner”, červený, papundeklový, s nápisem
Zde pracuje BSP pod vedením Ing. Pavla Lhotského. Tak trochu zvláštní bylo, že tehdy Ing. Pavel
Lhotský bydlel a pracoval již několik měsíců v Brně.  Ale kdo by hledal na tak velkolepém hnutí
nějaké hnidy, že?

Dalším vykutáleným “masážním”  institutem  té doby byla Škola socialistické práce (ŠSP), někdy
ironicky označovaná jako VÚML pro nestraníky. Co to vlastně byl ten VÚML, neboli Večerní uni-
versita marxismu-leninismu? Jak už jsem v jednom předchozím textu poznamenal, kdo chtěl tehdy
dělat kariéru, to jest usilovat o nějaký post vedoucího pracovníka – dnes bychom řekli manažera  –
musel být ve straně, rozuměj KSČ. Na SUDOPU to bylo od postu vedoucího (náčelníka) střediska
výše.  A mít VÚML bylo něco navíc, co se počítalo. 

No jo, ale co s nestranickou pracující inteligencí? Přece se nemůžou nechat jen tak, aby si po
pracovní době dělali co chtějí! A tak asi nějak vznikla ŠSP. Obnášela 10–12 lekcí (přednášek) na
různá témata propagandistická, vnitropolitická, zahraničně politická ap. A to vše bylo zakončeno
pohovorem, zkouškou před komisí. Ještě drobná poznámka k přednášejícím lektorům. Asi tak polo-
vina jich byla zvenku, vesměs profesionálové ze struktur KSČ. Druhou polovinu tvořili naši sudopští
kolegové, straníci, či kandidáti stranictví. Část z nich se se svým úkolem popasovala celkem bez
problémů, ale pro některé, zejména ty mladší kandidáty,  to nebylo úplně příjemné.  “Školáci” leckdy
o přednášeném tématu věděli víc než lektor a byli aktivní, pokládali zvídavé otázky, žádali hlubší
osvětlení problému, a tak lektora přiváděli často do trapné situace. No, snad ta trocha škodolibé
zábavy za ten “opruz” po pracovní době nebyla úplně za hranou. 

Tak to je pro tentokrát vše a co takhle příště na téma “Výpočetní technika a její prosazování
v našem ústavu”.

Váš Josef Fidler
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To byla dovolená – 2015!

Dva různé světy v jedné velké zemi
Předvánoční Moskva vystavuje své bohatství, 

skromní pastevci sobů za polárním kruhem si vystačí s málem.
Václav Turek (foto autor)

Bohatá vánoční výzdoba se neomezuje pouze na centrum Moskvy, ale
je vidět doslova na každém kroku. V parku Vítězství mohou lidé kromě
výzdoby obdivovat stavby z ledu s názvem „Ledová Moskva“. Každé
malé náměstíčko nebo park jsou nádherně vyzdobeny množstvím světý-
lek, dominantu tvoří bohatě zdobený vánoční stromeček. Kmeny stromů
zdobí světelné řetězy, místo listí visí skleněné vánoční koule a z větví pa-
dají světelné prskavky. Prodejci ve stáncích nabízejí vánoční ozdoby,
různé dekorace, dárky, pití a jídlo. Neprodává se pivo ani jiný alkohol, jen
novoroční teplý čaj s kousky ovoce. Ojediněle lze zakoupit svařené víno.

Předvánoční Moskva

Za polárním kruhem

Nechybí bohatý doprovodný program, na pódiích lze shlédnout různá
předvánoční představení. Mezi davem chodí děda Mráz, který sbírá od
dětí dopisy s jejich přáními. Na náměstí Revoluce je postavena ledová
plocha, kde se odehrávají divadelní a baletní představení na bruslích. Ne-
chybí tu ani velká ledová skluzavka pro děti. Pro příznivce bruslení je na
Rudém náměstí nachystané kluziště; brusle nemusíte mít vlastní, lze je za
pár rublů zapůjčit na místě.

V předvánoční Moskvě se bohužel nevyhnete frontám. Na Rudé ná-
městí není možné se dostat bez bezpečnostní kontroly, v některých ča-
sech si na vstup na náměstí počkáte i hodinu. Bezpečnost je pro Rusy
nadevše, proto kontroly probíhají všude, kde je větší koncentrace lidí:
v metru, při vstupu do obchodů a památek.

Přestože je v tuto předvánoční dobu v Moskvě -20° C, je překvapující,
že v obchodním domě GUM se tvoří neustálá fronta na zmrzlinu.

Poslední den roku 2015 odlétám z Moskvy do malého městečka 
Narjan-Mar, které se nachází za polárním kruhem, v ústí řeky Pečory
v Něneckém autonomním okruhu. Let z Moskvy trvá dvě a půl hodiny.

Přistávám do relativně teplého období; momentálně zde panují tep-
loty jen okolo -20° C, běžně tu bývá i -40° C. V tuto roční dobu zde
slunce vůbec nevychází nad obzor; kolem deváté se rozední a ve tři
odpoledne už je tma. Slunce se začne objevovat kousek nad obzorem
od 6. ledna. V době letního slunovratu naopak slunce za obzor vůbec
nezapadá.

Na letišti mě již čeká doprovod, odjíždíme na pozdní oběd, po kte-
rém následuje návštěva místního muzea, kde se seznámím s historií
něneckého národa. Ve večerních hodinách přijíždím do turistického
centra, osm kilometrů vzdáleného od Narjan-Maru. Zde mě přivítala
nádherná polární záře, podle místních tu taková nebyla k vidění nej-
méně dva roky.

Druhý den ráno v osm hodin jsem nachystán na výpravu za poznáním
života Něnců. Čeká nás sto kilometrů jízdy na sněžném skútru, což je je-
diný komfortní způsob jak se dostat na zimoviště Něnců.
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Něnci jsou také nazýváni „Samojedi“, v žádném případě to ale neznamená, že jedí sami sebe.
Patří k národům, které mluví jazykem patřícím do skupiny „Samojedské jazyky“. V rámci vysvět-
lení pojmu „Samojedi“ můžeme použít i význam, že jsou schopní se uživit sami a postarat se
sami o sebe.

Jejich obydlí, zvané „čum“, je vyrobeno ze dřeva a sobích kůží. Na zemi mají vytvořenou rohož
z větviček a na ní kožešiny. Nosí oblečení ze sobích kožešin a jako pokrývky na spaní používají
také kožešiny. Čum není rozdělen na ženskou a mužskou část, jak to u některých národů bývá,
a mohou zde pospolu žít až dvě rodiny. Muž se stará o stádo sobů, lov, rybolov a zajišťuje dřevo.
Žena má na starost případné opravy čumu, sběr lesních plodů, péči o děti, výrobu oblečení, pří-
pravu a úschovu jídla.

Přestože se zdá, že život Něnců je poměrně primitivní, je potřeba zmínit, že dnes už někteří vy-
užívají vymoženosti moderní doby: sněžné skútry, elektrocentrály, televizi, satelit, motorovou pilu
a další podobné věci.

Něnci se živí sobím masem, mlékem, rybolovem, lovem zvěře a sběrem lesních plodů, na které je
zdejší tajga opravdu bohatá. Houby se tu nehledají, houby se tu sbírají.

Veškeré léky a léčiva jim poskytne tajga v podobě bylin a plodů. Mladé výrůstky sobího paroží se
používají k léčbě, horký nápoj ze sobího mléka a krve zase dodá hodně energie.

Šamanismus provází Něnce po celý život. Šamani dělají různé obřady.
Při narození, léčení nemocí, za úspěšný lov, za úspěšnou cestu až po vy-
provázení duše zemřelého.

K dopravě používají saně vyrobené ze dřeva a kožešin, které táhnou sobi.

Z výše uvedeného vyplývá, že sob je pro Něnce ten nejcennější tvor.
Jak sami říkají: Sob rovná se život, když není sob, není ani život.

Sob polární žije v severských oblastech zeměkoule. Živí se mechem,
lišejníky, ojídá keře a jejich plody. Miluje houby, je schopný je čichem
rozpoznat na desítky kilometrů a běžet za nimi jako splašený rychlostí až
50 km/hod. V zimě si potravu svými kopyty vyhrabe zpod sněhu. Má ši-
roké paznehty, takže se neboří do sněhu a močálů. 

Velikost stáda je různá a závisí na velikosti rodiny pastevců. Pokud
spolu žijí pouze starší manželé, mívají 100 až 200 sobů. Rodina mívá
okolo 1 000 sobů. Stádo o velikosti 2 000 až 3 000 sobů ovládá 5 mužů.
Sob má také zvláštnost ve své migraci: v zimním období se většina zví-
řat přesouvá na jih, ale sob se přesouvá ještě více na sever, většinou na
hranici lesa.

Pastevcům jsem položil pár otázek, ale neočekával jsem tak zajímavé odpovědi.
Kde ženy rodí? Pod smrkem.
Jak udržíte soba na místě, když nemáte ohrady? Sob nechodí za námi, ale my za ním.
Kolik Něnci mívali dříve dětí? Kolem 15, ale dospělosti se dožily 3 až 4.
Kam chodíte na záchod? Za čum. Zkus si najít v tajze místo, kde nefouká.
To maso jíte syrové? Ne, to není syrové. To je mražené. (Vzali kus syrového mraženého masa a začali odkrajovat tenké plátky)
Za kolik prodáváte soba? Dospělý sob se prodává okolo 17 000 rublů (7 000 Kč).
Jak to děláte, když jedete do přírody a na noc se nevracíte do čumu? Lehneme si jen tak na sníh a přespíme.

Na Sibiři a na severu Ruska je mnoho národů, které žijí v souladu s pří-
rodou. Mezi nejznámější můžeme zařadit tyto: Jakuti, Evenkové, Čuk-
čové, Dolgani, Eskymáci, Eveni, Chantové, Kamčadalové, Korjaci, Man-
sové, Nanajci, Sámové, Vepsové, Laponci, Něnci a mnoho dalších. Ti, co
pokračují v tradičním způsobu života, mají své bohatství v tajze, sobech,
obrovském prostoru, svobodě a hlavně ve své duši. Nepotřebují shro-
mažďovat věci a dělat si zásoby. Vždyť každý rok jim tajga všechno po-
třebné znovu dá. Na oplátku si z ní vezmou jen to, co sami využijí ke
svému skromnému životu. Uvnitř přitom zůstávají neskutečně bohatí.
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