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Ještě jednou „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“

Dva nové podchody v železničním uzlu Plzeň
Foto Vladimír Fišar
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V jedné ruce housle, v druhé hůl, kterou nás léta proháněl jako
generální ředitel SUDOPU PRAHA… tak rozjařeně oslavil na své
chalupě 65. narozeniny Ing. Josef Fidler, jenž si v současnosti
užívá aktivního důchodu jako předseda dozorčí rady.

KRONIKA 2014
Na webu nedostupná.

SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
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V období druhého čtvrtletí roku 2014 byla činnost
obchodního oddělení SUDOPU PRAHA zaměřena na
přípravu nabídek většinou pro veřejné zadavatele.
Především se jednalo o ŘSD a SŽDC. V tomto období
již veřejní zadavatelé postupovali podle nového občan-
ského zákoníku.

Od začátku března do května bylo připraveno
a podáno celkem 251 nabídek včetně předkvalifikací
a dokumentací pro zhotovitele staveb do veřejných
soutěží na získání zakázek na domácím trhu v oborech,
pro které má naše společnost oprávnění k podnikání
podle obchodního rejstříku.  Do  zahraničí bylo podáno
10 nabídek a kvalifikací.

V oblasti železničního dopravního stavitelství se sou-
těžilo převážně o veřejné zakázky vypsané jednotlivými
správami SŽDC. Z významných akcí se jednalo přede-
vším o tyto projekty: „Vyhledávací studie úseku Nema-
nice I – Ševětín“, Zpracování přípravné dokumentace
včetně povinných příloh záměru projektu „Kontrolní
analytické centrum řízení dopravy“, Odstranění propadu
traťové rychlosti na trati Lysá n/L. – Všetaty – Mělník,
v úseku Lysá n/L (mimo) – Všetaty – Mělník (mimo) –
záměr projetu, Zpracování záměru projektu a přípravné
dokumentace stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště
n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, Vypracování pro-
jektu stavby (P) „Rekonstrukce Rigelského tunelu v trati
Liberec – Černousy“, Zvýšení kapacity trati Nymburk –
Mladá Boleslav, 1. Stavba (projekt), Uzel Plzeň 3. stavba
– přesmyk domažlické trati (projekt), Studie provedi-
telnosti Modernizace trati České Budějovice – Plzeň, Ak-
tualizace projektového souhrnného řešení stavby
„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha
hl. n., II. část: Praha Hostivař – Praha hl. n.“, Podpora
technického dozoru investora při realizaci stavby „Mo-
dernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 1. část, Še-
větín – Horusice“, Výkon koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi na stavbě „ Zvý-
šení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod, Výkon
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi při stavbě „Zvýšení trakčního výkonu TNS
Golčův Jeníkov“, Výkon činnosti koordinátora bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi pří-
pravy a realizace stavby „Rekonstrukce trati Klatovy –
Železná Ruda“, Zpracování oznámení EIA podle přílohy
č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. pro stavbu „Modernizace
ŽST Česká Lípa“, tři akce „Zvýšení trakčního výkonu
TNS“, – TNS Oldřichov, TNS Most a TNS Chomutov
(dopracování dokumentace pro stavební povolení), Od-
stranění propadu rychlosti na trati 321 Opava východ
– Ostrava Svinov – Český Těšín, úsek odbočka Odra
(mimo) – Havířov (mimo), mimo kunčické zhlaví ŽST
Ostrava – Vítkovice, Zpracování přípravné dokumentace
včetně povinných příloh záměru projektu „Částečná vý-
měna záznamových zařízení REDAT 1 a 2“, Zpracování
přípravné dokumentace včetně povinných příloh zá-
měru projektu „Úprava dálkového ovládání místních rá-
diových sítí“, dopracování dokumentace pro stavební
povolení „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec
a SpS Bílina“ a dopracování dokumentace pro stavební
povolení „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk
a SpS Poříčany“.

Na trhu silničních dopravních staveb jsme získali za-
kázky vypsané složkami ŘSD, případně jednotlivými
kraji. Jedná se o následující stavby: R4: oprava komu-
nikace, vybrané úseky (PD), Zajištění PD na akci „II-
240 Velvary, rekonstrukce mostu ev. č. 240-022“,
Zajištění výkonu technického dozoru investora a pro-
vádění koordinátora BOZP na akci „Silnice II/102
a II/118 Krásná Hora nad Vltavou – průtah, „I/27 Kla-
tovy, přeložka, 1. stavba“ (geometrické plány), I/46
Lašťany – křižovatka (DÚR), I/67 Karviná – obchvat
(aktualizace záměru projektu a HDM4) a další.

U ostatních investorů jsme získali tyto zajímavé za-
kázky: Provedení podrobného inženýrsko-geologic-
kého průzkumu „Silniční most přes Labe mezi Valy
a Mělicemi“ pro Ředitelství vodních cest ČR; Intenzifi-
kace úpravny vody Temný Důl (DSPS a AD) pro Vodo-
vody a kanalizace Trutnov, a.s.; Technický dozor
investora vázající se k výstavbě objektu „Nová Pal-
movka“ pro Centrum Palmovka, a.s.; Zajištění inže-
nýrské činnosti k prověřovací studii vedení cyklostezky
v úseku Balabenka – Krejcárek pro Technickou správu
komunikací hl. m. Prahy a Investiční podpora procesu
transformace Domova pro osoby se zdravotním posti-
žením „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část II (TDI)
pro Karlovarský kraj se smluvním partnerem Agentura
projektového a dotačního managementu Karlovar-
ského kraje, p.o.

Pokračovala obchodní činnost i v zahraničí, v sledo-
vaném období bylo připraveno 10 nabídek a kvalifikací.
Úspěšní jsme byli v Německu, kde jsme prošli předkva-
lifikací na  zakázku Vorplanung fűr die Schienenbau-
strecke von Dresden nach Prag, Abschnitt zwischen
Heidenau und der Bundesgrenze  pro Sächsisches Sta-
atsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

Petr Lapáček
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ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ  

KATEGORIE:

VYPISOVATELÉ: ODBORNÍ GARANTI:

A | DOPRAVNÍ STAVBY

T I T U L  Č D S & T  2 0 1 3

STAVBA:

Zdvojkolejněním a rozsáhlými směrovými úpravami trati a výstavbou pěti nových tunelů došlo k podstatné-
mu zvýšení kapacity a traťové rychlosti až na 160 km/hod. Tím byla významně zvýšena konkurenceschopnost 
železnice vůči silniční dopravě.

VÝROK POROTY:

2 0  13

16. června 2014

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng., 
předseda poroty

Ing. MILOSLAVA VESELÁ, organizátor     

Správa železniční dopravní cestyINVESTOR:

SUDOP Praha, a. s.PROJEKTANT:

Sdružení Vo–Ben, EUROVIA CS, a. s.,
Subterra, a. s. a Viamont DSP, a. s.

ZHOTOVITEL:

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a. s.

MODERNIZACE TRATI VOTICE 
– BENEŠOV U PRAHY

Aula pražského ČVUT – Betlémská kaple byla v pondělí 16. 6. 2014 místem předávání titulů
a cen v pořadí již 11. ročníku celostátní soutěže Česká  dopravní stavba, technologie a inovace
roku 2013. Slavnostní předávání cen proběhlo tradičně za přítomnosti mnoha významných
osobností. Tituly 11. ročníku celostátní soutěže získalo 5 staveb a 1 technologie a vítězům je předal ministr dopravy ČR 
Antonín Prachař. Tituly jsou udělovány bez uvedení pořadí.

Česká dopravní stavba a technologie 2013
Stavba Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy (HIP Ing. Miloš Krameš) získala ještě CENU
MINISTERSTVA DOPRAVY ČR. O stavbě psala SR 2/2013. 

Stavba Optimalizace trati Zbiroh–Rokycany, kterou též projektoval SUDOP PRAHA (HIP Ing. Kiří Kulík
a Ing. Karel Kosař) získala CENU SŽDC  a CENU ČASOPISU SILNICE ŽELEZNICE „ZA KONSTRUKČNÍ
DETAIL“. O stavbě psala SR 4/2013.

Stavba Optimalizace trati st. hranice – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší, kterou projektovalo sdružení
firem MORAVIA CONSULT Olomouc a SUDOP PRAHA, získala CENU ČASOPISU SKYPAPER.

O rekonstrukci železničního mostu přes Labe v Děčíně (odp. projektant Ing. Martin Vlasák) psala SR 1/2014.

Rekonstrukce mostu přes Labe na trati Děčín–Jedlová

IV. TŽK: Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ  

KATEGORIE:

VYPISOVATELÉ: ODBORNÍ GARANTI:

A | DOPRAVNÍ STAVBY

T I T U L  Č D S & T  2 0 1 3

STAVBA:

PŘIHLAŠOVATEL:

2 0  13

16. června 2014

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng., 
předseda poroty

Ing. MILOSLAVA VESELÁ, organizátor     

Jedná se o významnou rekonstrukci jednokolejného železničního mostu, který je děčínskou dominantou. 
Stavba zahrnovala výměnu téměř čtyřicetileté provizorní ocelové konstrukce stávajícího mostu za novou oce-
lovou příhradovou konstrukci s dolní ortotropní mostovkou s průběžným štěrkovým ložem.

VÝROK POROTY:

Správa železniční dopravní cestyINVESTOR:

SUDOP Praha, a.s.PROJEKTANT:

Metrostav, a.s.ZHOTOVITEL:

Metrostav, a.s.

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO 
MOSTU DĚČÍN – JEDLOVÁ
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Stávající stav podchodů
Dispoziční řešení stávajících podchodů původně z roku 1862

je znázorněno  na obr. č. 1. V roce 1906 proběhla jejich sanace.
Na konci II. světové války v roce 1945 byl podle pamětníků pod-
chod poničen při náletu a část byla zasypána. Způsob opravy
však není zdokumentován. Světlost podchodu byla 6,0 m s prů-
chozí výškou 2,745 m. Opěry byly kamenné cihelné tl. 1,20 m
a mostovka ocelobetonová.

Nový stav podchodů
Podchody jsou situovány v ose stávajících podchodů (obr.

č. 2). Severní podchod se stavebním označením SO 35-38-07
nahrazuje stávající podchod ve stejné poloze a zároveň ho pro-
dlužuje do Šumavské ulice. Jižní podchod se stavebním ozna-
čením SO 34-38-10 nahrazuje taktéž stávající podchod a nově
bude zbudován výstup do ulice Železniční. Prodloužením sever-
ního a jižního podchodu vznikne nové pěší propojení mezi měst-
skými částmi, které jsou nyní odděleny železniční tratí a které
bude procházet prostorem odbavovací haly výpravní budovy
nebo prostorem přednádraží.

Ještě jednou „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TKŽ“

Dva nové podchody v železničním uzlu Plzeň
László Szíkora

Výstavba podchodů je sou-
částí přestavby železničního
uzlu Plzeň. Nové podchody
SO 34-38-07 (jižní) a SO 35-
38-07 (severní) jsou realizo-
vány v rámci stavby „Prů-
jezd uzlem Plzeň ve směru
III. TŽK“, která je první ze
souboru staveb zajišťujících
kompletní přestavbu želez-
ničního uzlu Plzeň. Severní
a jižní podchod budou tvořit
jeden podchod, který je si-
tuovaný v západní části 
stanice.

Charakteristika jižního podchodu – nový stav
Jižním podchodem je zajištěn přístup na III. a IV. nástupiště.

Na III. nástupiště je výstup umožněn dvojicí eskalátorů (obr. č. 3),
na IV. nástupiště schodištěm a eskalátorem na obou stranách
podchodu (obr. č. 4). Na obě nástupiště je umožněn bezbarié-
rový přístup pomocí výtahů. Pro III. nástupiště je výtah
umístěn v odbavovací hale výpravní budovy. Na IV. nástupiště

je výtah umístěn z prostorových důvodů uprostřed rozšířené
chodby směrem k západnímu zhlaví. Nové prodloužení pod-
chodu umožňuje výstup po schodišti podél opěrné zdi Želez-
niční ulice do úrovně terénu k budově pošty. Do Železniční
ulice je taktéž umožněn bezbariérový výstup pomocí výtahu
(obr. 5 a 6).

1
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Charakteristika severního 
podchodu – nový stav
Podchod umožňuje výstupy na ná-

stupiště č. Ia, I, II a nově je částí tu-
busu podchodu a zemním zářezem
prodloužen do Šumavské ulice. V bu-
doucnu se v prostoru zářezu předpo-
kládá vybudování opěrné zdi nového
autobusového terminálu a jeho pěší
propojení s železniční stanicí. Pod-
chod se skládá z boční lodě a hlav-
ního tubusu. Výstupy na nástupiště
jsou stejně jako u jižního podchodu
zajištěny kombinací schodišť (4 ks),
eskalátorů (6 ks) a dvou výtahů umo-
žňujících bezbariérový přístup na ná-
stupiště 1 a 1a (obr. č. 7, 8).
Bezbariérový výstup na nástupiště II
je opět zajištěn výtahem v odbavo-
vací hale výpravní budovy.

Závěr
Podchody jsou v současné době uvedené do provizorního a zkušebního provozu. Jsou zpřístupněny výstupy na všechna nástupiště,

nová napojení do Šumavské ulice a výstup k budově Pošty. Úplné dokončení podchodů se plánuje do poloviny července roku 2014.

2
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V roce 2007 vznikla ve společnosti SUDOP PRAHA a.s. přípravná dokumentace stavby „Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka–Mošnov“,
kterou pro investora SŽDC, s.o., Stavební správu Olomouc vyprojektovalo středisko v Ústí nad Labem. Stavba v té době zahrnovala zkapacit-
nění a elektrizaci stávající trati Studénka–Veřovice v úseku ze žst. Studénka– žst. Sedlnice v délce cca 5,6 km s možností odbočení na novos-
tavbu trati k letišti v Mošnově (Letiště Leoše Janáčka Ostrava) v délce dalších cca 3 km trati a dopravny u odletové haly letiště. Novostavba
této trati měla umožnit napojení do obou směrů stávající tratě (vytvořit triangl) před železniční stanicí Sedlnice. V současné době je dokončena
realizace stavby rekonstrukce stávající trati do žst. Sedlnice a probíhá stavba nové trati na letiště Leoše Janáčka. 

Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka–Mošnov 
Letiště Leoše Janáčka, kolejové napojení

Stanislav Jaroš

Cíle stavby
Hlavním záměrem stavby bylo zpřístupnit letiště Mošnov

veřejnou dopravou přímým vlakovým spojením bez nutnosti
přesedání v železniční stanici Studénka a napojit průmy-
slovou zónu Mošnov  (vpravo nového úseku trati ve směru
na letiště) a Veřejnou logistickou zónu Mošnov (vlevo no-
vého úseku trati) na železniční síť. Předpokládá se propojení
jednotlivých dopravních oborů, letecké dopravy (letecké
Cargo), silniční dopravy a železniční dopravy, vybudování
skladů a překládkových míst. Pro překládku mezi železnicí
a silniční dopravou se v budoucnosti počítá s vlečkami
do obou zmíněných zón. Nově vybudovaná vlečka v PZ
Mošnov dle představy KÚ Moravskoslezského kraje bude

koncipována jako multimodální terminál kombinované do-
pravy. Bude zaměřen na překládku velkoprostorových kon-
tejnerů pomocí portálových jeřábů, bude umožněna
překládka návěsů silničních vozidel a rovněž se předpokládá
nakládka a vykládka RoLa. Vlečka na Letiště Mošnov (ve-
dená v jiné trase) byla zrušena, aby uvolnila místo pro po-
třeby investorů v průmyslové zóně a zároveň odstranila
stávající úrovňové křížení vlečky s komunikací II/464, která
je přivaděčem dálnice D47.

Rozdělení stavby
Na jednání Moravskoslezského kraje, konaném dne

26. 10. 2007, bylo dohodnuto, že původní stavba „Rekon-

strukce a zkapacitnění trati Studénka–Mošnov“ se rozdělí
na dvě samostatné stavby, přičemž investorem nové želez-
niční dráhy na letiště Leoše Janáčka Ostrava v délce cca
3 km, která se napojí na stávající trať Studénka–Veřovice
v traťovém úseku Studénka–Sedlnice, jakož i veškeré poža-
dované infrastruktury na této nové dráze, bude Moravsko-
slezský kraj.

Stavba „Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka–
Mošnov“, jejímž investorem je SŽDC bude řešit pouze re-
konstrukci, zkapacitnění a elektrizaci stávající žel. dráhy
v úseku Studénka–Sedlnice, což bude zohledněno v pro-
jektu stavby. Na začátku roku 2008 zpracovalo projektové
středisko v Ústí nad Labem, HIP Ing. Ivan Grisa, investiční
záměr projektu.

Na novou část železničního napojení letiště pod názvem
„Letiště Leoše Janáčka, kolejové napojení“ zpracovalo stře-
disko v Ústí nad Labem, HIP Ing. Miroslav Váňa, v roce
2009 aktualizaci přípravné dokumentace, kde byly prově-
řeny varianty napojení letiště v úrovni terénu a pod úrovní
terénu.   

V roce 2010 zpracoval Ing. Ivan Grisa s kolektivem studii
proveditelnosti na obě stavby.

Projekt zkapacitnění stávající trati
V roce 2009 zpracovalo projektové středisko v Ústí nad

Labem projekt stavby „Rekonstrukce a zkapacitnění trati
Studénka–Mošnov“, nyní již v rozsahu Studénka–Sedlnice,
tzn. bez nové části Sedlnice – letiště Leoše Janáčka. Tuto
část zpracovala firma PÖYRY Environment ve spolupráci se
SUDOPEM Brno. Stavby na sebe navazují nejen kolejově,
ale také technologicky, a proto byla nutná úzká spolupráce
projektantů. Projekt stavby řeší zajištění podmínek pro dál-
kové ovládání a napájení zabezpečovacího, sdělovacího
a silnoproudého zařízení, jakož i napájení trakčního vedení,
zařízení EOV – vše bude vybudováno v samostatné investici
MSK (předpokládá se, že zařízení na nové trati na letiště
bude ovládáno z železniční stanice Studénka a stanoviště
ED Ostrava). Obě části budou elektrizovány stejnosměrným
systémem 3 kV a trať bude nově vybavena zabezpečovacím
zařízením 3. kategorie. Předmětem staveb není kolejiště
průmyslové zóny, ani vlečkové napojení logistického centra.
Jejich napojení jsou ale se stavbou koordinována.

Úprava rozsahu stavby
Trať dnes začíná jižně od výpravní budovy železniční sta-

nice Studénka, jejíž koleje 15 a 17 slouží pro obraty vlaků
osobní dopravy. Kolejové uspořádání stanice nedovoluje
bezúvraťový pohyb těchto vlaků k ostrovním nástupištím
v průjezdné části stanice. Trať ve směru do Veřovic pokra-
čuje podél hlavní části kolejiště stanice (propojena výhybkou
51, sloužící pro nákladní vlaky), posléze se od ní odklání
a směrem k jihu směřuje k žst. Sedlnice. Stavba původně za-
čínala rekonstrukcí nástupišť u kolejí 15 a 17 u výpravní bu-
dovy. Z důvodu snížení investičních nákladů stavby
a nejasné koncepce veřovických nástupišť bylo investorem
rozhodnuto část stavby, týkající se rekonstrukce kolejí v ob-
vodu žst. Studénka ze stavby vypustit. Aktualizace projektu
stavby jsme dokončili v dubnu 2011. Ještě než jsme projek-
tově opustili Studénku prověřili jsme možnost propojení 
kolejí 5 a 5a před výpravní budovou. Neméně důležitým 
důvodem k redukci stavby byla právě dokončená stavba 
„ČD DDC, Modernizace traťového úseku Hranice–Studénka“,
která řešila rekonstrukci železniční stanice Studénka. 

Původní stav v žst Studénka: vlevo odbočující trať do Veřovic, vpravo krajní „šturcová“ kolej podél
koridorové trati ve směru na Přerov a uprostřed zbytek zkušební trati ČKD Vagonka, který byl zrušen.



7 SUDOP REVUE 2/14

Zástupce tří inundačních mostů přes Odru a její nivu s celkovým rozpětím 5 x 33 m (vlevo) a most v km 5,775 přes řeku Sedlnici s rozpětím 19 m.

Nová zastávka Sedlnice je umístěna před odbočkou na letiště a cca o 1 km blíže k obci než stávající železniční stanice, kde již osobní vlaky zastavovat nebudou.

Stavbu komplikovaly dlouhotrvající deště a škvára a popel v podloží. Ve stavbě byla i nová trakce a protidotykové zábrany a odrazné tyče na dvou nadjezdech.

Technologický objekt v žst Sedlnice. Obdobný byl postaven ve výhybkárně Bartošovice. Rekonstruovaná napájecí stanice v žst Studénka - 110 kV.
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nákladům stavby hned v počátku realizace. Naštěstí toto byl
jediný velký zádrhel stavby. Ostatní záležitosti byly řešeny
v rámci běžného postupu výstavby. Stavba byla slavnostně
ukončena dne 2. 12. 2013.

Rekonstrukce a zkapacitnění stávající trati nabyde na vý-
znamu po dokončení a zprovoznění stavby „Letiště Leoše
Janáčka, kolejové napojení“. Přesto již nyní je potřeba podě-
kovat všem projektantům a zpracovatelům všech projekto-
vých stupňů. Zvláště pak díky všem, kteří se aktivně
účastnili autorského dozoru stavby, neboť jen účast na
stavbě pro mnohé znamenalo více jak desetihodinové cesto-
vání.

Zabezpečovací zařízení
V rámci provozních souborů tohoto zařízení došlo k vý-

stavbě nového staničního a traťového zařízení v úseku Stu-
dénka (mimo-pouze úpravy) – Sedlnice (včetně). Byla
vyměněna veškerá kabelizace pro SZZ a TZZ, zřízena nová
návěstidla a výhybky vybaveny novými přestavníky. 

Kabelizace byla umístěna ve vzdálenosti cca 2,5–3,5 m
od osy koleje. V místech, kde to drážní pozemek dovoluje,
byla trasa vedena za patami sloupů trakčního vedení. Ná-
věstidla byla přednostně osazována stožárová. 

Došlo k výměně stávajících návěstidel a ke zřízení elekt-
ronických banalizovaných automatických bloků. Nový typ
automatického bloku byl formou centralizované výstroje,
která byla soustředěna do přilehlých stanic. Na tratích byly
opětovně zřízeny nové kolejové obvody pro detekci volnosti
úseků, které nahradily stávající kolejové obvody/počítače
náprav. Nové obvody jsou elektronické koncepce a byly zří-
zeny s přenosem kódu vlakového zabezpečovače. 

Jako staniční zabezpečovací zařízení pak bylo zřízeno
vždy elektronické stavědlo, které dle TNŽ 34 2620 odpovídá
zařízení 3. kategorie. Nová stavědla byla umístěna do no-
vých prostor stavědlové ústředny.

Nové staniční zabezpečovací zařízení bylo zřízeno v ná-
sledujících dopravnách:

V žst. Sedlnice – obvod Bartošovice bylo zřízeno decen-
tralizované SZZ s řídicí částí umístěnou v žst. Sedlnice.
V žst.Sedlnice bylo zřízeno klasické SZZ s řídicí částí umís-
těnou v místě. Žst. Sedlnice je řízena z dispečerského pra-
coviště ve Studénce. 

V žst. Studénka došlo k úpravě části vnější výstroje
vzhledem k zásahům v kolejišti (od krajní výhybky k vjezdo-
vému návěstidlu VS) a bylo částečně upraveno i stávající
SZZ ve své vnitřní části.

Sdělovací zařízení
Sdělovací zařízení pro relaci žst. Studénka–žst. Sedlnice–

zast. Letiště Mošnov bylo řešeno ve stejné nebo kompati-
bilní technologii se systémy na trati Přerov – Polanka
n. O. Byl zde položen optický kabel a traťový kabel.

V žst. Sedlnice byl zřízen přenosový systém SDH, kom-
patibilní s přenosovým systémem na trati Přerov–Polanka,
který byl řešen v rámci stavby DOZ Přerov – Polanka
n. O. a na něj je též napojen. V žst. Sedlnice se nachází cen-
trální zapojovač, napojující dopravní okruhy ve stanici, ve
výhybně Bartošovice na zast. Sedlnice a v nové části trati
Sedlnice–Mošnov a dopravně Letiště Leoše Janáčka.

Na zastávce je zřízen rozhlas pro cestující se sys-
témem automatického hlášení, se zachováním možnosti
individuálního hlášení přes zapojovač. Na zastávce Letiště
Leoše Janáčka musí umožnit tento systém provázání
s rozhlasovým systémem letiště. Obdobně zde i vizuální
informační systém musí umožnit provázání s letištním in-
formačním systémem.

Nákladné objekty zabezpečovacího zařízení jsou chrá-
něny systémem požární ochrany ASHS a veškeré objekty
i zabezpečovacím systémem EZS. Kamerový systém bude
použit jen na Letišti Leoše Janáčka.

Přenosová síť zabezpečí i přenos informací pro řízení
energetických systémů, včetně stávající trakční měnírny 
ve Studénce.

Silnoproudá technologie
Na nově elektrizované trati Studénka–Sedlnice–Letiště

Leoše Janáčka je použita pro napájení zabezpečovacího
zařízení i pro veřejné osvětlení a elektrický ohřev výměn

Životní prostředí a POV
Přípravu i samotnou realizaci stavby komplikovaly složité

podmínky v oblasti ochrany životního prostředí. V roce
2009 zpracovala na tento stavební záměr firma Ecological
Consulting a.s. Olomouc Posouzení (EIA) a celou dobu pří-
pravy a stavby až po kolaudaci zajišťovala bezproblémový
průběh. Po dokončení stavby byl proveden pracovníky Mi-
nisterstva životního prostředí vrchní státní dozor na úseku
ochrany přírody a krajiny. 

Stanovisko ministerstva životního prostředí obsahovalo
74 podmínek pro fázi přípravy a realizace záměru. Z hle-
diska životního prostředí je nutno pro stavbu považovat za
problematická chráněná území řeky Odry, Sedlnické Olše
a Albrechtického potoka. Cca od km 2,0 do km 3,7 prochází
trať 2. zónou CHKO Poodří a okrajem přírodní rezervace Ko-
ryta. Současně je tato oblast evropsky významnou lokalitou
Poodří, ptačí oblastí Poodří, nadregionálním biocentrem
Oderská niva a územím mezinárodního významu dle úmluvy
o mokřadech. V zájmovém území se nachází dvě záplavová
území. Jedná se o záplavové území řeky Odry a Sedlnice. 

Jednou z podmínek Stanoviska byla výstavba dvou proti-
hlukových stěn na ochranu přírodně cenného území mezi
odbočným obloukem trati ve směru k Sedlnici a hlavní trati
Suchdol nad Odrou – Studénka. Tato lokalita slouží jako
hnízdiště chráněného druhu motáka pochopa. Stěna má
chránit tuto lokalitu před nadměrným hlukem a proti noč-
nímu oslnění od projíždějících vlaků.

Závažným zásahem do organizace stavby, kterou zpra-
coval Ing. Jiří Stříbrný, byl požadavek Správy CHKO Po-
odří, aby práce v uvedeném úseku nebyly prováděny mezi 
30. 4 a 15. 7. z důvodu hnízdění chráněných druhů
ptactva. Další významná podmínka byla v omezení přís-
tupů na stavbu. Pro vjezd do chráněné oblasti byla třeba
výjimka povolená vládou ČR, a to jen a pouze po povole-
ných trasách. Trasy, které vedly po nezpevněných cestách,
musely být dle předem schváleného způsobu zpevněny
a po stavbě uvedeny do původního stavu. Rekonstrukci
mostů a propustků komplikoval další z významných poža-
davků, a to, aby tůňky, které na propustky navazují, nebyly
odvodněny, zmenšeny ani zasypány. Některé trvale zato-
pené propustky musely být sanovány pouze do úrovně ak-
tuální vodní hladiny. 

Stavba
Rekonstrukcí stávající tratě došlo ke zvýšení traťové

rychlosti, zvýšení únosnosti pražcového podloží tratě
a umělých staveb, ke zlepšení prostorové průchodnosti. Re-
konstrukce byla provedena s cílem zvýšení traťové rychlosti
na 100 km/h s lokálním omezením ve dvou obloucích, do-
sažení přechodnosti železničních vozidel traťové třídy D4
a prostorové průchodnosti Z-GC. Zvýšení propustnosti re-
konstruovaného úseku trati bylo dosaženo vybudováním
nové výhybny Bartošovice. Vybudovalo se nové zabezpečo-
vací, sdělovací a silnoproudé zařízení umožňující dálkové
ovládání. Došlo k vymístění zastavování vlaků osobní do-
pravy z železniční stanice Sedlnice do nové železniční za-
stávky situované v rekonstruovaném úseku tratě, čímž se
zkrátila přístupová vzdálenost z obce Sedlnice na dráhu
o cca 1 km. 

Stávající traťový úsek Studénka–Sedlnice vznikl pře-
ložkou původní trati, zprovozněnou 1. 6. 1959. Původně
soukromou dráhu, následně užívanou jako vlečku železáren
Vítkovice, začali po roce 1951 provozovat ČSD. Důvodem
k její výstavbě byla stavba letiště Mošnov, která zasáhla pů-
vodní trasu trati Studénsko-štrambersko-veřovické výsadní
dráhy z roku 1881. Ta vedla východněji od dnešní trati, za-
ústění do železniční stanice Studénka směrovalo podél svi-
novského zhlaví. Letům výstavby a „účelům“ železniční trati
– vlečky, která sloužila pro vojenské účely zásobování le-
tiště, odpovídaly i vlastnické vztahy k pozemkům pod stáva-
jící tratí. 

Vzhledem k nevyjasněným pozemkovým úpravám a ná-
sledně i vyvlastňovacímu řízení došlo ke zdržení zahájení
stavby. 

Hlavní stavební práce na železničním spodku byly zahá-
jeny v období podzimních dešťů roku 2012. V kombinaci
s nekvalitním geologickým podložím tvořeným místy
škvárou a popelem došlo ke ztížení stavebních prací a více-

nová rozvodná síť 22 kV. V rozvodně 22 kV v měnírně Stu-
dénka jsou provedeny nezbytné úpravy s využitím stávají-
cích rezerv.

Trafostanice 22 kV/0,4 kV jsou zřízeny ve výhybně Barto-
šovice, na zast. Sedlnice (kiosková) a v žst. Sedlnice. Další
dvě kioskové trafostanice jsou zřízeny v žst. Studénka pro
napájení EOV jako náhrada za napájení z TV.

Rozvodna 3 kV je kompletně rekonstruována a usměrňo-
vačová soustrojí se vymění za nová.

Dispečerská řídící technika
V této stavbě je navržen systém pro dálkovou diagnos-

tiku technologických systémů železniční dopravní cesty.
Tento systém umožňuje dálkové monitorování a ovládání
technologických zařízení (elektrický ohřev výměn, osvět-
lení, EZS, ASHS, měření spotřeby elektrické energie
a analyzátory sítě). Připojované systémy budou do tech-
nologické datové sítě zapojeny přes integrační koncen-
trátor v žst. Sedlnice. Integrační koncentrátor bude
zpřístupňovat data integračním serverům na ED Ostrava
po vyhrazeném datovém kanále.

Mosty a propustky
Na stávající trati mezi žst. Studénka a žst. Sedlnice se na-

chází 6 trubních propustků, 3 ocelové mosty trámové pří-
hradové, 1 ocelový most trámový plnostěnný, 
2 železobetonové mosty deskové a na dva silniční nadjezdy
byla osazena protidotyková opatření a odrazné tyče. 

U trubních propustků světlostí 1000–1250 mm bylo pro-
vedeno jejich pročištění, povrchová sanace a úprava říms.
Jeden trubní propustek byl přestavěn na rámový.

U tří ocelových mostů v údolní nivě řeky Odry a trámo-
vého plnostěnného mostu v km 5,775 byla osazena ložiska
do plastbetonu, byly dány nové mostnice a ocelové kon-
strukce byly natřeny. U železobetonového deskového mostu
je provedena nová izolace. U mostu v km 5,458 byla ve vý-
luce snesena nosná konstrukce, část opěr se odbourala
a nahradila novou prefabrikovanou konstrukcí na nových
prefabrikovaných úložných prazích.

Trakce
Elektrizována byla rekonstruovaná část trati mezi žst.

Studénka a žst. Sedlnice. Vlastní stanice Sedlnice zatrolejo-
vána nebyla. Ve výhybně Bartošovice byly zatrolejovány obě
koleje. V traťových úsecích jsou trakční vedení v sestavě
TR150Cu + NL120Cu + 1xZV120Cu. Nosné stožáry jsou
typu TS a kotevní typu BP.

Projekt stavby: SUDOP PRAHA a.s., středisko Ústí
nad Labem, HIP Ing. Stanislav Jaroš
Zhotovitel: Viamont DSP, a.s.
Ředitel stavby: Ing. Bedřich Šafařík
Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa východ
HIS projektové přípravy: Ing. Stanislav Bilík
HIS: Ing. Tomáš Chalupa
VPT: Ing. Martin Kypr
Náklady stavby: cca 327 mil. Kč. Stavba byla spolu-
financována z Fondu soudržnosti EU v rámci Ope-
račního programu Doprava.

www.naturfoto.cz © Jan Ševčík

Moták pochop
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Základy přestupního terminálu před odletovou halou letiště. Zatím pod trakcí a zavěšenými 22 kV jezdí jen „810“, ale po dokončení
novostavby na letiště zde budou jezdit také elektrické soupravy.

Odbočení trati na letiště ve směru od žst Studénka. Odbočení trati na letiště ve směru od žst Sedlnice.

Protihlukové stěny v žst Studénka a v místě odbočení z koridorové tratě. V těsné blízkosti obou tratí je tzv. ptačí oblast s výskytem velkého množství
ohrožených druhů, např. motáka pochopa (circus aeruginosus). Stěny by je měly ochránit před nadměrným hlukem a oslněním v nočních hodinách.

Trvale zaplavený propustek v km 3,422 směl být sanován pouze do úrovně aktuální vodní hladiny. Nový propustek v km 2,297 (vpravo) byl
vybudován s plochým dnem pro možnost migrace drobných živočichů v inundační oblasti Odry.



Úvod
V roce 2013 jsme ve spolupráci se střediskem 205 zpracovali studii pro

ŘSD, která měla za úkol doporučit a vyhledat možnosti uplatnění uspořádání
2+1 v podmínkách České republiky.

Uspořádání 2+1, nebo také vystřídaný třípruh, je uspořádání komunikace
se třemi jízdními pruhy, kdy prostřední pruh se v pravidelných intervalech,
tzv. segmentech trasy, střídá pro jeden a druhý směr jízdy. Toto uspořádání
je mnoha řidičům známé z Německa a dlouhodobě se využívá i ve Skandi-
návských zemích. 

Uspořádání 2+1 se v českých normách aktualizovalo v roce 2009, kdy
byla vydaná změna normy ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, kde se
nahrazuje i kapitola nazvaná Uspořádání 2+1. V normě však není dostatečně
řešena problematika šířkového uspořádání, oddělení protisměrných jízdních
pruhů a křižovatky na komunikacích této kategorie.

V úvodu studie proběhlo několik dlouhých jednání s investorem, kde se
zjišťovalo, co investor od studie očekává. Je nutné zmínit hned na začátek,
že studie předčila očekávání všech zúčastněných a i díky ní se o této kate-
gorii komunikací začíná více mluvit i v případě novostaveb a ne pouze re-
konstrukcí stávajících komunikací. 

Dalším krokem bylo prostudování zahraničních norem a předpisů, aby-
chom načerpali zkušenosti z evropských zemí a mohli jejich dlouholetou
praxi s tímto uspořádáním využít co nejlépe v našich podmínkách. Součástí
získávání zkušeností byla exkurze v Pasově v sousedním Německu. Prezen-
tace německých kolegů ze Státního stavebního úřadu v Pasově byla obrov-
ským přínosem pro celou studii, neboť bylo možné diskutovat o problémech
tohoto uspořádání a zkušenostech z dlouholetého používání. Pan Joachim
Sattler nám kromě jiného představil nový předpis určený právě pro navrho-
vání 2+1, ve kterém uplatnili svoje dlouholeté zkušenosti a který se nakonec
stal vzorem pro jedno ze závěrečných uspořádání studie. Součástí exkurze
byla i návštěva realizovaného úseku, kde jsme se mohli podívat, jak uspo-
řádání funguje v praxi. Exkurze se zúčastnili zástupci SUDOPU PRAHA  
a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Na základě těchto údajů začala tedy vznikat studie, která řešila zejména
šířkové uspořádání komunikace, přechodové úseky a možnosti uspořádání
křižovatek na silnicích v kategorii 2+1. Asi nejzásadnějším tématem bylo
rozdělení protisměrných jízdních pruhů komunikace. Musím říct, že ani
po odevzdání studie není jasné, zda se v České republice využije německý
vzor bez svodidla ve středním dělícím pásu nebo skandinávský vzor se
svodidlem. Studie na závěr doporučuje využít uspořádání se svodidlem
v případě novostavby, v případě rekonstrukce naopak uspořádání bez svo-
didla. Osobně si ale myslím, že nejlepším řešením je šířkové uspořádání
bez svodidla, kdy se do středního dělícího pásu osadí lanové svodidlo,
tedy jakýsi kompromis mezi oběma doporučenými variantami. Toto řešení
investor zamítl z důvodu velké pracovní šířky lanových svodidel (velká de-
formační zóna).

Nedílnou součástí studie je i řešení přechodových úseků, které jsou
v normě pouze popsány a nemají speciální název. Zde se studie inspirovala
zahraniční terminologií a pojmenovává přechodový úsek, kde dochází ke
snížení počtu jízdních pruhů jako kritický a přechodový úsek, kde naopak
dochází ke zvýšení počtu jízdních pruhů jako nekritický. Názvy vycházejí
z rizika vzniku dopravní nehody v přechodovém úseku. V místě, kde dochází
ke snížení jízdních pruhů, existuje jednoznačně větší riziko vzniku dopravní
nehody, proto kritický přechodový úsek.

Kritický přechodový úsek Nekritický přechodový úsek

Možnosti aplikace uspořádání 2+1 na silnice I. třídy v ČR
Václav Marvan
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Schéma pro novostavbu Schéma rekonstrukce stávající komunikace

Jednou z velkých otázek byla možná intenzita vozidel na komunika-
cích v kategorii 2+1. Dle změny normy z roku 2009 se předpokládá vy-
užití uspořádání pro komunikace s úrovňovou intenzitou dopravy až
25 000 vozidel/24 hodin. Dle zahraničních zkušeností ale uspořádání
2+1 nezvyšuje kapacitu komunikace. Zvyšuje pouze komfort pro řidiče,
kteří vědí, že je každý kilometr čeká úsek, kde budou moci bezpečně
předjíždět. Studie tedy doporučuje intenzitu maximálně 20 000 vo-
zidel/24 hodin.

Co se týká navrhování křižovatek, norma doporučuje zejména využití mi-
moúrovňových křižovatek. Studie ale zastává názor, že v přechodových úse-
cích a to zejména nekritických, je bezpečné realizovat úrovňové křižovatky.

Během jednotlivých projednání se přidávaly dotazy na přístup chodců
a cyklistů, umístění autobusových zastávek a studie se začala postupně roz-
růstat. Dalším z témat byla inženýrská činnost a nutná povolení v případě
rekonstrukcí stávajících silnic v kategorii S11,5 nebo výstavby pouze polo-
viny R25,5 a podobně. 

Bezpečnost
Mezi nejzávažnější nehody na dvoupruhových silnicích patří vyjetí

mimo silnici a čelní srážky vozidel. Typický nehodový děj je možné cha-
rakterizovat ztrátou kontroly nad vozidlem s následným nárazem do
pevné překážky podél silnice nebo do protijedoucího vozidla. Mezi
hlavní faktory vzniku těchto nehod bývají uváděny ztráta koncentrace,
únava, riskantní a rychlá jízda, předjíždění a monotónnost jízdy (CDV,
v.v.i, 2013).

Nehody a usmrcení podlu druhu komunikace (2011)

Druh komunikace Počet nehod Počet usmrcených
Dálnice 2 096 21
Silnice I. třídy 12 089 298
Silnice II. třídy 10 941 157
Silnice III. třídy 9 394 118
Komunikace sledovaná 12 783 56
Komunikace místní 24 409 52
Účelová komunikace 3 425 5

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že zejména v případě realizace uspořádání
2+1 s fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů dochází k výra-
znému poklesu nehod se smrtelnými následky, případně těžkých dopravních
nehod se zraněním. 

Dle zahraničních zkušeností je možné uvažovat, že v případě použití
uspořádání 2+1 bez svodidel dojde ke snížení relativní nehodovosti
s osobní škodou o 30–40 % oproti standardním dvoupruhovým komuni-
kacím. V případě použití svodidel pro oddělení protisměrných jízdních
pruhů se relativní nehodovost přibližuje hodnotám směrově rozdělené
rychlostní komunikace.

Hodnoty relativní nehodovosti (počet nehod/100 mil. vozkm)

Nehody Rychlostní Silnice 2+1 Silnice 2+1 Silnice I. třídy 
silnice se svodidlem bez svodidla dvoupruh

s usmrcením 0,35 0,71 1,03 1,47
se zraněním 11,28 19,07 19,07 23,84
s hm škodou 67,44 102,26 102,26 113,62 

Výsledky
Výsledkem studie jsou dvě následující schémata, která jsou doporučením

pro využití uspořádání aplikace 2+1 pro silnice I. třídy v ČR.
V případě novostavby je vhodné navrhnout uspořádání 2+1 s fyzickým

oddělením protisměrných jízdních pruhů betonovým svodidlem. Je vhodné
používat pouze mimoúrovňové křižovatky. Je teoreticky možné uvažovat
s dovolenou rychlostí až 110 km/h. Pohyb chodců a cyklistů se v tomto pří-
padě nedoporučuje.

V případě rekonstrukce stávající vozovky ve stávající trase je doporučeno
použít šířkové uspořádání bez svodidla, ale s širokým dělícím pásem. Je
možné zachovat stávající úrovňové křižovatky, které ale musí být umístěny
pouze v přechodových úsecích (zejména pak v nekritickém přechodovém
úseku), nebo musí být uspořádání 2+1 na určitý úsek přerušeno. Dovolená
rychlost se zde předpokládá stejná jako na stávající komunikaci, tedy 90
km/h. Stejně jako u předchozího řešení se nedoporučuje na vozovce pohyb
chodců a cyklistů.

Je potřeba podotknout, že zelený pruh ve středním dělícím pásu není
trávník, ale zelené vodorovné značení – tento model byl převzatý z nových
německých předpisů. Zelená barva zvýrazní dělící pás a má i psychologický
účinek na řidiče, aby přes tento pás nepředjížděli.

V rámci studie byly na základě souhrnu kritérií definovány úseky stá-
vajících silnic I. třídy v ČR, které je doporučováno detailněji prověřit pro
aplikaci uspořádání 2+1. Prověření bylo provedeno pro celou síť silnic
I. třídy v ČR, a to zejména z hledisek dopravních a dopravně inženýr-
ských. Vybrané úseky by měly být v rámci dalších studijních prací dále
detailně prověřeny z hlediska technické a ekonomické proveditelnosti
záměru.

Sledovanými kritérii byla vyšší intenzita dopravy ve stávajícím stavu i ve
výhledu po dokončení sítě silnic a dálnic, vyšší podíl těžkých vozidel, vysoká
nehodovost, délka úseku vyšší než 10km, průchodnost územím, charakter
terénu a šířka stávající komunikace. Popis těchto kritérií a jejich hodnoty
pro vybrané úseky jsou uvedeny v kapitole 7 studie. Vybrané úseky jsou ná-
sledující:

I/3 Mirošovice – Benešov, I/13 Chomutov – Kadaň
I/50 Holubice – Bučovice, I/50 Staré Město - Uherský Brod
I/20 Vodňany - České Budějovice
I/9 Mělník – Líbeznice (šířka silnice není vyhovující pro typ I. či II.)
Pro sledované úseky by bylo vhodné doplnit ekonomické hodnocení zá-

měru změny uspořádání na 2+1, kde by byly blíže popsány náklady na vý-
stavbu, výhledové intenzity po realizaci projektu, úroveň kvality dopravy,
přínosy ze zvýšení bezpečnosti a další indikátory.

Závěr
Myslím si, že studie splnila a možná dokonce předčila očekávání inves-

tora. Jakožto auditor bezpečnosti pozemních komunikací doufám, že se
s tímto uspořádáním začneme potkávat na našich silnicích, a to nejen
v rámci rekonstrukce stávajících silnic I. třídy, ale i u novostaveb.

Po ukončení studie pokračuje nadále příprava pro aplikaci 2+1 v ČR.
V roce 2013 jsem se zúčastnil jednání svolaného VUT Brno, které v rámci
výzkumu připravuje podklady pro změnu normy, které se týkají právě uspo-
řádání 2+1. S kolegy z VUT jsem i nadále v kontaktu a snažím se vývoj ne-
ustále sledovat, aby byl SUDOP PRAHA připraven pro případnou spolupráci
na připravovaných stavbách. 

Nakonec bych chtěl ještě jednou poděkovat všem kolegům, kteří nám se
studií ve svém volném čase pomáhali.



3D modely v architektuře
Ondřej Kafka / vizualizace Radek Horyna

V posledních letech stále více roste
v rámci projekční přípravy staveb potřeba
vizualizací, animací, zákresů do fotografií
a 3D modelů jako takových. Významnější
projekty si už bez těchto vymožeností ani
neumíme představit. V následujícím
článku se pokusím vysvětlit, jak takové ob-
rázky vznikají.

Co vlastně znamenají pojmy jako vizuali-
zace, animace, drátový model, render…?
Na začátku je nám všem známý 2D vý-
kres. Ať už chceme vytvořit 3D model bu-
dovy, mostu nebo třeba stožáru GSM-R,
potřebujeme k tomu 2D návrh projektanta.
Nejlépe půdorys, řez a pohledy. Ideální je,
když od projektanta konkrétního objektu
získáme nějaký 3D podklad, což je ale
stále ještě poměrně výjimečné. Tedy kromě
exportů z MOSSu či InRoads, kde se ve
3D úspěšně projektuje již dlouhá léta. Z 2D
výkresů se pomocí 3D nástrojů vytvoří zá-
kladní 3D model. Na tento model se již
můžeme podívat z různých stran, můžeme
jej zobrazit v axonometrickém nebo per-
spektivním promítání a vůbec se s ním dají
dělat již poměrně zajímavé kousky.

Aby ale takový model vypadal alespoň
trochu reálně, a ne jako papírová slepo-
vánka, musí se „namapovat“, což zna-
mená pokrýt texturami nebo chcete-li,
reálnými materiály. Těmi mohou být třeba
jen lesklý, matný nebo částečně průhledný
povrch anebo třeba fotografie obrazu či
státní vlajka. Můžeme tak velmi reálně na-
simulovat sklo, zrcadlo, cihelné zdivo nebo
třeba rezavý plech (obr. 1).

Model máme, povrchy také, co nám
tedy ještě chybí? Osvětlení? Ano, osvět-
lení je velmi důležité. Někde jsem četl, že
fotografování je vlastně hra světla a stínů.
U vizualizací tomu není jinak. Druhů
osvětlení máme v MicroStation hned ně-
kolik. Mezi ty základní patří Rozptýlené
osvětlení (takové to všeobjímající, které
je, i když je zataženo), sluneční světlo,
blesk (jako u fotoaparátu) a několik umě-
lých zdrojů, jako například bodové světlo,
reflektor, plošné světlo a další. Při osvět-
lení Sluncem můžeme například nastavit

konkrétní datum, denní dobu a polohu na
Zemi. MicroStation nám potom zobrazí,
jaké budou v danou chvíli budovy vrhat
stíny. Pomocí dalších nástrojů tak mů-
žeme poměrně jednoduše simulovat slu-
neční studie nebo přesněji výpočet
slunečního osvětlení u ještě neexistují-
cích staveb.

Když máme nastavené optimální osvět-
lení, zbývá určit polohu pozorovatele
a celou scénu „vyrenderovat“ neboli spo-
čítat hotový statický obrázek, kterému ří-
káme vizualizace. Renderovacích metod

Příklad zvýraznění řešeného objektu v širším území s využitím metody Okolní okluze

Drátový model Ilustrace se stíny
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je rovněž hned několik. Od poměrně jed-
noduchých, jejichž výsledkem je čárový
výstup (skryté hrany), až po velmi sofisti-
kované, které používáme pro fotorealis-
tické vizualizace (obrázky dole). Takto
vygenerované rendery již můžeme uložit
do známých obrazových formátů, jako jsou
například JPEG, TIFF, BMP atd. pro další
použití.

Statické obrázky ale nejsou tím po-
sledním, jak bychom mohli takový model
využít. Dalším „výkonnostním“ stupněm
je animace. Nakonec, kdo by nechtěl
svůj model rozpohybovat? Jak už jsme
si u MicroStation zvykli, způsobů je
hned několik. Tím nejjednodušším je
průlet prostorem neboli fly through.
V aktuální české verzi MicroStation se
tomu říká Filmování. V modelu si nadefi-
nujeme prostorovou křivku, kterou zvo-
líme jako dráhu pozorovatele. Pak si
určíme ohniskovou vzdálenost objektivu
a do připravené scény můžeme doslova
vletět. Průlet vlastně není animací
v pravém slova smyslu, neboť se pohy-
buje pouze kamera a ostatní objekty
v modelu se nehýbou. Je ale velmi pů-
sobivý a pro vytvoření i velmi jedno-
duchý. Dalším, již složitějším způsobem
je skutečná animace. Můžeme zde li-
bovolně animovat pohyb kamery, ohnis-
kovou vzdálenost objektivu, osvětlení,
změny v texturách a v neposlední řadě
i pohyb samotných objektů v modelu.
Můžeme si tak nasimulovat třeba oteví-

rání dveří, průjezd automobilu nebo
klidně i vzlet vrtulníku při zapadajícím
slunci. Spočítanou animační sekvenci si
můžeme podobně jako statické obrázky
uložit k dalšímu zpracování například
pro videoprezentaci.

Často se mne projektanti ptají, jakou
používáme nadstavbu. Bývají potom vět-
šinou překvapeni a tak trochu i zklamáni,
když jim odpovím, že používám jen „holý“
MicroStation. Tento software obsahuje
vše, co je pro 3D výstupy v naší praxi po-
třeba. Od 3D modelování, přes mapování
textur, velmi dobré nástroje osvětlení, až
po pokročilé metody animování. V dnešní
době mají v podstatě všechny programy
pro počítačové projektování nějaké 3D
modelovací nástroje. Ve stručnosti bych
mohl uvést alespoň ty nejznámější. Na-
příklad firma Autodesk nabízí pro 3D mo-
delování a animace velmi dobrý nástroj
3ds Max®. Je to léty prověřený software
a používá ho velké množství architekto-
nických ateliérů. Dále bych mohl jme-
novat například Artlantis, CINEMA 4d
a další.

Tady bych se rád na chvíli zastavil u ter-
minologie, která se často zaměňuje. Je
třeba stále ještě rozlišovat 3D modelo-
vání, jehož výstupem bývá většinou vizua-
lizace nebo animace a 3D projektování,
které znají poměrně dlouho uživatelé již

zmíněného MOSSu, InRoads nebo Spee-
diconu. 3ds Max® nebo Artlantis jsou
úžasné nástroje pro vizualizace, ale bu-
dovu, most nebo zhlaví železniční stanice
v něm nevyprojektujete. Na druhou stranu
v MOSSu zase neuděláte zákres do foto-
grafie.

Abych se ale vrátil k ostatním pro-
gramům pro 3D projektování. Nejvyšší
třídou je software jako například CATIA,
Pro/ENGINEER, Solid Edge a další. Zde
se však spíše jedná o 3D navrhování,
neboť jsou tyto programy využívány přede-
vším velkými strojařskými firmami, které
v dnešní době své výrobky navrhují již vý-
hradně ve 3D. Součástí těchto produktů
jsou moduly na pevnostní analýzu, přímé
výstupy pro komunikaci s NC obráběcími
stroji atd. Nutno přiznat, že se až na vý-
jimky tento software při projektování
staveb nevyužívá.

Samostatnou kapitolou jsou programy
pro tvorbu animovaných filmů, které
známe z televize nebo kina. Tyto produkty
obsahují nástroje pro velmi reálné osvět-
lení, povrchy jako jsou vlasy nebo zvířecí
srst, dynamiku pohybu atd. To už jsou ale
oblasti, které se naší projekční praxi
opravdu hodně vzdalují.

Při svém psaní jsem trochu opomněl 
zákresy do fotografií. Vzhledem k tomu, že
se ale jedná o tak trochu samostatnou dis-
ciplínu, pokusím se tento postup popsat
blíže v některém z dalších čísel SUDOP
revue.

Příjemné 3D modelování Vám přeje 
Ondřej Kafka

Pár odkazů, kde je možné vidět zdařilé
vizualizace:

http://www.studiohorak.com/
Pan Horák je v oblasti vizualizací jeden
z nejlepších u nás. A ne jen u nás. 

http://www.ctech-3d.cz/
CTECH má velmi pěkné videoprezentace
dopravních staveb.  

http://communities.bentley.com/products/micro-
station/microstation_visualization/m/default.aspx
Na této stránce se můžeme podívat na
zdařilé vizualizace uživatelů MicroStation.

Použití různých textur

Okolní iluze Fotorealistický render (Luxology)



Ve skutečnosti již naplno běží druhý poločas, neboť stavba by měla být dokončena do konce tohoto
roku. Ale jak je patrné hned z první fotografie vpravo z května, s harmonogramem stavba problém nemá. 

Přestavba 
žst Ústí nad Orlicí v poločase

Miroslav Krsek, letecké foto www.ustinadorlici.cz

Již loni v prvním poločase byla v prostoru Mendrik
přeložena silnice II/315, aby tak uvolnila místo
druhé, zásadnější přeložce trati. Mohla tedy začít
vyrůstat soustava tří navazujících mostů – přes
Třebovku (spřažený ocelobetonový spojitý), přes
silnici II/315 (celosvařovaný Langr) a přes soutok
Třebovky a Tiché Orlice (opět spřažený OB).

Délka celé soustavy mostů činí úctyhodných 359 m. Na spodním snímku je
vidět slabá polovina. 

Změna prostoru Mendrik je poměrně velká, což je patrné ze spodní
fotografie s vloženým záběrem původní podoby Mendriku. Už se
s ní vyrovnal i hostinský restaurace, k níž se silnice i koridor na-
těsno přimknuly.
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Současně s výstavbou přeložky Mendrik letos
pokročila i v pořadí třetí přeložka, a to nová
místní komunikace do Kerhartic, která již ne-
prochází stanicí, ale překlenuje celé údolí
Tiché Orlice po dodatečně předpjatém spo-
jitém mostu (dvě horní fotografie).

Letošní rok je nejen rokem dokončení stavby, ale i klíčovým rokem z hlediska stavebních po-
stupů a organizace dopravy. V březnu byla vyloučena z provozu celá pražská skupina včetně
obou hlavních a předjízdných kolejí. Celý koridorový provoz tratě se tak přesunul na jednu
spojovací kolej vzhledu koleje vlečkové. Posuďte sami – vlak se řítí po tom, co zbylo
z prvního koridoru, aby přejel fotografa… (foto vpravo).

Stanice přestala zcela odbavovat cestující, náhradou je odbavení na zastávce 
Ústí nad Orlicí město, kde nyní zastavují i rychlíky. Stavbařům se tak splnil 
sen – aby se jim cestující na stavbě vůbec nemotali. Kolem výpravní budovy 
se tak naplno mohly rozjet práce hlava nehlava, kolej nekolej:

Druhý, poměrně
šikmý podchod ve
stanici pro pěší a
cyklisty:

Na závěr ještě jeden záběr z rozestavěného podchodu pro cestující.
Stavbaři si při hloubení jámy opravdu zarubali. Ještě že máme ve
výkazu výměr třídu těžitelnosti 6…

Nejprovinilejší spolupachatelé projektu: 
Petr Vrábel, sdělováci 208, Petr Večeř, Jan Čapek, Vladimír Fišar, 
David Demo, Jiří Jirásko, Jana Sedláková, Alena Melišová, Vladimír Puš,
Roman Petřík, Patrik Pluskal, Jana Ptáčková, Věra Řežábková, 
Tomáš Pechman, Jiří Štolba, Tomáš Adam, Jiří Stříbrný, 
Petr Okruhlica a Marta Součková



S potěšením plním tuto dvoustránku s úmyslem trochu odlehčit (proto to prosím i tak s nadsázkou berte) mnohdy dramatické situace vzni-
kající v rámci naší činnosti:
Někteří již vědí, jiní ne, že hledám investora pro podnikatelský záměr Lázně TASUD. Důvod? Nabídl se sám. Stavba běží již více než rok, a i
přesto, že ten uplynulý rok byl na srážky opravdu skoupý (vždyť ani v zimě pořádně nesněžilo, což vyvolalo u mé pětileté dcery pocit, že už
ani neví jak sníh vypadá), na stavbě to tak nevypadalo. Trochu eufemisticky by se dalo říct: „kde se koplo, tam to teklo“. Opravdu se v
každém realizovaném úseku něco našlo. A to mě přivedlo na myšlenku podnikatelského záměru s lázněmi. Stručný popis lázeňského pro-
gramu je níže dokladovaný fotodokumentací přírodních zdrojů.

Chotoviny

Sudoměřice u Tábora

1. Prameny Vrážná 
Odkrytím stávajícího náspu při rozšiřování zem-
ního tělesa pro kolej č. 1 mezi Čekanicemi
a Chotovinami byly zastiženy četné prameny
vyvěrající přímo zpod náspu. I přes důkladnou
rekognoskaci druhé strany náspu jsme objevili
pouze sucho, z čehož lze logicky vyvodit, že
jsme měli obrovské štěstí a narazili přímo na
zřídlo! Využití je jasné: kohoutky, kalíšky a lá-
zeňská kolonáda, jak má být! 

2. Ionizovaná léčivá voda Chotoviny 
Zakládání staveb v TT Chotoviny se také ne-
obešlo bez vody, tentokrát z přerušené stáva-
jící, odnikud přicházející a nikam neústící
drenáže. A jelikož se v měnírně vzduchem
elektrony jen tak honí, jistě zabloudí i na va-
lenční vrstvy k molekulám vody a ionizovaná
voda dezinfikující a léčící neduhy všeho druhu
je přímo vývozním artiklem!

Za podklady od kolegů děkuje a úspěšné prožití st      
a nadhledem (i humorným) všem přeje palkobar@z

Podnikatelský záměr „Lázně TASUD“
Pavol Bartoš: fotoreportáž ze stavby „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“



Tábor

5. Očistná Sudoměřická lázeň
Dokonalou očistu po bahenním zábalu poskytne
laguna u výjezdového portálu Sudoměřického tu-
nelu.  Lagunu si „hýčkala“ stavba až do doby, kdy
bylo potřeba začít s realizací navazujících objektů
(propustků, žel. spodku…) s logickým odůvod-
něním, že hydrostatický tlak cca 2,5–4 m hlubo-
kého jezírka příznivě působí na deformace portálu.

4. Bahenní zábal u losího koridoru
Možná si někteří z vás ještě vzpomenou na
biokoridor pro losa. Při přípravě území pro
založení násypového tělesa v jeho těsné
blízkosti, po odkrytí vrstvy ornice byly opět
zastiženy četné prameny spodní vody
a neúnosné rozbředlé naplaveniny s orga-
nickou příměsí. Prostě bahno barvy až
modravé, pro zábaly stvořené.

3. Vyhlídková trasa Moraveč 
Estakádu – monument, který se rodil složitě (viz foto) a za
nemalé finanční podpory fondů EU, by bylo neefektivní
rušit. Zejména když nabízí rozhled po krajině z míst až
28 metrů nad okolním terénem, který vnese když už ne
klid do duše, tak alespoň vítr do vlasů. A její využitelnost
lze jistě obohatit dalšími, i adrenalinovými atrakcemi jako
bungee jumping…

        resů na stavbě s dostatečným odstupem
      recese.cz



Berlin Hauptbahnhof
Vladimír Fišar (foto autor)

Po sjednocení Německa v roce 1989 se začalo intenzivně pracovat na obnově společné infrastruktury, která byla
rozdělením země násilně přetrhána, a to včetně záměru vybudovat v Berlíně nové hlavní nádraží. Zvolena byla lokalita,
která je blízko centra města a umožňuje soustředit do jednoho bodu železniční trasy sever-jih a východ-západ.

V roce 1995 byly zahájeny práce na tunelech
severo-jižní trasy a v roce 2003 mělo být nádraží
uvedeno do provozu. Během stavby však došlo
k zatopení jedné ze stavebních jam, a to s mnoha
dalšími problémy stále odsouvalo předání stavby.

Konečný termín byl investorem striktně stanoven
na rok 2006, tedy do doby zahájení mistrovství
světa ve fotbale v roce 2006. Aby se tento termín
splnil, byl projekt upraven, což mělo negativní
dopad na konečnou podobu nádraží a bylo také
v rozporu s architektonickým návrhem. Protože by
se dílo v termínu nestihlo, bylo zastřešení zkráceno
o 110 m, což za deště nepříjemně pociťují přede-
vším cestující první třídy rychlovlaků ICE. Nosné
části zastřešení však byly vyrobeny dle původního
projektu, a tedy na celou délku nástupišť; jsou
zatím uskladněny a mohou být tedy kdykoliv
použity. Problematické však bude stavbu opět
„otevřít“ a montovat zastřešení za provozu, nehledě
na další finanční náklady.

Hodně diskutovaným byl i název nádraží. Od počátku projektu se
uvažovalo s názvem, který vycházel z dnes již zrušeného hlavového ná-
draží Berlin Lehrter Bahnhof nacházejícího se opodál. Tento název se
ale nakonec zachoval pouze na modelu nádraží z období zpracování
projektu, které je k vidění ve vestibulu. Ten má celkem pět úrovní. Vstup
do nádraží z ulice je v úrovni 0, přičemž v úrovni +3 a -3 jsou kolejiště,
v úrovni +1 a -1 pak odbavení cestujících včetně 80ti obchodů. Prostor
nádraží je hojně využíván i reklamními agenturami; jiné místo v Berlíně,
kde denně projde 300 000 lidí, byste jen těžko hledali. 
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Propojení všech úrovní je
navrženo tak, aby sluneční
paprsky mohly přes prosklené
zastřešení nádraží dopadat až
na spodní nástupiště.
Všechny úrovně pak spojuje
bezbariérový prosklený výtah. 

Nezanedbatelný problém s čistotou,
kterou se na ostatních nádražích nedaří
udržovat především díky všudypřítomným
holubům, zde vyřešili akusticky, kdy se
z reproduktorů oznamujících odjezdy vlaků
linou i zvuky, které jsou pro ptactvo nepří-
jemné, avšak pro lidské ucho neslyšitelné. 

Ač se zdálo, že hlavní stavební práce v centru
Berlína už ustaly, letos se naplno rozběhla stavba
prodloužení podzemní trasy U-Bahn z hlavního
nádraží linkou U5 na Alexanderplatz. Komplikace
v dopravě jsou nyní především na známé ulici Unter
den Linden. Momentálně je linka z hlavního nádraží
dokončena k Braniborské bráně (Brandenburger
Tor) přes Bundestag. Pendluje zde pouze
dvouvozová souprava a jízda trvá 10 minut. Není
tedy divu, že jsou strojvedoucí na této lince střídání
po 3 hodinách služby. 

Jednotlivé podpěry se skládají ze čtyř navzájem propojených trubkových
sloupů vyplněných betonem, které jsou situovány vždy uprostřed spodních
nástupišť. Jejich stabilita je neustále kontrolována čidly připevněnými ke všem
podpěrám.

Další řada podpěr nesoucích ostatní úrovně je situována mezi kolejemi. Z to-
hoto důvodu je v koleji umístěna „třetí“ kolejnice, tzv. přídržnice, která by v pří-
padě vykolejení soupravy zabránila nárazu vlaku do sloupu a možnému zřícení
jednotlivých pater. Bezpečnost je zde na prvním místě, v případě vzniku požáru
vlaku jsou ve stropu instalovány „rolety“, které by měly zpomalit šíření požáru.

Dalším zajímavým prvkem jsou protihlukové matrace v kolejišti. Ty najdete
i v ostatních kolejích Berlína, které procházejí hustěji osídlenou oblastí. Zají-
mavým řešením je i konstrukce trakčního vedení, které je z důvodu snížení
výšky v tunelech pro směr sever-jih řešeno pevnou trolejí místo na prostor
náročnějších trolejových převěsů.

Až se budete chtít při přestupu na další vlak rychleji zorientovat, vězte, že
jednociferná čísla označují nástupiště v dolní části nádraží, tedy severo-jižní
směr, dvouciferná čísla pak nástupiště horní (směr východ-západ), ze kterého
je i poslední foto s panoramatickým pohledem na Berlín.

Více na webových stránkách autora www.vladanfoto.cz
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Tematické okruhy
I.   Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy
Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba
Plánování a financování mostních staveb
Současná legislativa, předpisy a jejich návaznost na evropské
normy
Příčiny vad a poruch mostních objektů a jejich důsledky
II. Mosty v Evropě a ve světě
Informace o odborných zahraničních akcích
Věda a výzkum – příklady projektů
Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných
mostních konstrukcí
Inovace technologií, materiálů, výrobků pro mostní objekty
Havárie mostů – příklady
III. Mosty v ČR – věda a výzkum
Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné
úkoly
Životnost mostů – vliv z hlediska zvolených materiálů a kon-
strukčních systémů
IV. Mosty v ČR – projekty a realizace
Příklady projektů novostaveb, přestaveb a oprav mostů
Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
Příslušenství mostů

SUDOP PRAHA byl mezi přednášejícími zastoupen víc než bohatým
počtem příspěvků: 
Obnova lávky „Černý Kříž“ přes Studenou Vltavu
(doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.), 
Rekonstrukce železničního mostu v km 2,089 přes Labe na trati
Děčín–Jedlová (Ing. Martin Vlasák), 
Měření bezstykové koleje na mostě v km 7,810 trati Ústí n/L – Most
přes dálnici D8 v km 80,778 za plného provozu
na trati (doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., 
Ing. Martin Vlasák),
Výsledky numerických analýz pro zpracování
změny ČSN EN 1991-2 v části železniční
doprava (Ing. Filip Kutina, Ing. Martin Vlasák), 
Měření interakce přesypané konstrukce se
zeminou během výstavby SO 63-20-02 Nový
železniční most, biokoridor v km 88,595 stavby
Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora
(doc. Ing. Marek Foglar, Ing. Tomáš Martinek), 
Změny dokumentů, předpisů a norem s mostní
problematikou zajišťované SŽDC s. o.
(Ing. Václav Podlipný, SŽDC, s.o., 
Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.).

19. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM 
MOSTY – BRIDGES 2014

pořádané v rámci doprovodného programu 
19. mezinárodního stavebního veletrhu IBF

Sympozium se konalo ve dnech 24.–25. 4. 2014 v Brně pod záštitou ministra dopravy Ing. Antonína Prachaře, hejtmana
Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a primátora města Brna Bc. Romana Onderky, MBA. Pro nás bylo významné
nejen účastí našich odborníků jako přednášejících, ale i tím, že SUDOP PRAHA byl jedním z hlavních partnerů sympozia.

Motto sympozia: Mosty – stavby spojující národy a generace

Ing. Filip Kutina doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D. Ing. Martin Vlasák
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Tradiční výjezdní zasedání vedení naší společnosti se konalo ve dnech 29.–31. 5. 2014 v hotelu
Bouda Máma v Peci pod Sněžkou. Po příjezdu a ubytování proběhla nejdříve klasická gremiální porada.

Po večeři následovala řízená diskuse na téma software pro projektování a řízení výroby. Soustře-
dili jsme se především na software pro sledování naplněnosti jednotlivých profesí a středisek, který
by sloužil pro řízení výroby a směřování obchodních aktivit. Je to otázka, kterou diskutujeme na
SUDOPU PRAHA již několik let. Samozřejmě to není možné vyřešit za jeden večer, a proto jsme se
koncentrovali především na analýzu problému z pohledu uživatele.

Druhý den následoval tradiční výlet. Blízkost Sněžky se stala velikým lákadlem pro pěší výlet.
Menší čáru přes rozpočet nám udělalo počasí, protože ráno při snídani silně pršelo. Posunuli jsme
rozumně začátek výletu o hodinu a po společném focení jsme po desáté hodině vyrazili. Na Sněžku
šly samostatně tři skupiny. První od hotelu máma přes Růžovou horu na Sněžku, druhá Obřím
dolem také na vrchol a třetí nejpočetnější lanovkou na Růžovou horu a odtud se stejným cílem. Na

vrcholu se všechny skupiny potkaly a společné
posezení následovalo na Luční boudě a později
v bufetu Na rozcestí. Zde projevila každá skupina
jiné přání na zpáteční cestu do Pece, a tak jsme
opět rozdělili na dvě skupiny a samozřejmě jsme
se všichni šťastně sešli u večeře na hotelu.

Největší sportovci vyrazili na tradiční celodenní
výlet na kolech po trase: Pec pod Sněžkou –
Bouda Jana – Horní Maršov (oběd v pensionu
Kneifel) – Jánské Lázně – lanovkou na Černou
Horu – Kolínská Bouda – Pec pod Sněžkou. 

Po celou dobu pobytu nám byly k dispozici
wellness, bazén, bowling, stolní tenis a další akti-
vity. Závěrečný večer byla volná zábava s volnou
diskuzí, ale přesto zde ožil jeden zajímavý nápad
– noční výstup na Sněžku spojený s východem
slunce. Nakonec se našli tři odvážní. Ondra
Kafka, Jirka Šmíd a Ondra Veselý, kteří výstup us-
kutečnili. Je nutné jejich sportovní výkon ocenit,
protože v osm ráno již byli svěží u snídaně.

Po dobré snídani jsme se rozjeli k domovům,
plni hezkých zážitků a s přesvědčením, že jsme
připraveni řešit další náročné úkoly naší společ-
nosti.

Text Petr Lapáček, foto Ondřej Kafka

Výjezdní gremiálka 2014 – Krkonoše
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První letošní cyklistický výlet jsme naplánovali a uskutečnili ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2014. Díky kladným
ohlasům na předchozí výlety má zájem o akci zvyšující se tendenci, což je potěšující.  Do boje tentokráte
vyrazilo 19 zdatných cyklistů. Krásné, ale neméně zdatné cyklistky byly čtyři. 

Sedm nejnedočkavějších vyrazilo již v pátek dopoledne vlakem do Českých Budějovic. Za částečně
slunečného počasí se odtud, cyklisté již na kolech, vydali směr Suchdol nad Lužnicí. Cestou je zastihl
malý dešťový mrak, před kterým zalezli pod střechu ke známým jednoho z cyklistů v Rudolfově. Po jejich
příjezdu do penzionu se objevil další dešťový mrak. Ten už je ale nezaskočil, protože už byli schováni
pod tou správnou střechou. Druhá čtyřčlenná skupina „drtičů“ jela také vlakem do Českých Budějovic.
Vyrazili ale až po poledni. Tato skupina zvolila trasu přes Borovany. Cestu jim zpestřil hluboký brod,

který zdárně zdolali.  Jedna jediná
mokrá bota se snad nedá počítat ani
jako drobná komplikace. Třetí skupina
dorazila večer vlakem až do Suchdolu.
Poslední skupina cyklistů přijela velmi
nestylově autem, zato se všemi batohy
ostatních. Všichni jsme se sešli na ve-
čeři v Penzionu Lužnice, ze kterého jsme si udělali základnu
pro další dva dny a dvě noci.

Sobotní vyjížďka vedla přes Žumberk, kde jsme si prošli zdejší
tvrz, na Nové Hrady. Cestou byl brod, který všichni bez zaváhání
projeli. Tentokráte bez jediné mokré boty. Sobotní prémií byl vý-
jezd na Nové Hrady, kde byl třešničkou na dortu výtečný oběd.
Z Nových Hradů jsme jeli lesem po pohraniční stezce. Krásná pří-
roda kolem nás a pohled na nádherné, velké rybníky, byl od-
měnou za ujeté kilometry. Po dojezdu do Suchdolu se parta
dobrovolníků vydala na „cestu kolem světa“.  Byl to asi 12km
okruh přes chatové osady se zvučnými názvy jako Nový York,
Bosna, Malý a Velký Londýn, Paříž a Benátky.

Po chutné nedělní snídani jsme se všichni vydali do Třeboně,
kde jsme se zastavili u Schwarzenberské knížecí hrobky a na tře-
boňském náměstí. Část výpravy zde nastoupila na vlak a jela do
Prahy. Zbytek pokračoval až do Veselí nad Lužnicí. Sil jsme měli
všichni i nadále více než dost. Část cyklistů si ale neprozřetelně
koupila zpáteční lístky už v Praze a tak, se slzami v očích a hlu-
bokým zármutkem v srdcích, nasedla na vlak a tiše záviděla sku-
pině „drtičů“, která dojela
na vlak až do Tábora.

Během celého víkendu
jsme ujeli od 120 do
220 km. Každý podle svých
možností, chuti, odvahy
a v neposlední řade podle
míry „předem otlačených
zadků“. 

V každém případě jsme
se všichni bavili a užili si
krásný víkend. Už teď se
těším na podzimní vyjížďku, 

Stanislav Pohl.

Foto: autor (SP)
Lukáš Molcar (LM)
Jan Bonev (JB)
Filip Kutina (FK)

Třetí CYKLOSUDOPKY: Suchdol nad Lužnicí
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Pravidelný report z pravidelných letních
sportovních her Sudopu tentokráte v roce 2014

Letos se pan šéfredaktor Ivan Krejčí už asi doopravdy trochu bál požádat mě o článek
do SUDOP Revue z letních sportovních her, poté, co jsem vloni – pro tisk
akceptovatelnými výrazy – zkonstatovala, že je to „furt stejný“. Avšak nakonec stejně
neodolal. 
A je to zase skutečně pravda, avšak jako každý rok, nějaký ten rozdílek, nějaké ale se
opět objevilo. Například se výrazně zlepšila úroveň stravování, zato počasí oproti
loňskému dokonale letnímu trochu pokulhávalo, ale není nač si stěžovat, nepršelo,
bazén byl zakrytý střechou a kolem vody bylo klima skoro jako na jihu u moře.
Drobných změn doznalo složení účastníků, přibyla parta sportovců z nové sudopské
sestry AED, kteří se významně zapojili a rozhodně nejen zářivými červenými dresy
vynikli, a i mezi domácími sudopáky byli vidět ti úplně noví, na sportovkách
benjamínci.
Na první pohled se rozšířil i počet rodinných příslušníků, včetně těch nedospělých,
kteří úspěšně zasáhli do bojů o medaile.
K léty prověřeným sportům se podařilo přidat jeden nový, střelbu ze vzduchovky, což
si mohl vyzkoušet v podstatě každý, kdo byl schopen zalehnout na karimatku do písku
beachvolejbalového hřiště a poté dohlédnout na 6 titěrných plechových panáčků na
legrační sklápěcí svazarmovské střelnici. A kdo při míření na pidipanáčky mimoděk
zabořil hlaveň sportovní, asi poměrně kvalitní pušky, do jemného písku, ten si
koledoval o vyvolání infarktu jejímu majiteli J.
Úspěšnější oproti minulým byly letošní hry, pokud jde o úrazy a bebíčka;  krom
nehezky otlučených jemných dívčích předloktí od beachového míče se nestalo
nikomu nic. 
Oba společenské večery včetně slavnostního dekorování vítězů krásnými diplomy
a medailemi naplnily pravidlo – furt stejný – což v tomto případě znamená velice
příjemné, pohodové, bezproblémové – prostě v dobré partě kolegů. A to lze říct
o celém našem firemním sportovním víkendu.
Takže zase za rok!

Jarmila Rydlová
PS
Zúčastnilo se 100 sportovců – SUDOP PRAHA 56, SUDOP GROUP 7, 
METROPROJEKT PRAHA 13, VPÚ DECO PRAHA 4, AED PROJECT 8, 
MORAVIA CONSULT Olomouc 4 a DOPRAVOPROJEKT Brno 8.

Letní sportovní hry SUDOPU 2014
areál RÁJ, Srbsko, 13.–15. 6.
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Výsledky LSH 2014

Volejbal 
1. METROPROJEKT PRAHA
2. SUDOP GROUP
3. SUDOP PRAHA

Nohejbal
1. METROPROJEKT PRAHA - A
2. METROPROJEKT PRAHA - B 
3. SUDOP PRAHA  - stř. 205

Stolní tenis – ženy 
1. Zdeňka Křížová Dopravoprojekt Brno
2. Dana Chrastilová SUDOP PRAHA 
3. Vladimíra Ozimá SUDOP PRAHA  

Stolní tenis – muži 
1. Lubor Novotný Dopravoprojekt Brno
2. Jiří Syrový SUDOP PRAHA 
3.  Martin Chrastil SUDOP PRAHA 

Tenis   
1. Patrik Pluskal MCO + Jiří Velebil SUDOP PRAHA
2. Vladimír Holič + Jan Křiva Dopravoprojekt Brno 

Plavání – ženy 
1. Tereza Šabatová VPU DECO PRAHA  
2. Dana Chrastilová SUDOP PRAHA
3. Jarmila Rýdlová SUDOP PRAHA

Plavání – muži  
1. Šimon Kobližek SUDOP PRAHA
2. Pavel Bartoň METROPROJEKT PRAHA   
3. David Zrůst SUDOP PRAHA

Plavání děti   
1. Kristýna Wendlíková SUDOP PRAHA    
2. Eliška Hykešová SUDOP GROUP

Squash – ženy
1. Dana Chrastilová  SUDOP PRAHA
2. Jindřiška Šmídová  SUDOP PRAHA
3. Dagmar Karásková Dopravoprojekt Brno

Squash – muži
1. Patrik Pluskal  MORAVIA CONSULT Olomouc  
2. Ivo Kišš  Dopravoprojekt Brno
3. Jan Bartaloš SUDOP PRAHA

Letní sportovní hry 
SUDOPU

2014
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Badminton – ženy     
1. Dagmar Karásková Dopravoprojekt Brno 
2. Vladimíra Ozimá SUDOP PRAHA
3. Markéta Vavřinová SUDOP PRAHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Badminton – muži     
1. Patrik Pluskal MORAVIA CONSULT Olomouc  
2. Zbyněk Smáha SUDOP PRAHA 
3. Ivo Kišš Dopravoprojekt Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Minigolf – ženy
1. Eva Kudynová SUDOP PRAHA
2. Jitka Kolářová SUDOP PRAHA
3. Martina Pomykáčková SUDOP PRAHA

Minigolf – muži:
1. Lubor Novotný Dopravoprojekt Brno 
2. Lukáš Wendlík SUDOP PRAHA 
3. Pavol Bartoš SUDOP PRAHA

Beach volejbal – smíšený
1. Aneta Sýkorová + Stanislav Žáček SUDOP PRAHA
2. Jana Vlasáková + David Zrůst SUDOP PRAHA
3. Lucie Burdová + Ondřej Pasáček METROPROJEKT

Beach volejbal – muži
1. Libor Doležal + Jan Síba AED PROJECT
2. Stanislav Pohl + Tomáš Babica SUDOP PRAHA
3. Ondřej Pasáček + Petr Zdeněk METROPROJEKT

Šipky ženy
1. Martina Pomykáčková SUDOP PRAHA
2. Milena Medřická  METROPROJEKT PRAHA
3. Veronika Čeparová AED PROJECT

Šipky muži
1. Tomáš Babica SUDOP PRAHA
2. Lukáš Molcar SUDOP PRAHA
3. Pavel Bartoň METROPROJEKT PRAHA

Bowling – ženy
1.  Jitka Kolářová SUDOP PRAHA
2. Milena Medřická METROPROJEKT PRAHA 
3. Martina Pomykáčková SUDOP PRAHA

Bowling – muži
1. Jiří Syrový SUDOP PRAHA
2.  Pavol Bartoš SUDOP PRAHA
3. Alexander Kánský SUDOP GROUP

Bowling – nejvyšší nához
ženy: Markéta Vavřinová SUDOP PRAHA - 147 bodů
muži: Jiří Syrový SUDOP PRAHA - 186 bodů

Aquazorbing – ženy
1. Martina Pomykáčková SUDOP PRAHA
2. Jindřiška Šmídová SUDOP PRAHA
3. Andrea Wendlíková SUDOP PRAHA

Aquazorbing – muži
1. Jiří Fulín SUDOP PRAHA
2. Lukáš Wendlík SUDOP PRAHA
3. Martin Vencl Dopravoprojekt Brno

Aquazorbing děti
chlapci 1. Šimon Kobližek SUDOP PRAHA
dívky    1. Eliška Hykešová SUDOP GROUP

Střelba ze vzduchovky – ženy
1. Eva Kudynová SUDOP PRAHA
2. Kristýna Havlíková AED PROJECT
3. Jitka Doubková SUDOP PRAHA

Střelba ze vzduchovky – muži
1. Michal Gramblička SUDOP PRAHA
2. Vladimír Kudyn SUDOP PRAHA
3. Petr Perun VPU DECO PRAHA

Foto Lukáš Wendlík a Stanislav Pohl
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Ing. Karel Štěrba (28. 6. 1942-21. 3. 2014)
Někdy v létě roku 1978 nastoupil do tehdejšího Státního ústavu dopravního projektování (SUDOPU) ne-
dlouho promovaný stavební inženýr, ale již zralý muž s několikaletou učitelskou praxí, Karel Štěrba. Zapadl
mezi mostaře na středisku 209 velmi rychle – tak nějak samozřejmě.
A po několika letech bylo zřejmé, že je mezi námi Pan Projektant. Karel perfektně ovládal mostařské ře-
meslo v celé jeho šíři a svoji práci, projektování, měl rád. A kombinace obého dala vzniknout celé řadě po-
zoruhodných projektů, které zanechaly pozitivní stopy v našich městech, v naší zemi. Jen tak namátkou:
podchod pro pěší na hlavním nádraží v Brně, podchod pro pěší v Poděbradech, severní podchod na hlavním
nádraží v Praze, rekonstrukce Jezernického cihelného viaduktu, přemostění Seifertovy ulice v Praze, želez-
niční estakáda na Novém spojení v Praze, atd., atd. Po zásluze obdržel od ministerstva dopravy ke svým se-
dmdesátým narozeninám Čestné uznání za celoživotní práci v oboru mosty. 
Vynikající odborník, slušný chlap, spolehlivý, skromný, kamarád.
Mezi námi, co jsme Karla znali, bude přítomen stále. Kdykoliv pojedu od Ohrady do Karlína, uvidím
vznosnou železniční estakádu – Karel. A až se budu od Bulhara vracet zpět na Žižkov, pojedu pod přemos-
těním Seifertovy ulice – Karel. Je štěstím člověka, když ho dál připomínají taková díla. 
Karle, díky za vše a sbohem. Josef Fidler

Dlouhá chodba mezi kancelářemi společnosti SUDOP GROUP přivítala na jaře a v létě 2014 výstavy dvou
výtvarníků. Prvním byl Vladimír Houdek (*1984), absolvent Akademie výtvarných umění v Praze a držitel
Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2012. Patří k neomoderní generaci mladých umělců, kteří se nebojí
experimentovat s klasickými prostředky malby a vytvářet nové vizuální formy konfrontací s koncepty mo-
dernistických a postmodernistických obrazů. Užitečnou pomůckou k vyjádření významových odkazů je mu
opakovaně používaný kruh, který nejprve koncipoval jako černý „prázdný“ prostor, nyní do něj zapraco-
vává svou obsahovou výpověď. 
Lubomír Lichý (*1945) je absolventem stavební průmyslovky v Hradci Králové, ale prakticky celý profesní
život se věnuje kreslenému humoru a ilustrování knížek. Vydal několik knížek vlastních a ilustroval ke stovce
knih cizích. Spolupracuje s několika nakladatelstvími, časopisy a novinami. Zabývá se jak volnou tvorbou, tak
i grafickými návrhy podle potřeb zákazníka. Ať to jsou PF, plakáty, tituly knih, reklamní materiály, kalendáře,
karikatury atd. Z domácích i zahraničních soutěží kresleného humoru si odnesl několik ocenění. Vernisáž vý-
stavy proběhla v úterý 10. 6. a byla příjemná a veselá jako je celá výstava - k vidění i přes prázdniny.

Galerie SG hlásí: dvě výstavy

www.lichy-kresby.cz
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SPOLEK SENIORŮ SUDOP
V lednu jsme si tramvají zajeli na návštěvu NKP

v Praze „Novoměstské radnice“, která je komplexem
několika středověkých objektů (nejstarší z roku 1377)
a věže z roku 1452 výšky cca 70 m se 212 schody (tam
nás nepustili). Prošli jsme mázhauzem, vstupní go-
tickou sloupovou síní s klenbou, která je největším ne-
sakrálním prostorem gotiky v Čechách. Poseděli jsme
v Konšelském salónku s dřevěným malovaným
stropem a prohlédli si Velký sál s freskami z 16. stol.
– v roce 1419 se zde odehrála první pražská defene-
strace, která zahájila husitskou revoluci. Navštívili
jsme gotickou (později barokně upravenou) přilehlou
kapli a moderní svatební síň a recepční salónky spo-
jené s kavárnou Neustadt na nádvoří. 

V únoru jsme navštívili prý největší zábavu pro
malé i velké (platí i pro seniory) v Praze u Anděla.
Bylo to „Království železnic“. Modelová železnice ve
dvou podzemních podlažích s plochou kolejiště 550
m² (postupně se rozšiřuje na 1000 m²) je dělena dle
krajů republiky s mnoha pohyblivými modely, nejen
železničními, a to za denního i nočního osvětlení. Pro-
hlédli jsme si i 150 vitrín s modely, různé doplňkové
výstavky a barevný papírový a velký interaktivní
model Prahy o ploše 115 m².      

V březnu jsme vyjeli za Habsburky do Benešova.
V nádražní budově, která je kulturní památkou, jsme
viděli tzv. císařský salonek, který si nechal pro své po-
hodlí vybudovat jako čekárnu František Ferdinand
d’Este. Prošli jsme městem na Masarykovo náměstí
s Piaristickou kolejí s kostelem sv. Anny. Cestou na
Karlov jsme minuli fragment minoritského kláštera
a kostel sv. Mikuláše. Na Malém náměstí jsme navští-
vili Muzeum umění a Muzeum Podblanicka včetně
výstavy „Náš pluk – Benešov“, tj. C. a K. pluk č. 102
posádky Benešov, který se v počtu 250 vojáků z cca
40 vojensko-historických klubů zúčastní letošních let-
ních slavností „100 let od atentátu na F. F. d�Este a od
začátku Velké války v roce 1914“ s mnoha výstavami,
přednáškami, přehlídkou, pietními akcemi a mší. 

A taky na nás konečně došlo: s novým občanským
zákoníkem jsme se museli stát oficiálním spolkem
s právní subjektivitou – SPOLKEM SENIORŮ
SUDOP. 

František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
90 let Ing. Emil Pospíšil, 2. 5. 

specialista technického odboru
80 let Věra Daksová, 16. 4.

zásobovačka správního odboru   
Ing. Jiří Příbrzský, 17. 4.
vedoucí projektant střediska 09

75 let Ing. Jana Ripplová, 4. 5.
vedoucí projektantka střediska 06       

Letošní mírná zima a brzké jaro přály štěstí
jedné netradiční oslavě narozenin.  Manželé 
Pacholíkovi oslavili v letošním roce společně pade-
sátky. Svým kolegům ze SUDOPu poslali poněkud
netradiční pozvánku: „Sejdeme se v sobotu 8.
března po obědě u pokladen nádraží Smíchov, při-
jďte všichni včas“. Zkušení milovníci železnice tušili, že se jedná o jízdu zvláštního vlaku, 
ostatně kdo četl pozorně pozvánku, bylo to na ní naznačeno. A tak zůstala nezodpovězená
otázka, kam pojedeme a jak dlouho pojedeme. 

Když se společnost slavnostních hostí shromáždila ve dvoraně, odebrali jsme se na 4. nástu-
piště, kde byl přistaven historický vlak. Včele stála lokomotiva T 334.0 a za ní tři historické
vozy. Dva služební a jeden osobní vagon. Možná někomu přišlo divné proč dva služební vozy?
Tato záhada byla oslavencem ještě před odjezdem vysvětlena. V jednom služebním voze hrála
country kapela a druhý byl zařízen jako pojízdný bar. Celá souprava byla průchozí a tak jsme
mohli mezi vozy volně korzovat.

Kolem jedné hodiny se souprava vydala na cestu. Vyjeli jsme po pražském semeringu do
Hostivice a dále vlak pokračoval až do stanice Noutonice, kde končil jízdu. Během přestávky
ve stanici zalité jarním sluncem se souprava otočila a pak jsme se vydali na zpáteční jízdu.
Na smíchovské nádraží jsme v dobré náladě dorazili po čtvrté hodině.  

Po příjezdu už bylo vše tradiční. Pohoštění ve společenském sále, přípitky, gratulace, před-
ávání dárků, prostě oslava jak má být. Nezbývá než oslavencům poděkovat za krásný zážitek
podtržený slunečným počasím. Petr Lapáček

Netradiční
oslava 

50. 
narozenin

POCHVALA

V Česku se spíš kritizuje
a nadává - o to více potě-
šila pochvala od obchod-
ního partnera: všechny
vyjmenované, ale HIPa
Ing. Pavla Langera jistě
nejvíc.
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Sudopské stopy šedesáti let – Československo (1)
Petr Lapáček

Ve druhém dílu našeho vzpomínání bych se rád poohlédl po celém území bývalého Československa a připo-
menul velké stavby, které naše společnost vyprojektovala.

Stavba trati Havlíčkův Brod – Brno
Stavba této trati byla zahájena již v prosinci 1938 jako náhradní

spojení za několikrát přerušenou trať Česká Třebová – Olomouc
při záboru území Sudet. Výstavba pokračovala i po vyhlášení Pro-
tektorátu, avšak v roce 1943 byla s ohledem na vývoj válečných
událostí zastavena. Po válce stavba 119 km dlouhé trati pozvolna
pokračovala. Právě na této stavbě začínali otcové zakladatelé u tra-
ťové správy přímo v terénu. Její výstavba v letech první a druhé
pětiletky měla celostátní význam pro převedení části dopravy
z jižního Slovenska a Moravy do Prahy z českotřebovské trati. 
Vy tvořila tak páteř druhého hlavního tahu. Zajímavostí je, že ve
všech stanicích i zastávkách byla provedena peronizace a pod-
chody pro cestující.

Na celé, převážně jednokolejné trati byl provoz slavnostně za-
hájen 20. prosince 1953. Ale dodatky projektů zpracovávali pracov-
níci ústavu i přímo na stavbě ještě v roce 1955. Souběžně se
projektovala druhá kolej. Do provozu byla uváděna postupně od
roku 1956 až do 15. dubna 1958, kdy byl zahájen dvoukolejný
provoz na celé trati.

Na stavbě trati bylo postaveno 34 železničních mostů a viaduktů, 
7 tunelů o celkové délce 2 400 m, 129 nadjezdů a podjezdů, 19 nových
železničních stanic, 18 zastávek.

Výstavba v letech: 1945 – 1959
Na svou dobu to byla velkoryse navržená stavba, jejíž sklonové

a směrové poměry splňovaly požadavky poloviny 20. století. Ve stanici
Havlíčkův Brod navazovala nová trať na původní dvoukolejnou trať Rakouské Severozápadní dráhy, která byla postavena v 70. letech devatenáctého
století, a tomu odpovídaly především její směrové poměry. Toto řešení neumožnilo naplno využít parametry II. hlavního tahu.

Koncem čtyřicátých let 20. století bylo rozhodnuto o elektrizaci hlav-
ních tratí ČSD. Jednou z prvních tratí vybraných pro elektrizaci byla trať
Praha – Česká Třebová. V předstihu před elektrizací v padesátých letech
probíhala velká železniční investiční akce nazvaná „Zvýšení výkonnosti
tratě Praha – Česká Třebová“ (postavené v letech 1842–45) s požado-
vaným zvýšením traťové rychlosti na 150 km/h. Vyprojektoval ji náš ústav
v letech 1952 až 1955. 

Investice obsahovala též ztrojkolejnění úseku Poříčany – Praha Bě-
chovice v délce 26 km včetně peronizace stanic. Při stavbě třetí koleje
byly upraveny nejen mezistaniční úseky, ale též příslušné stanice, ně-
které dost zásadně. Podstatně byly rozšířeny Běchovice s mimoúrov-
ňovým oddělením nákladní dopravy od osobní, Úvaly upraveny
vložením obou
zhlaví do oblouků
pro rychlost 
100 km/h, Poříčany
přeloženy do ob-
louku o větším po-

loměru se zvýšením traťové rychlosti z 80 na 120 km/h, železniční stanice Praha Libeň
a Český Brod byly rekonstruovány. Při projektování byly ve stanicích Český Brod, Úvaly,
Běchovice a Poříčany poprvé u ČSD ve velké míře použity štíhlé a obloukové výhybky
a kolejové spojky pro vysoké jízdní rychlosti.

V úseku Pardubice–Poříčany byly všechny stanice peronizovány nebo poloperonizovány.
Byl přeložen směrově nepříznivý úsek Týnec nad Labem – Záboří a řada dalších úseků byla
upravena na vyšší traťové rychlosti. Přeložkou tratě Kojice – Záboří nad Labem do skalního zá-
řezu byla zvýšena traťová rychlost nevyhovujícího úseku podél Labe z 60 na 150 km/h.  Želez-
niční stanice Pardubice byla rozšířena a přebudována tak, že hlavní koleje byly vloženy do
přímky dané sousedními přímými úseky traťových kolejí. K peronizaci stanic v úseku Ústí nad
Orlicí – Kostěnice již pro nedostatek financí nedošlo a rozsáhlá přestavba železničního uzlu
Česká Třebová probíhala ještě v šedesátých letech jako soubor staveb.

V rámci záměru na ztrojkolejnění úseku Česká Třebová – Choceň byl dvoukolejný cho-
ceňský tunel snesen a byl nahrazen hlubokým skalním zářezem s mohutnými obkladními zdmi.
Neuskutečnila se však ani tříkolejná rekonstrukce ani výstavba samostatné třetí koleje pro vyšší
rychlost a prostor v zářezu byl využit pro výtažnou kolej žst. Choceň. 

Zvýšení výkonnosti trati Praha – Česká Třebová
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Trať družby: Žilina – Ružomberok – Spišská Nová Ves – Margecany – Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou

Orientace poválečného Československa na obchod se Sovětským Svazem
si vyžádala vybudování rozsáhlého překladiště v místě styku železniční sítě
ČSD a SŽD. Původní provizorní překladiště z roku 1947 bylo značně rozší-
řeno a projektovou dokumentaci zajišťovalo od svého založení středisko SU-
DOPU v Košicích. Stavba překladiště si vyžádala vybudování rozlehlého
areálu s normálními i širokorozchodnými (1 524 mm) kolejemi, rampami
a estakádami na překládku železné rudy, rozmrazovacími tunely a řadou po-
mocných provozů.  Kapacita stanice musela být průběžně rozšiřována, a tak
došlo k realizaci dalšího rozmrazovacího tunelu. 

Úvodní projekt II. rozmrazovny na rudu byl schválen v lednu 1955. Podle
něho byl ihned rozpracován technický projekt rozmrazovny, odevzdán byl
v červnu ke schvalovacímu řízení. Požadované doplňky projektu byly vypra-
covány do 30. října. Dále byl ve stanici rozpracován projekt na přečerpací
stanici na ropu podle investičního úkolu schváleného v měsíci říjnu. Ostatní
požadavky na projektovou a rozpočtovou dokumentaci byly plněny podle
požadavků stavby. Rozsáhlé překladiště bylo neustále rozšiřováno a pro-
jekční práce zde probíhaly až do osmdesátých let minulého století.

Z celkové délky 3 506 km slovenských tratí bylo zničeno téměř 
2 500 km, 798 mostů, 172 staničních budov, 48 výtopen, 54 vo-
dáren, 113 skladišť. Obnovení dopravy si vyžádalo částky 20 mi-
liard Kčs. 

Přestavba slovenské části Košicko-bohumínské železnice se stala
nejvýznamnější železniční stavbou socialismu z let první pětiletky.
Tato trať nejvíce utrpěla za II. světové války. Její rekonstrukcí
a zdvoukolejněním se podstatně zvýšila propustnost naší hlavní že-
lezniční magistrály, rozhodujícího spojení se Sovětským svazem,
na který se tehdy republika orientovala. Rozsáhlá rekonstrukce této
trati byla rovněž přípravou pro následnou elektrizaci trati. Přesta-
věla se řada úseků v délce asi 300 km od Vrútek až po Čiernou nad
Tisou, přičemž úsek z Margecan do Slovenského Nového Mesta
s nejodvážnějšími objekty Ružínským viaduktem a Bujanovským
tunelem byl jedním z nejobtížnějších v historii našich železnic. 

Stavba druhé koleje v úseku Krompachy – Košice – Kuzmice
a stavba téměř 100 km tratě v nové poloze si vyžádala značné pro-
jekční a hlavně pracovní kapacity. V roce 1953 na stavbě pracovalo
10 200 lidí – mezi nimi i projektanti; měli k dispozici ubytovny,
kulturní domy, kina, závodní kluby, čítárny i sportovní hřiště. Nej-
obtížnější úsek Košice – Margecany – Kolínovce si vyžádal prora-
žení tunelů v délce 3 950 m a vybudování 147 velkých objektů;
z toho 26 mostů v délce 10 až 260 m. Největší z nich, Ružínský
viadukt, má ocelovou příhradovou nosnou konstrukci s rozpětím 
4 x 64 m. Bujanovský tunel se stal svou délkou 3 410 m nejdelším
dvoukolejným tunelem v síti ČSD. Tento závěrečný úsek byl

předán do provozu v listopadu 1955. Stavba dvoukolejné trati za provozu si
vyžadovala řešení obtížných stavebních postupů: v úseku Rolova– Margecany
se stará trať křižovala s novou trasou ve výškových rozdílech do 4,5 m.

Stavební postupy při budování nových stanic Margecany, Kysak a Krom-
pachy, situovaných na původním místě, byly velmi složité vzhledem k od-
chylkám os nových stanic až o 30°; tím vznikalo obtížné napojování nového
stavu na starý stav. Rozsáhlé nároky vyvstaly při řešení úseku Kysak–Krom-
pachy ležícího v členitém geologickém útvaru, kde nastal sesuv asi 10 000 m3

zeminy, hlavně v části Margecany–Rolova. V roce 1954 byly společným
úsilím zvládnuty nejtěžší problémy vzniklé nedostatečným předstihem pro-
jekčních a zvláště průzkumných prací před vlastní stavbou. SUDOP organi-
zoval trvalou pracovní skupinu projektantů na trati v počtu 16 až 35
pracovníků, takže s nepříznivou situací se naši předchůdci vypořádali a stavba
Trati družby nebyla pro projekční nepřipravenost zdržena. 

Překladiště v Čierne nad Tisou
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Již ve chvíli, kdy mne Ivan Krejčí požádal o příspěvek o Nepálu do nového
tematického bloku o dovolených v Sudop Revue, bylo jasné, že to bude
o horách, a nikoliv o tunelech nebo o železnici v této překrásné zemi. Kopce
a štíty slovenských hor motivují k vyšším metám a ty jsem si mohl plnit až
poté co bylo možné svobodně cestovat. Po Julských Alpách, Kavkazu (Elbrus),
Dolomitech, rakouských, švýcarských Alpách je přirozený horalský sen
Himaláj. Až na prahu šedesátky jsem si jej splnil. Po pečlivé několikaměsíční
přípravě jsem cestu do Nepálu absolvoval se svým synem a jeho třemi
kamarády. Od prvního nápadu jsme byli zajedno, že cestu uskutečníme
v podzimním, pomonzunovém období bez cestovky, alpským stylem bez
nosičů, se vším nezbytným pro přežití a s úmyslem jíst a spát u místních
vesničanů. Vyloučili jsme turisty nejfrekventovanější Everest a rozhodli
uskutečnit trek zakázanou oblastí kolem Manaslu a následně trek kolem
Annapuren. Pro průchod zakázanou oblastí je nutné získat speciální povolení,
které získá ročně max. 200 cizinců, najmout si styčného důstojníka a po cestě
se hlásit na policejních nebo vojenských stanovištích.

Po příletu a krátké prohlídce Káthmándú jsme se ihned následující den
přesunuli místní dopravou do Arughat Bazaru, na start 25ti denního putovaní
velehorami. Trek kolem Manaslu je skutečnou výzvou a představuje pochod
jedním z nejdelších a nejúžasnějších transhimalájských údolí v Nepálu, které
se postupně zvedá až do výšky 5100 m v průsmyku Larkya La. Geograficky
nádherným a kulturně fascinujícím územím vede cesta zpočátku horkým
a vlhkým podnebím strmého údolí, kde nelze sledovat tok Buri Gandaki ve
spodní části údolí, ale je nutné postupovat po vzdušných stezkách v strmých
srázech, překonávat denně mnoho výstupů a sestupů přes boční hřebeny nebo
skalní výběžky, překonávat řeku brody nebo po mnoha vysokých visutých
mostech, z nichž některé nevzbuzují důvěru ani náhodou. Ve vyšších polohách
je chladněji, ale odměnou jsou nádherné výhledy na okolní štíty pohoří Ganesh
Himal a Ghurka Himal s majestátnou osmitisícovkou Manaslu (8156 m n.m). 

Denní setkávání s milými, chudými ale
nesmírně pohostinnými a přátelskými
domorodci, včetně lokálních lámů je
autentickým zážitkem. Nezapomenu na nejčastěji
konzumované jednoduché jídlo „dhalbath“,
sestávající z toho, co lze na drobných políčkách
vypěstovat: rýže, brambor, čočky, natí z různých
rostlin a k zapití „pivo“ z kvaseného prosa.
V rámci aklimatizace před přechodem
nejvyššího místa treku kolem Manaslu jsme
v odbočkách z hlavní trasy vystoupali do
základního horolezeckého tábora pod horou
Manaslu a potajmu bočním údolím do sedla
Layung Bhanjang (5098 m n.m.) až na hranici
Tibetu. Při přechodu sedla „Larkya La“ je nutné
počítat se všemi druhy počasí a 19 hodinovým
pochodem z nadmořské výšky 3700 m n.m. do
5100 m n.m. a sestupem do 3600 m n.m.
V sedle za sněhové vánice, po vzoru místních
chvíli tiše staneme, zanecháme obětiny bohům,
zapálíme vonné tyčinky, pověsíme modlitební
praporky a vydáme se na sestup ledopádem,
kamennými suťovišti, rododendronovými lesy
do Bimtangu a následující den do Dharapani. 

Po třinácti dnech, i když obvykle se tento trek
plánuje na 18 až 20 dní, jsme ukončili putování
kolem Manaslu. V této vesnici, kde se lze připojit
na trek kolem Annapuren, jsme se loučili
s nepálským průvodcem dva dny vydatným
jídlem, dobrým pitím, odpočinkem a praním
oblečení před dalším pochodem. 

MASIV ANNAPUREN

MASIV MANASLU

TIBET

Jagat

Jomson

Tilicho Lake

Manang Sedlo Larkya La

Sedlo Thorung La

Dharapani

Arughat Bazar



Tilicho Lake 5000 m n.m.

Panorama Annapurna Himal

Charakter krajiny kolem Annapuren se mění.
Postupuje se širokým údolím Marsyangdi River,
které je více osídleno a vzhledem k husté
frekvenci turistů i značně zkomercionalizované.
Nabízí se zde mnoho hotelů, obchodů se vším
možným, dokonce i německé pekárny a cukrárny
evropského stylu. Dostupná je elektřina, telefon
a bohužel se začíná stavět i silnice až do
Manangu. Vzpomínáme na klid v údolí Budhi
Gandaki pod Manaslu, kde jsme se za celou dobu
pozdravili pouze s dvěma cizinci. Kolem
Annapuren se posouvá údolím souvislý proud
cca 250 až 300 turistů denně. Naštěstí krása
himálajských velehor a malebnost vesnic
s typickou tibetskou architekturou je zde stále
přítomna. Všechny starší vesnice mají vstupní
chorteny, zdi s modlitebními mlýnky, často jdeme
kolem zdí z kamenů „mani“ připomínajících
kolemjdoucím základy hinduistické víry. 

Již po jednom dni pochodu nás v Chame uvězní na dva dny navrátivší se monzun.
Hustě leje, na horách připadne spousta sněhu a hrozí laviny. Třetí den se rozhodneme
vyrazit v dešti. Nebyl to dobrý nápad, neboť celodenní pochod v lijáku znamená, že
jsme totálně promoklí. Noc v osadě „Lower Pisang“ strávíme sušením alespoň
základního oblečení a zejména bot. Takových jako my je mnoho a k dispozici jsou
pouze malá kamínka. Musíme také oželet náš plánovaný výstup na „Pisang Peak“
dosahující 6091 m n.m., který měl být vyvrcholením naší cesty. 

Do Manangu volíme cestu traversem vysoko nad údolím a otevírají se nám
fantastické výhledy na celý hřeben Annapuren. V aklimatizační pauze v Manangu
uskutečníme výstup pod majestátnou sedmitisícovku Gangapurnu a k ledovcovému
jezeru Tilicho Lake (5000 m n.m.) v kuloáru zasněžených štítů hřebenu Grand Barrier. 

Dokončení na poslední straně
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Přechod nejvyššího místa treku přes sedlo Thorung La (5416 m n.m.) začíná
výstupem strmou stezkou nekonečnými serpentinami suťovisky a pokračuje sněhovými
poli až do sedla. Nádherná scenérie okolních velikánů je střídavě zahalována v ledovém
větru sněhovou vánicí. Přidáváme kamínek na kamenného mužíka, pořizujeme
dokumentační foto a vydáváme se na namáhavý sestup 1600 m do vesnice Muktinath.
Zbývající úsek treku do Jomsonu je pohodový sestup z hor do údolí řeky Kali Gandaki.
Vychutnáváme panorama další osmitisícovky Dhaulagiri (8176 m n.m.) a scenérii
pustého a kamenitého království Mustang. Po 25 dnech a přes 300 km strávených na
treku v horách se přesouváme místní dopravou přes městečko Pokhara do Káthmándú.
Před odletem několik dní relaxujeme v teplé džungli Royal Chitwan National Park,
návštěvami památek v Káthmándú a jeho okolí – Patanu, bývalé metropoli Bhaktapuru
(UNESCO).

Dnes už vím, stejně jako mnoho jiných návštěvníků, že krása a přitažlivost nepálského
Himaláje je nejen v samotných velehorách, ale také v malebných vesničkách, přátelských
lidech, rozmanitých kulturách, tradicích a zejména v tom co jsme my, ve zbrklé honbě za
rozvojem, již dávno ztratili.

Roman Smida  

Sedlo Thorung La 5416 m n.m.

Manang 3440 m n.m. Vlevo Annapurna III 7555 m n.m., vpravo Gangapurna 7454 m n.m.

Dokončení z předchozí strany.


