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KRONIKA 2013
Na webu nedostupná.

SUDOP PRAHA a veřejné obchodní soutěže
V období třetího čtvrtletí roku 2013 byla

činnost obchodního oddělení SUDOP
PRAHA a.s. zaměřena na přípravu nabídek
především pro veřejné zadavatele. Z větší
části se jednalo o ŘSD a SŽDC s.o.

Od začátku června do konce srpna bylo
připraveno a podáno celkem 206 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 8 nabídek a kvali-
fikací.

V oblasti železničního dopravního stavitel-
ství se soutěžilo převážně o veřejné zakázky
vypsané jednotlivými správami SŽDC, s.o.
Na obě stavební správy jsme podali celkem
72 nabídek. Nejvýhodnějšími nabídkami se
nám podařilo získat celkem 33 zakázek.
Z významných akcí se jednalo především
o následující projekty: 

Zpracování přípravné dokumentace a zá-
měru projektu staveb: „Zvýšení trakčního vý-
konu TNS Most“, „Zvýšení trakčního výkonu
SpS Poříčany“, „Zvýšení trakčního výkonu
TNS Světec“, „Zvýšení trakčního výkonu
TNS Oldřichov“, „Zvýšení trakčního výkonu
TNS Lysá nad Labem“, „Zvýšení trakčního
výkonu TNS, SpS Bílina“, „Zvýšení trakčního
výkonu TNS, TNS Nymburk“ a „Zvýšení
trakčního výkonu TNS Chomutov“. 

Zpracování studie proveditelnosti tratí
Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačo-
vice/Bylnice/Veselí nad Moravou, zpracování
studie souboru staveb „Revitalizace trati
Chomutov - Karlovy Vary“, zpracování pří-
pravné dokumentace včetně záměru projektu
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov
u Duchcova–Bílina“, zpracování záměru pro-
jektu a aktualizace projektu stavby „Elektri-
zace trati České Velenice–České Budějovice,
2. etapa“, zpracování přípravné dokumen-

tace včetně záměru projektu „Zvýšení traťové
rychlosti v úseku Golčův Jeníkov–Čáslav“,
zpracování studie proveditelnosti pro stavbu
„Uzel Pardubice“, zpracování přípravné do-
kumentace včetně povinných příloh záměru
projektu stavby „Modernizace spádoviště žst.
Praha Libeň vč. protihlukových opatření“, stu-
die proveditelnosti trati Velký Osek–Hradec
Králové–Choceň, zpracování přípravné doku-
mentace včetně povinných příloh záměru
projektu „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov–
Kadaň“, zpracování záměru projektu (ZP) +
doprovodné technické dokumentace (DTD) +
přípravné dokumentace (PD) na stavbu
„DOZ Kolín (mimo) – Kralupy nad Vltavou
(mimo)“ a zpracování přípravné dokumen-
tace včetně povinných příloh záměru pro-
jektu „Modernizace žst. Česká Lípa“.

Na trhu silničních dopravních staveb jsme
získali zakázky vypsané složkami ŘSD.
Jedná se o následující stavby: technicko-eko-
nomická studie R7 v úseku Slaný–Bítozeves,
PD stavby „D11, oprava CB a AB vozovky
v km 18,00–18,73“, Typizace mostů – opo-
nentura, TDI stavby „R35 Sedlice–Opatovice,
dostavba estakády“, DÚR/IČ stavby „D3
0304 Václavice–Voračice, 0305/I Voračice–
Nová Hospoda“, DSP stavby „R46 MÚK
Žešov“, TDI stavby „D11, 1105/2 Osičky–
Hradec Králové, km 88,0–90,76“, DSP/IČ
stavby „R55 5506 Napajedla–Babice,
I. etapa“. Kromě zmíněných zakázek jsme
u ŘSD získali i „Rámcovou smlouvu na
drobné projektové práce pozemních komuni-
kací, včetně výkonu inženýrské činnosti“. 

I u ostatních investorů jsme získali zají-
mavé zakázky. Pro Hlavní město Prahu –
odbor městského investora budeme dělat
studii proveditelnosti akce „Park U Čeňku“,
pro ČEPS, a.s., projektovou dokumentaci
ochranných opatření na zařízení SŽDC na
stavbě „V410 zdvojení vedení“ (AD, SD), pro
Správu Národního parku a chráněné krajinné

18. ročník konference

ŽELEZNICE 2013

Hotel Olšanka - kongresový sál
Praha 3, Olšanské náměstí

ve čvrtek 21. listopadu 2013

19. ročník konference

ŽELEZNIČNÍ MOSTY
A TUNELY

Hotel Olšanka - kongresový sál
Praha 3, Olšanské náměstí
ve čtvrtek 23. ledna 2014

SUDOP PRAHA a.s. na webových stránkách www.sudop.cz

pořádají

oblasti Šumava akci „Horská cyklostezka
Modrava–Hradlový most“ a pro statutární
město Plzeň „Rekonstrukci Sedláčkovy ulice“
v podrobnosti a členění PDPS.

Pokračovala obchodní činnost i v zahra-
ničí, v sledovaném období bylo připraveno 
8 nabídek a kvalifikací. Nejvíce nabídek bylo
podáno ve sledovaném období v Polsku, na
Slovensku a na Balkáně.  Úspěšní jsme byli
na Slovensku, kde jsme získali zakázku
„Tunel Červený Kút“ – RDS od společnosti
REMING CONSULT, a.s. pro Železnice Slo-
venskej republiky a v Polsku, kde jsme zís-
kali zakázku „Rekonstrukce trati E 30
Trzebina–Krzeszowice“ pro OHL-ŽS Brno. 

Petr Lapáček
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SUDOP PRAHA a. s. je stabilní firmou na poli projektových, inženýrských
a konzultačních firem už řadu let. S mým úřadem ji pak nespojuje jen společný zájem
o projektování a realizaci kvalitních dopravních staveb, ale i fakt, že zaměstnanci
SUDOPU a ministerstva dopravy dříve společně sídlili pod jednou střechou.
Věřím, že firma, která připravila řadu klíčových železničních projektů spojených
s modernizací železničních koridorů (např. v úsecích Praha–Děčín, Praha–Česká
Třebová– Brno či Přerov–Bohumín), železničních stanic (Nové spojení v Praze,
Ústí nad Labem nebo Choceň) i silničních staveb (R6 či Pražský okruh R1), bude
kvalitním partnerem pro investorské organizace ŘSD, SŽDC a ŘVC také do
budoucna.
Jsem potěšen, že společnosti SUDOP PRAHA mohu pogratulovat k jejím 
60. narozeninám. Přeji jí, aby byla i nadále tak úspěšná a dokázala zvládnout
stávající turbulence na trhu projektových prací, které jsou odrazem
celospolečenského hospodářského vývoje. K takové stabilizaci rozhodně
přispěje i právě zpracovávaná Dopravní sektorová strategie, na jejíž tvorbě se
právě SUDOP PRAHA klíčovým způsobem podílí.
Zdeněk Žák, ministr dopravy ČR

SUDOP je pojem, značka kvality! 
Má za sebou dech
beroucí řadu zásadních
infrastrukturních
projektů, vychoval
velké množství
odborníků, expertů,
špiček v oboru. Dávno
přesáhla jeho činnost
hranice původního
Státního ústavu
dopravního

projektování, posiluje systematicky v dalších
segmentech trhu a stal se základem pro
největší projekční a inženýrskou skupinu ve
střední Evropě. Poslední desetiletí je mu český
a slovenský prostor těsný a proto přirozeně
začal expandovat do zahraničí a testovat svoji
konkurenceschopnost.
Dlouhá a pestrá historie společnosti SUDOP
se prolíná s velkými politickými
a hospodářskými změnami ve státě a firma se
s tím vždy dokázala vypořádat. Bylo to též
díky loajálním, věrným a pracovitým
zaměstnancům. Mnozí zde prožili celý svůj
profesní život. Za to jim patří velký dík i obdiv!
Za SUDOP GROUP přeji SUDOPU PRAHA,
aby zůstal v kondici, na špici trhu, vzorem
a tahounem v dopravní infrastruktuře,
jedinečným partnerem pro stát
a perspektivním zaměstnavatelem pro nově
příchozí generace!

Pavel Havlíček, 
generální ředitel SUDOP GROUP 

Na práci SUDOPU stavíme českou železnici
I zdánlivě nekonečná
příprava staveb se jednou
promění v realitu. Je to
chvíle, kdy se prvotní
myšlenky a vize změní ve
smělé projekty, které pak
technici, dělníci a stroje
obalují hmotou z oceli
a betonu. Moment, kdy
lidský sen dostane konkrétní
tvary a jasnou podobu.
Společnost SUDOP je pro
mě právě tou firmou, která
mění naše představy v reálné plány. Na práci
architektů a inženýrů SUDOP doslova
stavíme budoucnost české železnice mířící
do dalších století.
Jméno společnosti SUDOP se za dlouhá léta
stalo synonymem pro spolehlivost projekční
práce, kvalitu studií a projektů a pro vysoce
profesionální přístup ke každému dílu. Děkuji
kolegům za jejich dosavadní práci a těším se
na každou další budoucí spolupráci. 
Konečné hodnocení našeho společného
snažení je otázka pro dnešní i budoucí
zákazníky, ať už jsou jimi osobní a nákladní
dopravci, samotní cestující nebo milovníci
architektury. Ti všichni nakonec posoudí,
nakolik se nám podařilo vytvořit další dílo,
které se zásadně a nesmazatelně zapíše do
české krajiny a vytvoří kontext s dopravními
stavbami vyspělé Evropy.
Jiří Kolář, generální ředitel 
Správy železniční dopravní cesty

Firmám se k podobným
výročním obvykle přeje mnoho
obchodních úspěchů – to si
ovšem nemohu dovolit, pokud
nechci být podezírán
z upřednostňování oslavence.
Faktem ale je, že SUDOP žádné
nadstandardní zacházení
nepotřebuje. Je to tradiční
a zkušená firma, která si své
místo na trhu umí najít
a udržet, a proto se můžeme
těšit na výsledky její práce
v přípravě a projektování
budoucích dopravních staveb.

SUDOP PRAHA je pro nás kvalifikovaným
a spolehlivým partnerem. Rád bych ocenil
zejména spolupráci při přípravě projektů

a projektových žádostí o podporu ze zahraničních zdrojů. O vysoké kvalitě
materiálů zpracovávaných touto společností svědčí jejich velká úspěšnost při
schvalování žádostí evropskou komisí. Aby takovéto kvality mohlo být
dosaženo, musí existovat stabilní tým s historickými zkušenostmi, vysokou
odbornou kapacitou a schopností a ochotou se orientovat v nových oblastech.
Toto vše spolupráce se SUDOP PRAHA vždy splňovala. Chtěl bych tímto
popřát společnosti SUDOP PRAHA a jejím pracovníkům především hodně
úspěchu při zajímavé a smysluplné práci. 
Tomáš Čoček, 
ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

Vážený pane generální řediteli, vážení sudopáci,
když se dožije 60 let člověk, všichni pokývají hlavou,
jako že dobré, ale žádný zázrak. U firmy je to ale jiné.
Zejména, když si člověk uvědomí, kolik ekonomických
a politických změn a překážek musela za těch 60 let
překonat.  60 let u firmy je prostě již krásný věk, který
je u Vás navíc korunován řadou pozoruhodných
a krásných staveb. Proto celému SUDOPU chci popřát
nejméně dalších 60 let úspěšné činnosti, hodně zakázek
a málo reklamací. Jsem moc rád, že jsem některé z Vás
měl možnost poznat osobně a že jste pro Ředitelství

vodních cest ČR připravili řadu zajímavých staveb. Za všechny si dovolím
připomenout dvě. Kolínský železniční most již stojí, a přestože má řadu
kritiků, splňuje přesně požadavky, které na něj kladl jak lodní, tak i železniční
provoz. Druhá stavba bude ještě významnější. Je to vlastně celý soubor
mostů na plavebním kanále Vraňany–Hořín, na jehož realizaci se všichni na
Ředitelství vodních cest těšíme jako na lahůdku, která plavbu pozvedne nejen
z hlediska parametrů vodní cesty, ale i z pohledu technického
a architektonického.
Všem Vám tedy přeji hodně úspěchů v další činnosti.
Jan Skalický, pověřený řízením Ředitelství vodních cest ČR

Původní foto Hradce Králové Vladimír Fišar

60 LET 
SUDOPU!

David Čermák, generální ředitel 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
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60 SUDOPSKÝCH LETProf. Ing. František Valenta (*23. 2. 1907)
1. 10. 1952–16. 11. 1953, náčelník Státního ústavu
železničního projektování (SUŽELPROJEKT)
17. 11. 1953–31. 10. 1958, náčelník Státního 
ústavu dopravního projektování (SÚDOP)

Absolvent ČVUT v Praze 
– Vysoké školy inženýrského
stavitelství (směr vodohospo-
dářský). V roce 1961 byl 
obviněn z neoprávněného 
vyplácení prémií pracovníkům
SÚDOP v době, kdy ústav
vedl. 
Prvnímu řediteli – čestnému
a schopnému člověku –

Ing. Františku Valentovi se podařilo vybudovat pro-
fesně zdatný projektový ústav a po této stránce byl
nenapadnutelný. Proto byl úder veden na úseku před-
kalkulací projektových prací. Nejdříve pomluvy a poté
Státní bezpečnost vykonaly své. Ing. Valenta nenas-
toupil na VŠD jako profesor a příslušníci StB se po
ústavu pohybovali s cílem najít jakýkoliv i nepodlo-
žený, případně podvržený důkaz, aby mohli uspořádat
„monstrproces“. To jim nakonec vyšlo, když pod fa-
lešnou záminkou vzali do vazby a tím umlčeli nejlep-
šího experta v této oblasti Ing. Aloise Vocta. Poté nic
nestálo v cestě k umělému vykonstruování procesu
s ředitelem ústavu a dalšími pracovníky. 

(Ing. Jaroslav Wolf, červen 1998)
Byl odsouzen na 7 let do vězení a téměř polovinu
doby tam strávil. Po vyšetření celé aféry byl v roce
1968 v celém rozsahu rehabilitován.
Historicky první ředitel SÚDOP. Z mnoha drobných
projekčních útvarů dislokovaných v Praze, Brně, Brati-
slavě, Košicích, České Třebové i pracovištích v Hradci
Králové, Plzni a dalších vytvořil fungující projektový
gigant, který měl už v prvním roce života na 600 za-
městnanců. Podle svědectví současníků to byl člověk
svědomitý, pilný, s noblesním vystupováním. Na mi-
nisterské porady si bral s sebou vlastní stenografku,
což mu na jedné straně asi pomáhalo vždy k přesné
argumentaci, na druhé straně to možná někomu po
chuti nebylo... 

Ing. Jaroslav Volf (*7. 5. 1915)
1. 11. 1958–30. 6. 1961, náčelník ústavu

Absolvent ČVUT v Praze 
– Vysoké škole inženýrského
stavitelství (směr konstrukce
a doprava). 
…vzpomínání na období mého
krátkého ředitelování je rozpo-
ruplné. Na jedné straně pra-
covní úspěchy a na straně

druhé stresy z dlouhodobého vyšetřování nevinných
spolupracovníků. Musím říci, že jsem se na práci v SÚ-
DOPu těšil, také mi seděla – bavila mě a dal jsem jí
veškeré síly a schopnosti. To jsem ještě nevěděl, za ja-
kých podmínek to bude. Pan ministr Vlasák mé pově-
ření do této funkce – odcházel jsem z funkce náměstka
ministra dopravy – zdůvodnil tím, že první ředitel
SÚDOP odchází jako profesor na Vysokou školu do-
pravní, a že je nutné udržet a ještě zvýšit kvalitu a do-
držování lhůt v projektové dokumentaci. S tím jsem
souhlasil. Brzy jsem však poznal, že všechno bylo jinak
a bylo to již rozjeto daleko dříve před mým nástupem.
Zřejmě existovalo více závistivců a kariéristů vně i uv-
nitř ústavu, kteří pro svoje zájmy potřebovali práci ús-
tavu zdiskreditovat… Já jsem musel odejít s tím, že
jsem Státní bezpečnosti nepomáhal.

(červen 1998)

Prof. Ing. Dr. Jiří Klimeš (*21. 4. 1910, +19. 8. 1981)
1. 7. 1961–20. 10. 1963, ředitel ústavu

Absolvent Vysoké školy inže-
nýrského stavitelství v Praze,
obor konstruktivně dopravní. 
Rád vzpomínám na tohoto ře-
ditele ústavu. To byla „osob-
nost“. Přišel do ústavu
z ČVUT, aby ústav vyvedl
z ještě doznívající krize pro-

věrky, myslím s omezenou lhůtou na dva roky, protože

byl uznávaným odborníkem na stavbu mostů, obor,
který na technice přednášel. Byl to zajímavý člověk –
rozený profesor – ke kterému člověk nějak samoz-
řejmě přistupoval již sám o sobě se značnou úctou.
Byl drobnější postavy, v jednání velice střízlivý, věcný
až jednoduchý, ale přitom téměř až dokonalý... 

(Ing. arch. Josef Novotný, červenec 1998)

Ing. Josef Franěk (*3. 7. 1909)
20. 10. 1963–31. 10. 1970,  ředitel ústavu

Nastoupil v roce 1937 na
stavbu nové železnice v Har-
manci na Slovensku, prošel
mnoha pracovišti a na základě
velmi dobrých pracovních vý-
sledků byl povolán na minis-
terstvo dopravy, později pak na
Státní výbor pro výstavbu
a Státní plánovací komisi.Drži-
tel státního vyznamenání Za
zásluhy o výstavbu (1965).
Přišel do ústavu se zkuše-

nostmi odborníka v oboru dopravních investic, na je-
jichž posuzování se podílel jako člen týmu expertů
Státního výboru pro výstavbu – poradního orgánu
vlády ČSSR. Nastoupil v době, kdy hlavní zakázkou ús-
tavu bylo zpracování projektové dokumentace široko-
rozchodné trati od naší hranice se SSSR do
Východoslovenských železáren v Košicích. Znal dobře
problematiku dopravy a bylo mu tudíž jasné, co její
další rozvoj potřebuje. V době jeho působení ve funkci
ředitele ústavu došlo snad k největšímu rozvoji SU-
DOPu, který se svými 1 300 pracovníky po celé repub-
lice získal významné postavení mezi předními
projektovými ústavy ve státě. Nepochybně k tomu při-
spěla skutečnost, že byl SUDOP mimo jiné pověřen
funkcí generálního projektanta pražského metra a ná-
sledně získání první významné zahraniční zakázky –
projektu Transsaharské silnice.
Kromě odborných znalostí a zkušeností uplatnil
Ing. Franěk ve své řídící činnosti i velmi dobrou zna-
lost lidí a smysl pro spolupráci, čímž vytvářel prů-
běžně výborné podmínky pro rozvoj ústavu.
Životem, který měl rád a dovedl ho také žít ve všech
odstínech, ho provázelo doslova na každém kroku
jeho oblíbené „viržinko“, k němuž přičichl už v útlém
mládí – maminka pracovala v tabákové továrně
v Písku.              (Ing. Alois Lindner, září 1998)

Ing. Alois Lindner (*15. 4. 1929, † 9. 4. 2010)
1. 11. 1970–31. 1. 1972, pověřený funkcí ředitele
1. 2. 1972–31. 8. 1975, ředitel ústavu

Absolvent ČVUT v Praze – fa-
kulty inženýrského stavitelství,
obor dopravní stavby (1953). 
...Významným zlomem v mém
životě byl rok 1967. Na jaře
jsem byl pověřen funkcí vý-
robně-technického náměstka
ředitele ústavu (v té době

ing. Fraňka), v srpnu téhož roku rozhodla vláda, že
v Praze se bude stavět metro a funkcí generálního pro-
jektanta byl pověřen SUDOP, a v závěru roku nám na-
bídla Polytechna tendrové podmínky k účasti
v konkursu na zpracování projektu silnice přes Saharu.
Problematika projektování metra a kupa starostí
a spousta porad a náročných jednání, zabezpečování
podmínek pro práci 11 projektantů specialistů ze SSSR,
to vše, navíc v době probíhajícího bouřlivého roku 1968,
bylo dost vyčerpávající a náročné na psychiku a zdraví.
Podstoupená zkouška dopadla naštěstí dobře.
Díky zkušenostem získaným za 14 let působení v ús-
tavu spolu se znalostí investičního programu resortu
dopravy a přehledu o plánu projekčních prací nebylo
pro mne až tak složité adaptovat se do nové funkce.
Pravidelné měsíční operativní porady díky zodpo-
vědné a svědomité spolupráci hlavních inženýrů 
12 projekčních středisek mně vytvořily pevný základ
a přehled pro mou řídící činnost.

Tím, že jsem měl možnost podrobně se seznámit
s problematikou chodu projektové organizace, vyznat
se v partnerských vztazích vůči investorům, jakož
i dodavatelům, a poznat jak po odborné tak i charak-
terové stránce většinu spolupracovníků, vytvořil jsem
si jakousi databanku, potřebnou pro orientaci v kon-
krétní situaci a řešení organizačních a personálních
otázek. (červenec 1998)

Ing. Oldřich Škvrna (*12. 6. 1926, †14. 4. 2000)
1. 9. 1975–31. 3. 1988, ředitel ústavu

Absolvent ČVUT v Praze 
– fakulty inženýrského stavi-
telství, obor dopravní stavby
(1950). Odešel do důchodu
30. 4. 1988 a stal se dosavad-
ním rekordmanem v délce 
ředitelování. 
Za jeho ředitelování se projek-

tovaly významné, rozsáhlé a technicky obtížné stavby
přeložek tratí, vyvolaných rozšiřováním těžby uhlí
v povrchových dolech severočeského prostoru: Cho-
dov–Sokolov, Teplice v Čechách–Ústí nad Labem
a Třebušice–Chomutov. Stavby se projektovaly a reali-
zovaly pod značným politickým tlakem a HIPové tě-
chto staveb proto oceňovali podporu a důvěru,
kterých se jim od ředitele Škvrny dostávalo při prosa-
zování a obhajování technických řešení a při mnohdy
obtížných jednáních. Na rozdíl od některých jiných ře-
ditelů se nevěnoval jen řízení podniku, ale nechal se
vždy informovat i o technických problémech rozhodu-
jících objektů. (-stř-)

RSDr. Pavel Lány (*15. 5. 1940)
1. 4. 1988–16. 3. 1990, ředitel ústavu

Maturoval na SPŠ stavební –
obor dopravní stavby v roce
1959 a po absolvování politické
kariéry a po dvouměsíčním po-
bytu na Federálním minister-
stvu dopravy byl 1. 4. 1988
jmenován ředitelem SUDOPu.
Shromážděním delegátů pra-

covního kolektivu byl v souladu se zákonem o státním
podniku odvolán z funkce k 16. 3. 1990. Po dohodě
odešel 30. 4. 1990. Držitel státního vyznamenání Za vy-
nikající práci (1967).
Nastupoval jsem po dlouhodobé nemoci bývalého ře-
ditele a v období probíhajících změn v činnosti pod-
niků. Prosazovala se větší efektivita a samostatnost
v podnikání. K naplnění těchto požadavků jsem se za-
měřil zejména na tři oblasti v činnosti ústavu.
1. Změnu organizační struktury ústavu s cílem po-
stupné racionalizace činnosti. Šlo o nepopulární proces,
protože úzce souvisel se snižováním počtu pracovníků.
2. Zahájit změny technologie projektování v souvi-
slosti s nastupující érou výpočetní techniky – PC. Ve-
dení ústavu předložilo ministru dopravy požadavek na
mimořádný příděl investičních prostředků pro urych-
lené vybavení SUDOPU odpovídající dostupnou výpo-
četní technikou. Po projednání včetně posouzení
připravenosti projektantů na tento způsob projekto-
vání vyhovělo vedení ministerstva SUDOPU a pro rok
1989 přidělilo na nákup výpočetní techniky SUDOPU
cca 35 mil. Kčs. Okamžitě se rozběhl nákup techniky
i programů. Využití nové technologie plně využilo
středisko silničních staveb, konkrétně při zpracování
úvodního projektu úseku stavby dálnice D1 v okolí
Trenčína. Pro SUDOP byla výhoda, že aktivitou řady
pracovníků bylo v této době rozpracována řada pro-
gramů pro projektování kolejových staveb.
3. Třetí oblastí, kde jsem viděl základ dalšího rozvoje
SUDOPU, byl dostatek zakázek. I když byl předpoklad
pro pokračování přestavby pražského uzlu, přeložek
v uhelných revírech a dalších staveb, byl potřebný
další nosný program. Tímto programem se stala po-
třeba naplnění požadavku mezinárodního programu
AGC, ke kterému se vláda ČSSR zavázala. Po projed-
nání koncepce rozvoje železniční dopravy vládou



5 SUDOP REVUE 3/13

ve vzpomínkách ředitelů a spolupracovníků

ČSSR  v lednu 1989, byl zpracováním dokumentů „Zá-
kladní návrh modernizace vybrané sítě“ a „Koncepční
příprava vysokorychlostních tratí“ pověřen SUDOP
Praha a Hradec Králové. Naplňování tohoto programu,
několikrát rozšiřovaného a měněného, vytváří značnou
část činnosti ústavu až do dnešních dnů.
Toto byly hlavní směry, na které jsem svoji krátkodo-
bou činnost ve funkci ředitele zaměřil. V průběhu spo-
lečenských změn jsem byl k 30. 4. 1990 z funkce
ředitele odvolán. 
P.S. Jsem rád, že i v další činnosti v rámci resortu do-
pravy (17 let vedoucí TDS na stavbě dálnice D8 )
jsem se s potěšením setkával s pracovníky SUDOPU
PRAHA a.s., protože práce byla vždy odváděna na po-
žadované profesní úrovni.

Ing. Eduard Hromádka (*3. 7. 1941)
1. 6. 1990–31. 12. 1990, ředitel ústavu
Při zaměstnání vystudoval stavební fakultu ČVUT
v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby (1970). 
Stal se dalším – nechtěným – rekordmanem: ředitelo-
val přesně 7 měsíců... 

Ing. Jaroslav Vosáhlo (*1. 10. 1954)
1. 1. 1991–30. 6. 1991, pověřený funkcí ředitele
státního podniku SUDOP Praha s. p.
1. 7. 1991–14. 2. 1993, ředitel (od 1. 4. 1992 ak-
ciové společnosti SUDOP PRAHA a. s.)

Absolvent Stavební fakulty
ČVUT v Praze, obor konstrukce
a dopravní stavby (1978) na-
stoupil do SUDOPu jako pro-
jektant na středisku mostů
a tunelů. Od 31. 12. 2002 ob-
chodní ředitel pro projektovou
a inženýrskou činnost společ-
nosti SUDOP GROUP a.s.
1. ledna 1991 jsem byl pověřen
řízením státního podniku

SUDOP PRAHA. Ten byl tvořen pražskou částí Státního
ústavu dopravního projektování. A byl to opravdu víc
ústav než podnik. Přešly do něj dva projekční závody
a režijní útvary bývalého ústředí. Jenom režijní útvary
měly přibližně 200 zaměstnanců. Patřil sem např. vý-
robní odbor, který plán určený ústavu Ministerstvem do-
pravy rozepisoval na střediska a pak se chodil ptát, zda
ho splní, technický odbor, který soustřeďoval specialisty
všech možných profesí a výpočetní středisko, kde bylo
potřeba objednat si čas pro výpočet několik dní předem.
To dělali mladší projektanti proto, aby si ušetřili práci, za-
sloužilejší proto, aby si mohli k ceně projektu účtovat 
15 % přirážku za použití výpočetní techniky. 
A najednou byly tyto útvary zbytečné. Plán nikdo nepře-
depisoval, neschvaloval a nerozepisoval, o služby vět-
šiny specialistů nebyl zájem a výpočetní středisko se
sálovým počítačem EC a Wangem postupně nahrazo-
vala PC v kancelářích u projektantů. Co naopak bylo po-
třeba a zcela chybělo, bylo obchodní oddělení. Zoufale
se nedostávalo zakázek. Ministerstvo dopravy, České
dráhy, Ředitelství silnic a dálnic – nikdo nic neobjedná-
val, nic nepožadoval. A tak práci sháněli všichni: od ve-
dení přes vedoucí středisek až po projektanty. Po dvou
letech, kdy jsem z vedení již akciové společnosti SUDOP
PRAHA odcházel, měla společnost mezi 160–180 pra-
covníky. Podařilo se jí však to těžké období přežít, udr-
žela si úplnou profesní komplexnost a zůstala v ní
většina pracovníků klíčových pro další rozvoj. A za to
patří poděkování všem, kteří tehdy SUDOPU PRAHA vě-
novali svůj čas a energii. Nemohu je tady vyjmenovávat
všechny, byla by to dlouhá řada jmen. Ale chci vzpome-
nout alespoň jména čtyř kolegů, kterým už osobně po-
děkovat nelze. Pan Ing. Jaroslav Syrový a pan Ing. Jan
Sellner jako vedoucí klíčových železničářských středi-
sek, pan Ing. Zdeňek Topka, na kterého si vzpomenu
vždy, když si v počítači otevřu hybrid a pan Ing. Karel
Kottek, který svými úvahami a svou prací v oblasti eko-
nomiky železničního provozu a ekonomického hodno-
cení železničních staveb výrazně přispěl k prosazení
SUDOPU PRAHA na vznikajícím konkurenčním trhu.

Ing. Jan Hromádka, CSc. (*13. 1. 1950)
15. 2. 1993–30. 6. 1993, pověřený řízením společnosti
1. 7. 1993–31. 12. 1995, ředitel společnosti
1. 1. 1996–31. 8. 1999, generální ředitel

Absolvent Stavební fakulty
ČVUT v Praze, obor pozemní
stavby (1973). Jeho prvním
zaměstnavatelem se stal roku
1976 SUDOP. Po rozdělení
SUDOPU se 1. září 1999 stal
generálním ředitelem firmy
SUDOP GROUP a.s.
Sedm a půl roku mého „ředite-
lování“ v SUDOPU PRAHA a.s.
bylo mým největším životním

dobrodružstvím. Prakticky bez znalostí z oblasti mana-
gementu a dalších řídicích dovedností, jsem od rýsova-
cího prkna na projektovém středisku průmyslových
staveb nahradil kolegu Jaroslava Vosáhla, který se
vydal na nelehkou cestu „napravit Československé
státní dráhy“.
K dispozici jsem měl 180 kolegů zaměstnanců, hlavně
projektantů, slušné tradiční jméno firmy a pak snad
chuť i odvahu – jednalo se jistě o odvahu z neznalosti.
Mým hlavním úkolem bylo, alespoň tak jsem to cítil, při-
způsobit SUDOP běžnému komerčnímu prostředí, ve
kterém se náhle ocitl. Tedy vytvořit v první řadě řádnou
obchodní činnost, naučit se sledovat příležitosti k po-
dávání nabídek, ty umět řádně vypracovat, sledovat
konkurenci a umět vyhodnotit cenové možnosti inves-
tora. Nelehký byl i úkol pokusit se o prosazení firmy
v zahraničí v době, kdy prakticky nikdo nevládl slušně
žádným obchodně využitelným jazykem. To, co projek-
tanti možná tehdy neviděli, a byl to přesto oříšek, bylo
vytvoření fungujícího administrativního zázemí firmy,
tedy ekonomického, personálního a správního aparátu,
konstrukce firemních řídících a mzdových pravidel. Rád
vzpomínám na aktivity v oblasti personální, školení pra-
covníků, vytvoření projektů jako je SUDOP Party, 
vydávání časopisu SUDOP Revue, znovuobnovení 
Sudopských sportovních her… 
Kdo vlastně firmu ale v té rušné době zachránil a do-
stal ji na vrchol konkurence z oblasti projektování?
Bylo to, dle mého, několik umanutých projektantů, ať
už ve funkcích vedoucích středisek nebo HIPů či pro-
fesních specialistů, které nezlákaly nabídky divoce se
rozvíjející konkurence nebo vidina režijní železniční
jízdenky poskytované zaměstnancům Českosloven-
ských drah, kteří dokázali dotáhnout těžce získané
projekty do konce a do realizace a potvrdili tak dob-
rou reputaci SUDOPU PRAHA. Převrat v oblasti
„technologie projektování“, tedy využívání rychle se
rozvíjejících možností výpočetní techniky, také nebyl
přímo administrativně řízeným počinem vedení firmy,
ale osobním angažováním těch z projektantů, kterým
stálo za to i metodou pokus-omyl pronikat do tajů té
mysteriózní vědy.
I dnes jsem ještě hrdý na to, kam se SUDOP PRAHA
za mého ředitelování dostal: výkony firmy rostly,
mzdy projektantů byly na nadprůměrné úrovni a počet
zaměstnanců se zvyšoval. O práci na SUDOPU začal
být zájem, značka SUDOP se stala v oblasti stavebnic-
tví pojmem.

Ing. Josef Fidler (*26. 6. 1949)
1. 9. 1999–31. 7. 2010, generální ředitel

Vystudoval stavební fakultu
ČVUT, směr konstrukce a do-
prava a 16. 10. 1972 nastoupil
na středisko 09 mostů a tu-
nelů Státního ústavu doprav-
ního projektování. 
Když jsem 1. 9. 1999 nastu-
poval do pozice generálního
ředitele SUDOPU PRAHA, měl
jsem oproti svým předchůd-

cům Jardovi Vosáhlovi a Honzovi Hromádkovi, jednu
podstatnou výhodu – měl jsem za sebou deset let
působení v nižších manažerských pozicích (vedoucí

střediska, ředitel divize). K tomu jsem měl za sebou
téměř dvacetiletou kariéru projektanta mostů a do-
pravních staveb (… až HIP), tudíž osobní prožitky
z obou stran, řídící i řízené.
V době mého nástupu do funkce byly řídící a admi-
nistrativní procesy ve firmě standardní. Na již roz-
jetý vlak projektové a investiční přípravy
modernizace a optimalizace tranzitních železničních
koridorů se nám podařilo nastoupit a z velké části
ho obsadit. Podařilo se nám získat velmi silnou po-
zici i v oblasti projektování silničních a dálničních
staveb – zkrátka po železnici se dostat i do extra-
ligy na silnicích a dálnicích. Podařilo se nám pro-
niknout do zahraničí a projektovat v Polsku,
Bulharsku a na Slovensku.
Realizované projekty SUDOPU PRAHA získávaly pre-
stižní ocenění jako na běžícím pásu (Dopravní stavba
roku) včetně toho nejprestižnějšího STAVBA ROKU
2008 pro „Nové spojení“. A to mě jako „projektanta
a generálního ředitele“ velmi uspokojovalo. Zastá-
vám totiž názor, že úspěšně realizovaný projekt je
pravým naplněním práce projektanta.
Mé téměř jedenáctileté období „generálního ředitelo-
vání“, období prosperity firmy i prosperity zamě-
stnanců, bylo obdobím, kdy jsem měl možnost
spolupracovat s vesměs odborně i lidsky velmi kvali-
fikovanými kolegy, řediteli, vedoucími středisek,
HIPy, projektanty…, zkrátka se SUDOPÁKY. Jsem
hrdý, že se nám společně podařilo firmu posunout
zase o kus dál.

Ing. Tomáš Slavíček (*12. 2. 1964)
1. 8. 2010–dosud, generální ředitel

Absolvent stavební fakulty
ČVUT, směr konstrukce a do-
pravní stavby nastoupil po
studiu v roce 1987 na stře-
disko 201 železničních tratí
Státního ústavu dopravního
projektování.
Můj předchůdce Ing. Josef
Fidler mě dlouhodobě a trpě-
livě připravoval na převzetí

žezla, které jsme měli domluvené na letní měsíce roku
2010. Naším společným cílem bylo předání vedení
společnosti bez nějakých razantních změn a v pod-
statě pokračovat v zaběhnutém a úspěšném vzoru
předešlých let. Pln optimismu a s určitou dávkou na-
ivity jsem předpokládal, že kromě funkce generálního
ředitele budu vykonávat i činnost ředitele obchodního. 
No, a pak přišel 1. srpen ruku 2010, den jmenování
do funkce, a situace byla zcela jiná, než jsme oba
očekávali. O 18 dní dříve byl totiž jmenován mini-
strem dopravy ČR Vít Bárta a okamžitě nastala doba
drastických škrtů investic do dopravní infrastruk-
tury a prakticky zastavení přípravy dopravních sta-
veb. Nečekaný úbytek práce pro naše projektanty
měl bohužel jediné řešení, a to zahájení úsporných
opatření, včetně redukce počtu zaměstnanců naší
společnosti. Zbytek roku 2010 a počátek roku 2011
byl pro mě nejtěžším v mé pracovní kariéře a již
bych jej nechtěl opětovně zažít. Nicméně se povedlo
vytvořit štíhlejší, dynamičtější společnost s nižšími
režijními náklady a s kompletně obměněným vede-
ním společnosti. Výsledky se začaly projevovat již
v roce 2011 a zejména v roce 2012, kdy SUDOP
PRAHA a.s. dosáhl hospodářských výsledků srov-
natelných s dřívějšími rekordními lety.
Abychom byli schopni udržet naši pozici na trhu, mu-
síme neustále zlepšovat řízení a chod společnosti, ať
již novými technologickými nástroji či vzděláváním se
na odborných a manažerských školeních a neustále
vyhledávat na trhu pracovních sil ty nejschopnější od-
borníky a specialisty. V obchodní činnosti nás zcela
jistě čekají nové výzvy formou rozšiřování portfolia
našich služeb či nových zahraničních destinací.
Pevně věřím, že před námi jsou další léta úspěšného
podnikání a že moji následníci oslaví mnoho obdob-
ných výročí, jako my toto letošní.







Základní vizí bylo přenést budovu do 
21. století a to jak technicky, tak vzhle-
dově. Neméně důležité bylo také oživení
budovy ve vztahu k dosti omšelé Olšanské
ulici, ve které stojí. Při práci na projektu
jsme si velmi dobře uvědomovali kvalitu
původního návrhu a naší snahou tak bylo
propsat koncepci a logiku budovy i do je-
jího nového vzhledu.

Projekt měl od začátku poměrně jedno-
značné zadání a tím bylo řešit striktně
pouze fasádu budovy s minimálním zása-
hem do vnitřních prostor. To jsme se sa-
mozřejmě v maximální možné míře, kterou
nám technické řešení dovolovalo, snažili
ctít. Projekt nevznikal jako dokumentace
šitá pro jednoho konkrétního dodavatele,
ale sloužil jako podklad pro veřejné výbě-
rové řízení vypsané investorem stavby.
Z tohoto výběrového řízení vzešla jako ge-
nerální dodavatel stavby firma Nevšímal,
a.s., což je rodinná firma, která se věnuje
realizaci projektů v oblasti lehkých obvo-
dových plášťů již od roku 1993. Výběrové
řízení mělo ještě druhou část a tou byla
subdodávka na dodání předvěšené fasády
s obkladem z cihelného střepu, dodavate-
lem této části se pak stala firma Triangel
spol. s r.o.

Vlastní stavbu lze pak rozdělit do něko-
lika částí.

Největší část na objektu zabírají okenní
výplně, dodavatelem této části se stala
právě firma Nevšímal. Ta si zvolila jako do-
davatele okenních profilů Belgickou firmu
Reynaers (jedna ze tří možností dle DVZ)
a dodavatelem zasklení se stala firma
AGC Glass Europe (s parametrově jedno-
značně daným výrobkem). Jako bondový
materiál pro parter a sokl budovy byl ze
vzorkování vybrán materiál firmy Aluco-
bond®. Výrobcem obkladu z cihelného
střepu na předvěšenou fasádu byla firma
Moeding® (jedna ze tří možností dle DVZ).
Kompletní dodávkou parapetní části fa-
sády, tj. zateplení, nosný systém pro ob-
klad a obklad realizovala právě firma
Triangel, která je také výhradním dovoz-
cem výrobků firmy Moeding®.

Projekt se dá v rámci budovy rozdělit do
tří základních částí. Standardní opakující se
patra, parter se soklem budovy a vstupní
prostor a předprostor budovy. Projekt typic-
kých pater řešil nahrazení ocelových páso-
vých oken hliníkovými s přerušeným
tepelným mostem. Dále zateplení vyzdívek
parapetů minerální vatou a následné vytvo-
ření vnějšího pláště budovy formou předvě-

šené fasády z obkladu z cihelného střepu.
Parter budovy k výše uvedenému přidával
kombinaci řešení vnějšího provětrávaného
pláště bondovým materiálem, což je jen
čtyři milimetry silný sendvič s jádrem
z umělé hmoty a povrchem z tenkého hliní-
kového plechu. V přízemí je navíc hliníkový
okenní systém doplněn o systémovou hliní-
kovou fasádu, a to v místech prosklení na
plnou výšku parteru. Sokl budovy je pak již
čistě v „bondu“.

Součástí projektu byla také moderni-
zace předsazeného zádveří vstupu do ob-
jektu a dvou informačních objektů před
budovou. Nová střecha zádveří zakrývá
i schodiště, což bude přínosné hlavně
v zimním období.

Projekt, který u nás vznikal do úrovně
dokumentace pro výběr zhotovitele, se
snažil řešit fasádu do posledního detailu
a předejít tak budoucím dohadům o formě
nebo materiálu. Součástí dokumentace
“DVZ” byla příloha “standard kvality”, kde
byly definovány jak jednotlivé konkrétní
materiály určitých prvků (například za-
sklení), tak variantní možnosti pro širší
výběr v rámci soutěže na dodávku fasády
(výrobce okenních profilů). Přesto i tam,
kde byla možnost volby, byl definován
okruh výrobků tak, aby byla udržena po-
třebná kvalita. I díky tomu se pak podařilo
udržet konzistentní standard po celou
dobu realizace.

Jak se při vlastní realizaci ukázalo, bylo
největší výzvou udržet navržené řešení

Je tomu právě rok, kdy v tomto časopisu vyšel článek o chystané
rekonstrukci fasády budovy SUDOPU. Rok uběhl jako voda,
oprava fasády je zdárně za námi a tak máme možnost posoudit,
jestli výsledek splnil naše (a ne jen naše) očekávání.

Dárek k šedesátinám SUDOPU

Omlazovací kůra - nová fasáda
Tomáš Pechman, Ondřej Kafka, foto Ester Havlová
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i při značné nepřesnosti a nekvalitě původ-
ních stavebních konstrukcí budovy. Zásad-
ním problémem bylo, že nadpraží
i parapety pásových oken “skákaly” po ob-
vodu s rozdílem až 10cm. V tu chvíli pře-
stávaly fungovat detaily, které provazovaly
stávající konstrukce s novou fasádou.
S tak velkým rozdílem jsme totiž nepočí-
tali. Museli jsme tedy řešit každé patro sa-
mostatně. Z toho důvodu, aniž by to bylo
odněkud vidět, jsou okna v každém patře
jinak vysoká. Dalším důsledkem bylo na-
výšení výšky obkladu parapetu a s tím
souvisela i částečná změna v členění této
části fasády. Druhým problémem byl půdo-
rysný nesoulad pater nad sebou a také
nutnost omítnutí odstrojených parapetních
vyzdívek, čímž budova také nečekaně na-
byla. V obou případech se ale nakonec,
díky zvolenému principu členění fasády,
našlo řešení a původní koncept se tak
podařilo dodržet.

Součástí dodávky stavby byla i reali-
zační dokumentace. Ta procházela pečli-
vou korekcí a schvalovacím procesem
a díky tomu byly také včasně podchyceny
všechny případné komplikace. Vlastní rea-
lizace měla pochopitelně mnohá úskalí.
Předně se rekonstrukce prováděla za pro-
vozu takřka plně obsazené budovy. To sa-
mozřejmě vyvolalo mnoho omezení
a různých kompromisů jak pro stavbu, tak
pro osazenstvo budovy. Dalším význam-
ným problémem bylo zimní období, ve kte-
rém se prováděla značná část stavebních
prací. Naštěstí se díky velmi vstřícnému
a profesionálnímu vztahu mezi dodavate-

lem, technickým dozorem, zástupcem in-
vestora a projektantem vždy vhodného ře-
šení dosáhlo. Značnou měrou se na
dobrém výsledku podílel kvalitní výběr
hlavního stavbyvedoucího firmy Nevšímal.
I díky němu se tak podařilo vytvořit dílo
s velmi vysokou kvalitou provedení. Pů-
vodním fasádním pláštěm se budova 
SUDOPU pyšnila plných 40 let. Doufejme
tedy, že ten nový vydrží alespoň stejnou
dobu…

Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Architekt, HIP: Ing. arch. Tomáš Pechman
Spoluautor barevného řešení: 
Ing. arch. Jakub Jakubec
Technická spolupráce: Ing. Ondřej Kafka

Generální dodavatel fasády: Nevšímal, a.s.
Hlavní stavbyvedoucí: Miroslav Kvasnička

Dodavatel keramické části fasády: 
Triangel spol. s r.o.
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ŽELEZNIČNÍ

Historie železničního uzlu Plzeň se začíná datovat se stavbou
první železnice na tomto území, a to v roce 1862. V tomto roce
byl zahájen provoz tratě Praha Smíchov–Plzeň–Česká Kubice.
V roce 1868 byla uvedena do provozu Plzeň–České Budějovice.
V roce 1872 byl pak zahájen provoz v úseku Plzeň–Cheb. O rok
později byla uvedena do provozu trať Plzeň–Žatec a v roce 1876
trať Plzeň–Klatovy. Během 15 let tak byl ve svých základních
prostorech založen železniční uzel Plzeň a v této podobě pře-
trvává až do současné doby. Tehdejší situace je patrná z Plánu
královského města Plzně někdy kolem roku 1890. Z mapky je
vidět, že tehdejší hlavní nádraží leželo více východně, výpravní
budova nestála ve středu kolejiště a trať směrem na Domažlice
procházela prakticky středem současného areálu ŠKODA Plzeň.
Seřaďovací nádraží Doubravka ještě neexistovalo.
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Krajské město Plzeň, svou velikostí čtvrté
největší v České republice, mělo vždy význam
jako důležitá dopravní křižovatka pro spojení
Čech s jihozápadní Evropou. Takže není pře-
kvapením, že všechny stávající železniční tratě
vznikly už v první vlně výstavby železnice v Če-
chách, a to v období 15 let: 1862–1877. Tratě
zaústěné do Plzně na sebe vhodně navazují
a také jejich tranzitní význam odpovídá protile-
hlým ramenům: Praha–Plzeň–Domažlice
(SRN), České Budějovice–Plzeň–Cheb (SRN)
a Žatec–Plzeň–Klatovy (SRN). Tento vhodný
a přirozený průjezd Plzní narušila až politická
situace po roce 1948 a vznik železné opony.
Z hlediska vnitrostátního je významnější spo-
jení Prahy přes Plzeň s lázeňskou oblastí zá-
padních Čech a s Chebem, než ve směru na
Domažlice. To se projevovalo od 50. let i ve
snaze změnit vedení tratí v Plzni a odstranit
tzv. přesmyk. Tato koncepce se držela prakticky
až do roku 2010. V současné době – i když po-
malu, ale přece – přestává být Plzeň koncovým
městem „východního bloku“ a stává se opět dů-
ležitou dopravní křižovatkou.

Z leteckého snímku z roku 1938 je vidět, že
došlo k zásadním změnám v uspořádání sta-
nice v prostoru hlavního nádraží, když bylo od-
straněno úrovňové křížení tratí a došlo
k vytvoření jejich přesmyku. Lobezské kolejiště
ještě prakticky neexistovalo. To bylo spolu se
seřaďovacím nádražím v Koterově postaveno
až ve 40. letech 20. století. Naopak seřaďovací
nádraží Doubravka bylo již tehdy v provozu. 

Přibližně od roku 1950 až do současné doby
se v železničním uzlu prakticky už neinvesto-
valo. A to je v diametrálním rozporu s rozvojo-
vými plány, které se v období socialismu
připravovaly.

Město Plzeň i celý kraj je významným zdro-
jem a cílem jak cestujících, tak i zboží. Z tohoto
důvodu je železniční doprava osobní i nákladní
pro město Plzeň tak důležitá. A to i přes stáva-
jící útlum železniční dopravy (a rozvoj dopravy
silniční). 

Je však potřebné začít modernizovat do-
pravní cestu, a to jak co do kvality (vybavení),
tak i do kvantity (zlepšení stávajících parame-
trů). Důležitý je především rozvoj příměstské
osobní dopravy prakticky do všech směrů, do-
sažení modernizace stávajících zastávek na
území města a jejich vhodné napojení na měst-
skou dopravu. Samozřejmostí je pak zvýšení
bezpečnosti pro cestující.

V letech 2009–11 byla pro projekt železnič-
ního uzlu Plzeň zpracována studie souboru sta-
veb nazvaná „Uzel Plzeň“, která určila základní
územní členění železničního uzlu Plzeň ve
vztahu především k dalším stavbám 3. TŽK,
k umístění jednotlivých dopravně-technologic-
kých funkcí, ke specifikaci nutných technických
a stavebních opatření a v neposlední řadě i ča-
sovým prioritám se zohledněním koordinace
s ostatními stavebními záměry v území. Tato
studie tedy ve svém výsledku vymezila a speci-
fikovala jednotlivé oblasti železničního uzlu
Plzeň, které je nutné řešit jako celky. Jednalo
se o oblasti/území:

• Hlavního nádraží
• Skvrňan
• Doubravka a
• Lobzy – Koterov
Na tuto studii navázala v roce 2011 studie

proveditelnosti, která byla v letošním roce ak-
tualizována. Studie proveditelnosti byla zadána
z důvodu nevyhovujícího a špatného tech-
nického stavu prakticky všech kolejových sku-
pin v jednotlivých částí ŽU Plzeň, mezi které
patří např. žel. svršek, zabezpečovací zařízení,
nástupiště, mosty; nevyhovujících technic-
kých parametrů především v centrální části,
v oblasti trianglu, kde se nacházejí zcela aty-
pické kolejové konstrukce, které nelze nahrazo-
vat novými. Ve stávajícím stavu je po celém
kolejišti uzlu v provozu několik systémů zabez-
pečovacího zařízení, které nejsou vzájemně
kompatibilní. Dalšími důvody bylo i zlepšení
bezpečnosti a komfortu cestujících a nutnost
řešení střetů železnice se stavbami dalších in-

vestorů. V tomto případě se jedná především
o silniční stavby. 

Cílem dokumentace bylo stanovení vhod-
ného rozsahu a pořadí jednotlivých staveb
tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu pro
železniční dopravu při minimálních nákladech.

Aktualizace studie proveditelnosti tedy navá-
zala na dříve zpracované dokumentace s tím,
že došlo k úpravě a přerozdělení územního
rozsahu jednotlivých staveb z hlediska technic-
kého rozsahu a časové návaznosti. Celá pře-
stavba železničního uzlu Plzeň je sdružena do
souboru staveb, který zahrnuje následující
hlavní oblasti řešení, kde jednotlivé stavby na
sebe navazují, řešení se vzájemně ovlivňuje
v některých případech i podmiňuje. 

Ve výsledku je tedy uzel Plzeň rozdělen na
základě technických parametrů do základních
čtyř funkčních oblastí a na celkem pět staveb:

• OBLAST HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ 
(1. stavba, 2. stavba)

• OBLAST SKVRŇANY (3. stavba) 
• OBLAST SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ 

(4. stavba) 
• OBLAST LOBZY–KOTEROV (5. stavba)

Oblast hlavního nádraží (1. a 2. stavba)
V návrhu technického řešení se zvažovaly

dvě varianty technického řešení. Obě varianty
odstraňují všechny nedostatky, týkající se bez-
pečnosti, interoperability i racionalizace pro-
vozu. Zároveň umožní i rozšíření a zvýšení
potřebné podjezdné výšky ulice Mikulášská.

Liší se však počtem nástupištních hran, kdy
varianta A navrhuje nové nástupiště jen v se-
verní části nádraží, zatímco varianta B zvyšuje
počet nástupišť o další ostrovní v jižní části nád-
raží. Po podrobném posouzení a porovnání va-
riant bylo doporučeno dále sledovat pouze
variantu A.

Oblast Skvrňany (3. stavba)
Kolejové řešení v této oblasti navazuje na

probíhající stavbu modernizace traťového
úseku od mostů „Radbuza“ do zastávky Jižní
předměstí. Tratě vedou v souběhu, v oblasti
Skvrňan se oddělují a pokračují ve směru na
Cheb a Domažlice. Zde byly i z historických dů-
vodů sledovány varianty dvě: tzv. „rozplet“
a přesmyk. Každé z těchto řešení je úzce
spjato s preferovaným směrem vedení želez-
niční trati, proto byla dále sledována pouze va-
rianta přesmyku (preference vedení nové trati
na západ – směr Domažlice).

Seřaďovací nádraží v železničním uzlu
Plzeň (4. stavba)
Kromě nevyhovujícího technického stavu, za-

staralé technologii a naprosto zbytečných a ne-
využívaných kolejových kapacit, je hlavním
důvodem rekonstrukce i potřeba řešení městské
stavby – vedení nové komunikace I/20 v celé ob-
lasti. Kromě varianty bez projektu, která vedení
komunikace I/20 neumožňuje, je možné seřaďo-
vací nádraží upravit ve dvou variantách:

Seřaďovací nádraží Doubravka
Předpokládá se úprava a postupná moderni-

zace kolejiště seřaďovacího nádraží; moderni-

Přestavba železničního uzlu Plzeň
Jaromír Tvrdík a Adéla Krenková
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zace svážného pahrbku, rozpouštěcího zhlaví
a modernizace zabezpečovacího a spádovi-
štního zařízení. Současně dojde i k redukci
počtu směrových kolejí. Vše za běžného pro-
vozu. Modernizaci seřaďovacího nádraží Kote-
rov by nebylo nutné realizovat.

Seřaďovací nádraží Koterov
Stejně jako na Doubravce, i zde se uvažuje

o modernizaci svážného pahrbku a celého
zhlaví, včetně modernizace zabezpečovacího
a spádovištního zařízení. To celé je možné rea-
lizovat mimo běžný provoz. Po modernizaci by
došlo k omezení provozu na Doubravce.

Se zohledněním finanční náročnosti, mož-
nosti dalších využití a koordinace s výhledovou
stavbou silnice I/20, byly obě varianty seřaďo-
vacího nádraží (včetně varianty bez projektu)
dále sledovány.

Oblast Koterov (5. stavba)
Po rozhodnutí o variantě umístění výhledového

seřaďovacího nádraží zbývá dokončit rekonstrukci
hlavních kolejí od kolejiště Lobzy (návaznost na 1.
a 2. stavbu hlavního nádraží) do Koterova ve
směru České Budějovice. Zároveň s tím je zapo-
třebí řešit zastávku Slovany, která patří do sledo-
vaných záměrů města. Řešení v této oblasti (s
výjimkou seřaďovacího nádraží) je invariantní. Tuto
stavbu lze v podstatě realizovat kdykoliv v návaz-
nosti na realizaci 1. stavby hlavního nádraží.

Výše zmíněné varianty předpokládaných sta-
veb byly dále podrobeny detailní analýze,
včetně časové návaznosti jednotlivých staveb
a dnes sledovaného ekonomického a finanč-
ního posouzení. 

Na základě kombinací variant technického
řešení v jednotlivých oblastech, harmono-
gramu výstavby a zároveň k jejich návaznosti
na ostatní stavby v železničním uzlu i v nava-
zujících tratích – s přihlédnutím na stavby ji-
ných investorů ŘSD, město, kraj – byly dále
posuzovány tři varianty ekonomického hodno-
cení (viz tabulka).

Všechny tři posuzované varianty - a tím
i zpracovávaná studie proveditelnosti se zo-
hledněním všech aspektů - prokázaly po-
třebnost modernizace železničního uzlu
Plzeň a to minimálně v rozsahu prvních
třech staveb. 

Odstranění nevyhovujícího technického
stavu, technických parametrů stejně tak i po-
třeba interoperability 3. tranzitního železnič-
ního koridoru v celé délce je nezbytné.
Zároveň se tím řeší i kapacita kolejiště, která je
přizpůsobena potřebám moderní železniční
dopravy osobní (ITJŘ) i navazujícím stavbám
města. Navíc výsledky ekonomického hodno-
cení jsou příznivé pro všechny posuzované va-
rianty, nicméně realizace 4. a 5. stavby je
časově nezávislá na ostatních železničních
stavbách. Tyto stavby však podmiňují výstavbu
staveb silničních, konkrétně silnice I/20. Bez
realizace jedné z posuzovaných variant 4.

stavby bude výstavba silnice I/20 v plánované
trase technologicky a finančně náročnější, ne-li
přímo nemožná. 

Další postup
Očekávaným výsledkem studie proveditel-

nosti byla doporučení a určení cílů přestavby
železničního uzlu Plzeň, mezi které byly zařa-
zeny mimo jiné i následující parametry: Moder-
nizace všech potřebných zařízení a kolejových
skupin (např. odstranění špatného technického
stavu, racionalizace prací); celistvost moderni-
zovaného železničního průtahu 3.TŽK městem
Plzeň; realizace nebo zahájení 1. stavby do
roku 2013; koordinace přestavby uzlu a zlep-
šení celkového životního prostředí. 

Se zohledněním výsledků studie proveditel-
nosti i s přihlédnutím na právě končící evropský
dotační program OPD, se v současné době po-
kračuje v realizaci a přípravě stavby v oblasti
hlavního nádraží (dle doporučované varianty A,
1. a 2. stavby) a oblasti Skvrňan (3. stavba). 

4. a 5. stavba je v současnosti závislá na vy-
tvoření a odsouhlasení celkové koncepce roz-
voje seřaďovacích kapacit v České republice
a možnostech a výhledových záměrech města
Plzeň a díky silnici I/20 i na finančních možnos-
tech ŘSD ČR. 

Hlavní nádraží Skvrňany Seřaď. nádraží Lobzy – Koterov
1. a 2. stavba  3. stavba  4. stavba  5. stavba 

Varianta 1 Varianta A Přesmyk Doubravka ano  
Varianta 2 Varianta A Přesmyk Koterov ano  
Varianta 3 Varianta A Přesmyk bez projektu  ano
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Od zpracování přípravné dokumentace stavby „Uzel Plzeň“ z roku 2007 uběhla již řada let. Následné
období zdánlivé nečinnosti bylo vyplněno intenzivní prací investora, Správy železniční dopravní cesty
(Stavební správa Západ) i projekční firmy SUDOP PRAHA, na obhájení a prosazení této rozsáhlé in-
vestice. Toto období bylo završeno zpracováním a schválením studie proveditelnosti celého uzlu Plzeň
a jeho rozdělením na jednotlivé stavby. Následně v druhé polovině roku 2012 byly zahájeny práce na
dokumentaci projektu 1. stavby a na aktualizacích přípravných dokumentací 2. a 3. stavby.

Tři stavby železničního uzlu Plzeň
Pavel Langer, Václav Marvan a Pavel Kubát

Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví

Dokumentace této stavby je zpracována ve stupni projekt. Z hlediska rozsahu
lze stavbu územně rozdělit do tří lokalit, a to na osobní nádraží, kolejiště Lobzy
a seřaďovací nádraží.

V prostoru seřaďovacího nádraží bude kompletně přestavěno chebské zhlaví
a změněna jeho konfigurace až k dnešním kolejovým brzdám. Součástí stavby
budou i průjezdné koleje ve směru na Žatec.

Výrazných změn dozná kolejiště Lobzy, kde je navržena jeho téměř úplná
přestavba. Důvodem jsou požadavky dopravy na změnu řešení chebského
zhlaví, dnešní špatný technický stav kolejí a požadavky na částečnou redukci
kolejiště. Změnou konfigurace kolejiště byl vytvořen prostor pro 6 odstavných
kolejí, které budou vybaveny potřebným technologickým zázemím.

Prostorově nejrozsáhlejší je lokalita osobního nádraží. Pražské zhlaví osob-
ního nádraží zajišťuje napojení na kolejiště Lobzy a trať ve směru do Českých
Budějovic, zajišťuje napojení na seřaďovací nádraží a trať ve směru na Žatec
a napojení tratě ve směru na Prahu. Rozsáhlé kolejiště pražského zhlaví je za-
vršeno lokalitou „triangl“, kde se stýkají a vzájemně propojují kolejiště ze všech
výše uvedených směrů. Trojúhelníkový prostor uvnitř kolejiště je využit pro si-
tuování budovy Ústředního stavědla. Tato rozsáhlá budova bude sloužit pro
umístění rozhodujících technologických zařízení, umístění technického i pra-
covního zázemí provozních zaměstnanců SŽDC a v neposlední řadě pro umís-
tění prostor, ze kterých bude řízen provoz celého uzlu Plzeň. Výrazných změn
dozná i vlastní osobní nádraží, a to jak z podhledu vedení dopravy, tak z po-
hledu cestujících. Kolejiště je upraveno tak, aby v jeho severní části vznikl pro-
stor pro jedno nové ostrovní nástupiště. Z východní strany jsou k výpravní
budově přivedeny 4 kusé koleje s dalším novým ostrovním nástupištěm upro-
střed. Stanice tak v cílovém stavu bude mít 6 ostrovních nástupišť, z toho ná-
stupiště č. 5 a 6 budou realizovaná v rámci 2. stavby. Přístup na rekonstruovaná
či nová nástupiště bude podchodem z výpravní budovy. Tento podchod je
v současné době budován v rámci samostatné stavby Průjezd uzlem Plzeň.
Ve východní části nástupišť bude vybudován nový podchod pro cestující s vý-
stupem do ulice Šumavské, kde město Plzeň připravuje výstavbu autobuso-
vého terminálu. Nová nástupiště č. 1 a 4 budou zastřešena novou konstrukcí,
na nástupištích č. 2 a 3 bude provedena repase stávajícího památkově chrá-
něného zastřešení.

V rámci stavby budou rekonstruovány všechny stá-
vající mostní objekty a zdi, např. i rozsáhlý most „Gam-
brinus“ přes čtyřpruhovou komunikaci na příjezdu od
Prahy. Pro dopravu zásilek bude prodloužen zavaza-
dlový podchod z výpravní budovy na všechna nástu-
piště.

Výše uvedené navrhované stavební úpravy se do-
tknou i dalších profesí. Změna kolejiště si vyžádá
úpravy trakčního večdení, rozvodů nn a osvětlení.
V celém rozsahu bude nahrazeno a doplněno stávající
předtápěcí zařízení vlakových souprav. Stávající za-
bezpečovací a sdělovací zařízení bude nahrazeno
novým moderním zařízením.

Jedním z důležitých cílů této stavby je zkvalitnění
služeb pro cestující. Výstavbou nových a rekonstrukcí
stávajících nástupišť, výstavbou nového podchodu
s výtahy a zavedením nového přehledného informač-
ního systému dojde k výraznému zjednodušení po-
hybu cestujících v železniční stanici. Odstraní se
dnešní úrovňové přechody kolejiště a zkrátí se přístu-
pové cesty do prostoru přednádraží, ve směru do
centra města a k prostředkům městské hromadné do-
pravy. 

Celkový návrh technického řešení si dal za cíl vybu-
dovat v Plzni moderní železniční stanici při respekto-
vání dnešního historického rázu výpravní budovy a
navazujících staveb. Jak se nám to povedlo, dokážeme
posoudit až po realizaci stavby, která bude probíhat
v letech 2014–15.
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Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního
nádraží, včetně mostů Mikulášská
Druhá stavba uzlu Plzeň byla zpracována v rozsahu aktualizace

přípravné dokumentace a navazuje na 1. stavbu a stavbu Průjezd
uzlem Plzeň. 

Stavba řeší dokončení rekonstrukce osobního nádraží a ulici
Mikulášskou. V prostoru osobního nádraží se jedná zejména o ná-
stupiště č. 5 a 6. V rámci druhé stavby se řeší dokončení osobního
podchodu připravovaného v 1. stavbě a prodloužení stávajícího za-
vazadlového tunelu, který nově povede od výpravní budovy až k bu-
dově pošty a nahradí stávající nevyhovující úrovňový přechod přes
koleje 102–107. Co se týká železničního svršku a spodku, řeší 
2. stavba jižní část osobního nádraží a chebské zhlaví. 

Nedílnou součástí stavby je rekonstrukce stávajících mostů

přes Mikulášskou ulici, včetně prostoru přednádraží. V prostoru
železničních mostů dojde na požadavek města Plzeň k význam-
nému nárůstu šířky uličního prostoru (tramvajová trať na samostat-
ném tělese, dva jízdní pruhy v obou směrech, cyklostezka
a chodníky) a tudíž i rozpětí nových mostů. Kvůli požadavku na
zlepšení rozhledových poměrů přilehlé křižovatky byl jižní most
změněn z dvoupólového na jednopólový. Most je v podélném směru
navržen jako spojitý rám o třech polích s parabolickým náběhem ve
středním poli. Rozpětí polí je 4,0 + 26,8 + 4,0 m. Krajní pole jsou
z boků uzavřená stěnami a je zde vstup pouze pro údržbu a kon-
trolu mostního objektu. Severní most bude zachován dvoupolový
s rozpětím polí 18,05 + 20,25 m.

Kvůli novým mostům a nový normám je nutné provést zahlou-
bení ulice Mikulášské až o 80 cm. I přes toto maximální možné
zahloubení nebylo možné dosáhnout normové podjezdné výšky

a bylo nutné projednat s ŘSD výjimku z normy.
Tato úprava komunikace vyvolala přeložení
všech sítí v prostoru Mikulášské ulice a tramva-
jové trati. Jedná se zejména o kanalizaci v profilu
1100/600, vodovod DN 550 a DN 400, plynovod
DN 500 a v neposlední řadě betonový kabelovod
O2 v uspořádání 4 x 3 kabelové trasy. Vlastní
ulice Mikulášská je silnicí I. třídy č. I/20 a je nutné
zachovat ji s minimálními uzavírkami průjezdnou
pro tramvajovou dopravu a dle požadavků DI 
Policie ČR i pro osobní dopravu. Tento požada-
vek značně komplikuje postup výstavby a klade
vysoké nároky na koordinaci výstavby obou že-
lezničních mostů, inženýrských sítí a vlastní Mi-
kulášské ulice.

Nyní probíhá projednávání stavby s dotčenými
úřady a správci, zejména kvůli úpravám Mikuláš-
ské ulice, která nebyla součástí platného územ-
ního rozhodnutí z roku 2009 a bude nutné pro ni
získat samostatné územní rozhodnutí. Realizace
stavby je uvažovaná v letech 2016–17. 
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Uzel Plzeň, 3. stavba 
– přesmyk domažlické trati
Třetí stavba uzlu Plzeň je zpracována jako aktua-

lizace přípravné dokumentace a navazuje v tech-
nologických částech na 1. a 2. stavbu, stavebně pak
na v současnosti realizovaný Průjezd uzlem Plzeň.

V rámci aktualizace se mění původní koncepce
z rozpletu tratí vycházejících z plzeňského želez-
ničního uzlu na západ (sledovaná v přípravné do-
kumentaci z roku 2007) na zachování stávajícího
přesmyku tratí směr Domažlice nad chebskou
tratí. Důvodem je změna prioritního směru napo-
jení Praha – Plzeň – železniční síť Spolkové repu-
bliky Německo, které je aktuálně uvažováno přes
Domažlice (technicky i ekonomicky je toto řešení
formulováno ve studii proveditelnosti Modernizace
trati Plzeň – Domažlice – st. hranice). Tato změna
má svůj dopad především ve výškovém řešení vedení domažlické
trati, jejíž přeložka v oblasti (starých) Skvrňan již není vedena
v hlubokém zářezu, ale víceméně v úrovni terénu.

Souběžně s revizí železniční koncepce byla revidována i silniční část
stavby (podstatnou části investic 3. stavby je i přeložka silnice I/26 ul.
Domažlická). Po uvedení do provozu dálničního obchvatu Plzně
(součást D5) došlo ke stagnaci současných i výhledových dopravních
intenzit na Domažlické ulici a ta je ve výhledu sledována pouze jako
dvoupruhová komunikace. Vzhledem k již dříve uzavřeným dohodám
o (znovu)zpřístupnění 7. brány Škody Plzeň pro silniční provoz a v ná-
vaznosti na uvedenou změnu výškového vedení trati i aktualizované
požadavky DOSS v oblasti silničních komunikací bylo nutné změnit kon-
cepci řešení místních komunikací. 7. brána Škody Plzeň bude dle ak-
tuálního návrhu napojena místní obslužnou komunikací vedenou z nové
kruhové křižovatky na silnici I/26 (Domažlická) jižně od modernizované
trati Plzeň–Domažlice podél přeložky této trati ve Skvrňanech.

Podobně jako pro jiné dopravní stavby v městském intravilánu je pro
stavbu charakteristické velké množství přeložek inženýrských sítí
(mj. i dvou horkovodů) a interakce s výrobními areály Škody Plzeň, které
území stavby obklopují z obou stran. Což se projevuje i kompliko-

vaným návrhem stavebních postupů, při nichž musí být v podstatě
stále zachován provoz na vlečce mezi severním a jižním areálem Škody
Plzeň, která podchází trať Plzeň–Domažlice a nadjíždí trať Plzeň–Cheb.

Kromě tří železničních mostních objektů v místě samotného přes-
myku patří mezi nejvýraznější objekty stavby silniční most na silnici
I/26 přes přeložku železniční trati trať Plzeň–Domažlice (spojitá před-
pjatá železobetonová konstrukce o pěti polích o rozpětí 17,5, 23, 23,
21 a 16 m) a nový podchod pro cestující i obecnou veřejnost na za-
stávce Plzeň Skvrňany, která je navržena v úseku dvojkolejné
přeložky trati Plzeň–Domažlice. Technickou zajímavostí, která se
často v sudopských projektech neobjevuje, je rovněž přeložka tro-
lejbusové trati ze stávající silnice I/26 na nově budovanou I/26 včetně
zatrolejování výše zmíněné nové kruhové křižovatky.

Aktuálně probíhá projednávání dokumentace s dotčenými úřady,
správci IS a vlastníky pozemků a nemovitostí. Vzhledem ke kom-
plikovaným procedurám „vzniku“ stanovisek a vyjádření jednotlivých
odborů na Magistrátu města Plzeň, komplikovanosti majetkoprávní
části dokumentace (velké množství směn pozemků a demolic stá-
vajících objektů) a „historickému dědictví“ dřívějších dohod mezi
SŽDC, s.o. a městem Plzeň, se jedná o nejnáročnější část naší pro-
jekční činnosti.



Čtvrtého července proběhlo slavnostní zahájení provozu na po-
slední stavbě na silnici I/37 mezi Hradcem Králové a Pardubicemi
v úseku Březhrad–Opatovice.  Přítomné politiky a úředníky mů-
žete identifikovat z fotodokumentace. Nechyběli ani účastníci vý-
stavby. Spuštěním provozu 4. 7. však stavba nekončí. Silniční
provoz na stavbě funguje v režimu předčasného užívání. Ukon-
čení předčasného užívání je stanoveno na 31. 12. 2013. Kolau-
dace stavby je naplánována na podzim. Zbývá dokončit montáž
velkoplošných značek, na podzim se s ohledem na klimatické
podmínky odkládá dokončení vegetačních úprav, též na dalších
objektech je dosud řada nedodělků, která však nebrání provozu –
např. odláždění mostních opěr. 

V článku „Silnice I/37: Čtyřpruh z Hradce Králové do Pardubic
ve stavbě“ otisknutém v SUDOP REVUE 1/2011 jsem psal, že na-
pojení z obce Opatovice nad Labem a ze silnice III/29813 ve
směru na Pardubice a Prahu resp. od Pardubic a Prahy bude
možné prostřednictvím průtahu silnice II/324 obcí Opatovice. Zde
došlo v poslední chvíli ke změně. Z podnětu zastupitelů obce
Opatovice je omezen vjezd vozidel ze silnice III/29813 ve směru
od Vysoké nad Labem a Moravského předměstí města Hradec
Králové. Důvodem této změny jsou úsporná opatření. 

Na připravované stavbě rychlostní silnice R35 Opatovice–Časy
byla vypuštěna MÚK Bukovina na levém břehu Labe. Zastupitelé
Opatovic mají obavu z nárůstu intenzity dopravy.  Silnici III/28913

ve směru od Vysoké nad Labem využívali řidiči jako zkratku z jižní
časti města cestou na Prahu po D11.  Silnice III/29813 tedy
zřejmě nebude propojena se silnicí II/324. A zkratku po III/29813
budou moci řidiči využít jen cestou zpět z Prahy do jižní části
města Hradce Králové. 

U čerpací stanice PHM v Opatovicích n. L. je cca 30 m jednos-
měrné místní komunikace. Tato kdysi obousměrná komunikace
propojovala opouštěnou I/37 se silnicí II/324. Výše uvedené je
důvodem nedodělků na objektu dopravního značení. Na po-
slední chvíli se měnily cíle na velkoplošných značkách. Ve
směru od Hradce Králové nejsou oproti původní realizační doku-
mentaci značeny Opatovice nad Labem ale Vysoká nad Labem.
Silnice III/29813 se neprodlouží až k II/324, končí na neúplné
mimoúrovňové křižovatce na severním okraji obce Opatovice
nad Labem. Z tohoto důvodu jsou sloupky značek upravující
přednost v jízdě a zákazové značky v zájmovém území omotány
červenou páskou, aby připomínaly provizorní dopravní značení,
pro stanovení úpravy pro definitivní značení bychom nestihli do
uvedení provozu příslušné správní lhůty. Pro případ, že byste se
někdy ocitli v těchto končinách, z III/29813 ve směru od Vysoké
se do Opatovic a na II/324 dostanete jen před čerpací stanici,
místní to znají.

Co se týče celé I/37 mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, dle
našich informací se připravuje soutěž na realizaci stavebně tech-

Čtyřpruh mezi Mechovem a Perníkovem je v provozu v plném profilu v celé délce. 
Zatím se smí frčet max. 90 km/h, výhledově snad 110 km/h.

Rozšířená silnice I/37 Hradec Králové–Pardubice v provozu!
Roman Petřík, foto Vladimír Fišar
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nických opatření pro výhledové zvýšení nejvyšší povolené rych-
losti na 110 km/h. Úsek, který připadá v úvahu pro zvýšení nej-
vyšší dovolené rychlosti z 90 km/h na 110 km/h na silnici I/37, je
úsek od MÚK Březhrad po MÚK Ohrazenice. Tento úsek má délku
13,9 km. Zvýšením nejvyšší dovolené rychlosti dojde k úspoře
času účastníků silničního provozu o cca 102 sekund.  Pokud půjde
vše podle plánu, měly by být letos na podzim na starších úsecích
silnice I/37 v úseku mezi Březhradem a Pardubicemi-Ohrazeni-
cemi upraveny silniční zádržné systémy pro vyšší rychlost.  

V souvislosti s uvažovaným zvýšením rychlosti byla provedena
studie současného chování řidičů. Rekordní nejvyšší naměřená
rychlost činí 251 km/h. Dobrý pozorovatel si jistě všimne, že v díl-
čích úsecích čtyřpruhu mezi Hradcem Králové a Pardubicemi se
liší i šířkové uspořádání. V průběhu příprav jednotlivých staveb
v zájmovém území došlo v návrhové kategorii S 24,5 /100 ke
změně skladebných prvků. Dle aktuální technické normy je zpev-
něná krajnice (chcete-li odstavný pruh) širší na úkor jízdních
pruhů. Širší odstavný pruh využívají během horkých letních dnů
lidé koupající se v přilehlém písníku pro ilegální odstavovaní vozi-
del. Takto široká krajnice odpovídá šířce parkovacího pruhu na
místních komunikacích. Lze považovat za úspěch, že z původ-
ních cca 200 vozidel odstavovaných na původní směrově neroz-
dělené komunikaci, jsou tam v dnešních dnech odstaveny řádově
jen jednotky vozidel. Speciálně kvůli tomuto problému bylo jako
vícepráce doplněno – propojeno svodidlo, aby automobily nena-
jížděly přes příkop na přilehlý pozemek. Liší se i kadence dělicí
čáry. Ke sjednocení dojde výhledově při obnově krytu. 

U obce Stéblová je ještě v plánu přestavba mimoúrovňové
křižovatky. Dnes tam funguje neúplná křižovatka s nevyhovují-
cími parametry křižovatkových větví. Provizorním vodorovným
značením byly v rámci stavby I/37 Hrobice Ohrazenice vyzna-
čeny přídatné pruhy s předpisovou délkou.

Co se související R35 směrem na Olomouc týče, opět se roz-
běhly práce na MÚK R35 a I/37 „tzv. třetí patro“.

Silnice mezi Hradcem Králové a Pardubicemi je v provozu. Plá-
nováno je ještě zkvalitnění železničního spojení a výstavba tzv.
cyklostezky mechu a perníku.

Vyžadovalo to spousty zapálených pracovníků, obrovské pracovní nasazení, ale... UF! Dobrá práce se podařila: slavnostní páska je přestřižena!

Projekt: SUDOP PRAHA a.s. 

HIP Ing. Roman Petřík

Investor: ŘSD ČR, Správa Pardubice

Zhotovitel: Sdružení I37 Březhrad (Skanska a.s.,
Eurovia CS a.s. a Strabag a.s.) a M-SILNICE a.s.
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V pátek 7. 6. 2013 proběhlo slavnostní ukončení stavby „Stará Paka, úpravy pro DOZ“.
Stavbu realizovalo sdružení pod vedením společnosti AŽD Praha s.r.o. (psala o ní SR
4/2012). Ukončení proběhlo téměř v komorním duchu, přesto ale účast byla poměrně hojná.

Investorskou složku zastupoval náměstek ředitele stavební správy Východ Ing. Jan
Travěnec. Veřejnost prezentovala starostka obce Stará Paka Věra Hlostová. Za lídra
sdružení promluvil generální ředitel AŽD Praha s.ro. Ing. Zdeněk Chrdle. Na této stavbě
dostal prostor i projektant, a tak za naší společnost vystoupil obchodní ředitel Ing. Petr
Lapáček. Všichni účastníci ve svých vystoupeních vyzvedli přínos této stavby pro do-
pravu v tomto regionu. Stavba rozhodně zvýšila bezpečnost cestujících a železniční do-
pravy jako celku.

Po přestřižení pásky si mohli přítomní prohlédnout dopravní kancelář a stavědlovou
ústřednu. Ve stanici je nasazeno zařízení ESA 44, které je doplněno o funkcionalitu vý-
straha při nedovoleném projetí návěstidla (VNPN), jejíž praktická ukázka byla rovněž
součástí akce. Po oficiální části následovalo příjemné posezení v nedaleké restauraci,
kde se pokračovalo v diskusi nad budoucností modernizace železniční infrastruktury.

Pro mě osobně je Stará Paka srdeční záležitostí. Jezdil jsem na prázdniny do nedale-
kých Lázní Bělohrad a ve Staré Pace sloužil jako náměstek můj strýc. Na tuto stanici
jsem se jel podívat, když jsem se rozhodoval o své budoucnosti. V depu jsem viděl
krásného „papouška“, který byl vyzbrojen pro jízdu večerního rychlíku do Prahy.  Mě
spíše zaujalo primitivní zabezpečovací zařízení 1. kategorie ve stanici v porovnání
s novou blokovou reléovkou v nedalekých Kunčicích nad Labem.  Možná to byl mo-
ment, kdy jsem se rozhodl pro studium zabezpečovací techniky. Petr Lapáček

Ve čtvrtek 13. 6. 2013 se uskutečnilo slavnostní zprovoznění stavby „ Moderni-
zace trati Votice–Benešov“. Jedná se o významnou stavbu na IV. tranzitním kori-
doru, jejímž generálním projektantem byl SUDOP PRAHA a.s. Stavbu realizovalo
sdružení stavebních firem pod vedením společnosti EUROVIA CS, a.s.

Pro dopravu na místo stavby byla použita elektrická jednotka RegioPanter, která
je navržena jako moderní vozidlo pro méně zatížené elektrizované trati soustavou 
3 kV ss a dosahuje maximální rychlosti 160 km/h.

Většina hostů se sešla okolo deváté na 6. nástupišti hlavního nádraží v Praze
a v 9:10 odjel zvláštní vlak na trasu Praha–Heřmaničky–zpět.  První zastávka byla
v 9:50 v Benešově, kde přistoupili další účastníci slavnostního aktu. Následoval 
odjezd do Olbramovic, kde v 10:00 byla zahájena oficiální část programu, spojená
s projevy vybraných zástupců, a stříhání pásky. Hovořili zástupci investora, zhoto-
vitelů a samosprávy. Všichni se shodli, že to je pěkná stavba, která významným
způsobem zlepší parametry úseku Benešov–Votice. Pouze na projektanta všichni
jaksi pozapomněli…

V 10:40 pokračoval vlak v jízdě do Heřmaniček, kde ukončil svoji jízdu
a v 11:05 se vydal na zpáteční jízdu do Prahy. Během této cesty jsme opět zasta-
vili v Benešově a ve 12:14 bylo ukončení jízdy na 1. nástupišti hlavního nádraží
v Praze, občerstvení ve vládním salonku. -lap-

Stavební geologie – IGHG spol. s r.o. se sídlem v Tachlovicích v okrese 
Praha-západ je plně privatizovaná společnost, založená v roce 1993 jako pokračo-
vatel státního podniku Stavební geologie. V současné době zaměstnává 37 pracov-
níků. Vedení společnosti i vrtmistři mají zkušenosti ze zakázek, které společnost
realizovala jak v Čechách, tak v zahraničí.
V současnosti firma disponuje dvaceti vrtnými soupravami různých parametrů
a modifikací, tj.  kolovými, pásovými a přenosnými (např. Wirth ,UGB 1VS, Hanjin,
ADBS a LUMESA) a nabízí veškeré dodávky technických prací v níže  uvedených
oborech.

INŽENÝRSKO – GEOLOGICKÝ PRZKUM: vrtání s kontinuálním odběrem jádra
s výplachem i bez použití výplachu, vrtání pro monitorování horninových masivů,
odběr neporušených vzorků zatlačením nebo zaražením, zjištění propustnosti hor-
ninového masivu prováděním vodních tlakových zkoušek a další.
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ VRTY: vrtání plnoprofilových vrtů do průměru 150 mm,
vrtání injektážních vrtů, vrtání speciálních vrtů v podzemí i prostorách budov.
HYDRO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM: vrtání hydrovrtů s přímým nebo nepřímým vý-
plachem, vrtání hydrovrtů se vzduchovým nebo pěnovým výplachem, vrtání moni-
torovacích vrtů pro zjišťování a likvidaci ropných i jiných škodlivých látek, čištění
a aktivace starých jímacích vrtů, provádění krátkodobých a dlouhodobých čerpa-
cích zkoušek, ventingové vrty.

Slavnostní ukončení stavby „Stará Paka, úpravy pro DOZ“

Slavnostní zprovoznění stavby „Modernizace trati Votice–Benešov“

Stavební geologie – IGHG spol. s r.o. 
Ke dni 15. července  2013 došlo k prodeji části podniku SUDOP Pardubice, s.r.o. – „Divize vrtání“ firmě Stavební geologie – IGHG, spol. s r.o. Tímto

dnem ukončila společnost SUDOP Pardubice, s.r.o. veškeré provádění vrtných prací. SUDOP Pardubice, s.r.o. bude nadále zajišťovat činnost laboratoře
mechaniky zemin a hornin a terénní zkoušky (statické zatěžovací zkoušky, dynamické penetrace). 

Zároveň s tímto datem došlo k vytvoření majetkového podílu SUDOPU Pardubice, s.r.o. ve firmě Stavební geologie – IGHG, spol. s r.o. a k vzájemné
spolupráci v oblasti inženýrsko-geologických průzkumů, stavebně-technologických vrtů, hydro-geologických průzkumů a dalších odborných prací.



21 SUDOP REVUE 3/13

Polsko: úspěch v soutěži Budowa roku 2012

Železniční trať na LOTNISKO CHOPINA ve Varšavě

Druhé nejvyšší ocenění obdržela v Polsku stavba
kterou projektoval SUDOP PRAHA a.s. (HIP Ing.

Emil Špaček). I když se v Polsku toto ocenění
uděluje zhotoviteli stavby, je to bezesporu

úspěch i našich projektantů.
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Hradečáci na severu Evropy - druhá část

Expedice ŠVÉDSKO 1993–2012–?
Spojení Öresund – tunel a most překonávající průliv Øresund (Öresund) mezi Dánskem a Švédskem

Tunel a most přes průliv Øresund spojují Dánsko a Švédsko, konkrétně
města Kodaň a Malmö. Průliv je jednou z nejrušnějších světových vodních
cest. Spojení přes Øresund bylo posledním dílem silničního a železničního
spojení ze střední a západní Evropy do Skandinávie. „Spojení Øresund“
bylo slavnostně otevřeno v červenci 2000 dánskou královnou a švédským
králem. 
V průlivu Øresund byl vytvořen umělý ostrov Peberholm. Z Dánska na
ostrov Peberholm byl vybudován tunel, z ostrova Peberhlom do Švédska
most.

Drogden tunel z dánského ostrova Amager na ostrov Peberholm tvoří pět souběžných
trub, dvě jsou dálniční, dvě železniční jednokolejné a jedna bezpečnostní. Délka tunelů je
4050 m, z toho 3510 m leží pod mořem, zbytek délky tvoří přístupové rampy na obou bře-
zích. Tunel je sestaven z 20 betonových prefabrikovaných předpjatých segmentů, každý
o hmotnosti 55 000 t, uložených do rýhy vyhloubené ve dně moře.  

Průliv mezi ostrovem Peberholm a švédskou pevninou (Skandinávským poloostrovem) pře-
konává Most Öresund, který je technicky snad ještě zajímavější než Východní most přes
Storebælt. Most je sdružený, ve spodní části je vedena železniční trať, v horní části dálnice.
Most byl postaven v letech 1995–2000. Celková délka mostu je 7845 m. Hlavní nosník je
ocelobetonový, příhradový, spřažený, zajišťuje potřebnou únosnost a tuhost pro těžký želez-
niční provoz. Běžné rozpětí polí je 140 m. Rozpětí hlavního pole přes mezinárodní plavební
dráhu, zavěšeného na dvojici pylonů výšky 204 m, je 490 m, což je největší rozpětí zavěše-
ného sdruženého silničního a železničního mostu na světě. Volná výška pod mostem nad pla-
vebním koridorem je 57 m. Lodní provoz ukázal, že přestože se prostor 490 x 57 m pod
mostem může zdát suchozemcům ohromný, volí většina kapitánů raději cestu úžinou Drog-
den nad tunelem.  

Most překonávající průliv Øresund
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Vybudování nového spojení mezi dvěma státy sice
si blízkými, ale přece jenom jazykově odlišnými,
přineslo i jazykové zajímavosti. Dánsky je most na-
zýván Øresundbroen, švédsky Öresundbron, byl
vytvořen hybridní novotvar Øresundbron. Symboli-
zuje též společnou identitu tamních obyvatel, pra-
videlně dojíždějících po novém spojení mezi
oběma břehy průlivu, nazývajících se nově „občané
Öresundu“.  

Oblast Malmö a celý region Skåne

je z dopravního hlediska velmi zajímavý a pro Švédsko velmi důležitý, protože 
je vlastně branou Švédska směrem do kontinentální Evropy (do Dánska i do Ně-
mecka).
Toto spojení po dlouhá staletí realizované „námořní“ cestou zcela změnilo svůj cha-
rakter poté, co byly postupně od 30-tých let až po konec 20. století realizovány gi-
gantické stavby překonávající mořské úžiny: Lillebælt (Malý Belt), Storebælt (Velký
Belt) a Øresund/Öresund.
Ikonami všech těchto staveb jsou mostní a tunelová díla, která jsou pojednána v sa-
mostatné kapitole.

Na změnu přepravních vazeb a očekávané zintenzivnění provozu bylo nutné reago-
vat i rekonfigurací železniční sítě v Malmö a okolí. Ta byla plánována a provedena
v prvním desetiletí 21. století zastřešených pod jedním projektovým názvem City-
tunnel.

Realizace projektu byla zahájena v roce 2005 a předán do provozu byl  roku 2010.
Projektová příprava však začala již v roce1991 (sic). Jeho hlavní cíle byly:

• zprůjezdnění stanice Malmö Central (dříve přestup na nebo pokračování vlaku
trajektem)

• odlehčení Kontinentalbanan (Continental line Kontinentální dráha – spojující
Malmö a Trelleborg) od osobní dopravy

• rozšíření spádové oblasti pro regionální i příměstskou dopravu vedením pod re-
zidenční jižní částí centra Malmö

• vybudování nových propojení na Öresundsbanan (Öresund line – Öresundská
dráha spojující Malmö a Kodaň) a tím rozšíření variant různých dopravních pro-
pojení pro dálkovou i regionální dopravu

Trať je pod rezidenční částí města vedena 6 km dlouhým dvojkolejným tunelem (viz
schema výše). Přebudovaná část stanice Malmö Central a nové stanice Triangeln
(umístěna v podzemí) a Hyllie jsou navrženy (a realizovány) s tradičním severským
smyslem pro kvalitní, výraznou, funkční architekturu, dotaženou i do dostatečně ro-
bustního a „udržitelného“ detailu.

Dokončení příště

Vstupní objekt podzemní železniční stanice Malmö Triangeln

Prosklená přístavba haly stanice Malmö Central nad podzemní průjezdní částí



Minigolf – ženy
1. Zdeňka Křížová, DOPRAVOPROJEKT 
2. Martina Kolářová, SUDOP PRAHA
3. Petra Vondráková, DOPRAVOPROJEKT 

Minigolf – muži
1. Ondřej Veselý, SUDOP PRAHA
2. Radek Novotný, DOPRAVOPROJEKT 
3. Jiří Syrový, SUDOP PRAHA

Squash – ženy
1. Anna Krumlová, METROPROJEKT
2. Jana Pecharová, METROPROJEKT
3. Lucie Burdová, METROPROJEKT

Squash – muži
1. Patrik Pluskal, MCO
2. Michal Gottwald, SUDOP PRAHA
3. Jan Bartaloš, SUDOP PRAHA

Šipky – ženy
1. Martina Pomykáčková, SUDOP PRAHA
2. Jana Neumanová, SUDOP PRAHA
3. Tereza Teplá, SUDOP PRAHA

Šipky – muži
1. Pavol Bartoš, SUDOP PRAHA
2. Ondřej Veselý, SUDOP PRAHA
3. Michal Gottwald, SUDOP PRAHA

Nohejbal
1. METROPROJEKT B
2. FU – KA – Well (Fulín, Kánský, Velebil)
3. Válec 205

Tenis – pár
1. Patrik Pluskal, Jirka Velebil, MCO+SUDOP PRAHA
2. Vladimír Holič, Jan Křiva, DOPRAVOPROJEKT 
3. Pavel Horáček, Tomáš Slavíček, SUDOP PRAHA

Pravidelný report z pravidelných letních
sportovních her Sudopu tentokráte v roce 2013,

aneb Jak se píše o sportovkách
Stalo se již pravidlem, že nedlouho po skončení některé ze sudopských sportovních akcí
mě někde na chodbách polapí Ivan Krejčí a se šibalským úsměvem a povzbudivým tónem
mě žádá o příspěvek na dané téma do jeho „vymazlené“ SUDOP REVUE.
Slibuji, ale skutek utek. Termín, dovolená, termín… a tak Ivan volá, mailuje, až je mi to fakt
blbý a začnu něco smolit. Jenže co napsat třeba zrovna o těch posledních letních hrách,
aby to nebylo v porovnání s těmi minulými i předminulými atd. jako přes kopírák?!  Protože
ty naše sportovky jsou každý rok skoro stejné, jen se trošku pozmění ansámbl, drobné
rozdíly se vyskytnou třeba ve jménech vítězů, medailistů, malé nehody zdravotní  se stanou
jiným nešťastníkům, nehody společenské – na které ostatně všichni s gustem čekají – se
s malými obměnami také udějí, jídlo se zase moc nepovedlo ani v množství ani v kvalitě,
a pokud jde o počasí, to se úplně jako vloni nadmíru vyvedlo – takže o čem se rozepisovat?
A vlastně je to tak dobře – kdo zažil a ví, o čem jsou sportovky, ten pojede za rok zase,
a kdo to nezkusil a nechce, přemlouvat ho nikdo nebude. Letní sudopské hry jsou
o soutěži a zápalu na poli sportovním, ale zároveň i o setkání s kolegy, při kterých se
nepracuje, nestresuje, ale aktivně odpočívá. A každý si tam může podle svého vkusu
najít svých 5P:
Pohoda, Pivo, Pohyb, Povídání, Plavání, Pěkné Počasí, Pobyt v Přírodě, Půvabné
kolegyně v Plavkách, Ping-Pong, šiPky, Ponocování, Pestrý Program, Páteční
táborák,…
Takže za rok nashle! -jr-

LETNÍ SPORTOVNÍ HRY 2013
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Stolní tenis – ženy
1. Zdeňka Křížová, DOPRAVOPROJEKT 
2. Dana Chrastilová, SUDOP PRAHA
3. Markéta Vavřinová, SUDOP PRAHA

Stolní tenis – muži
1. Radek Novotný, DOPRAVOPROJEKT 
2. Jiří Syrový, SUDOP PRAHA
3. Michal Gottwald, SUDOP PRAHA

Aquazorbing – ženy
1. Andrea Wendlíková, SUDOP PRAHA
2. Jana Pecharová, METROPROJEKT
3. Eva Kudynová, SUDOP PRAHA

Aquazorbing – muži
1. Jirka Fulín, SUDOP PRAHA
2. Pavol Bartoš, SUDOP PRAHA
3. Lukáš Wendlík, SUDOP PRAHA

Plavání – ženy
1. Dana Chrastilová, SUDOP PRAHA
2. Jana Neumanová, SUDOP PRAHA
3. Anna Krumlová, METROPROJEKT

Plavání – muži
1. Vojta Pěník, METROPROJEKT
2. Pavel Utinek, SUDOP PRAHA
3. Radek Novotný, DOPRAVOPROJEKT 

Beachvolejbal 
1. Radka Šritterová, Zbyněk Smáha, SUDOP PRAHA
2. Jarmila Rýdlová, Stanislav Pohl, SUDOP PRAHA
3. Lucka Burdová, Petr Zdeněk, METROPROJEKT

Badminton – ženy
1. Dagmar Karásková, DOPRAVOPROJEKT 
2. Radka Šritterová, SUDOP PRAHA
3. Markéta Vavřinová, SUDOP PRAHA

Badminton – muži
1. Zbyněk Smáha, SUDOP PRAHA
2. Jan Křiva, DOPRAVOPROJEKT 
3. Pavel Utinek, SUDOP PRAHA

Bowling – ženy
1. Jana Neumanová, SUDOP PRAHA
2. Magda Hanychová, SUDOP PRAHA
3. Olina Platilová, SUDOP PRAHA

Bowling – muži
1. Alexandr Kánský, SUDOP PRAHA
2. Pavol Bartoš, SUDOP PRAHA
3. Lubor Novotný, DOPRAVOPROJEKT 

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

Text Jarmila Rydlová
Foto Lukáš Wendlík
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Stavební úsek č. 1 (km 0,0–28,0)
První kilometr vede při jižním okraji silnice č. 552,

v úrovni přechází na její severní stranu a zaúsťuje do
stanice Maťovce, nově zřízené jako pohraniční pro do-
pravní styk mezi ČSSR a SSSR (Východní dráha
a Lvovská dráha). Z této železniční stanice se budou
vypravovat rudné vlaky pro Východoslovenské žele-
zárny a uhelné vlaky pro elektrárnu Vojany. 

Hned na začátku stavby byla v prostoru stanice vy-
budována velká montážní základna pro vykládání a se-
stavování strojů, mechanizmů a prefabrikátů
dovážených na stavbu ze Sovětského svazu.

Ze stanice Maťovce směřuje trať dále k západu
a vede po severním okraji Veľkých Kapušan. Na seve-
rovýchodním okraji města přechází ŠRT nadjezdem
trať Bánovce–Veľké Kapušany, poté silnici a říčku
Udoč a zaúsťuje do výhybny Vojany. Z pozemních sta-
veb se zde postavila výpravní budova, výhybkářské
stanoviště, útulek a příruční sklad.

Popsaných 10 km trati bylo vedeno po širokoroz-
chodné vlečce, postavené již dříve pro přímý dovoz so-
větského uhlí do elektrárny ve Vojanech. Dále byla
ŠRT již budována na novém vlastním tělese.

Projekty mostů byly provedeny podle sovětské typi-
zace. Most v km 11,6 je trámový, montovaný, o pěti
polích, most přes Laborec má čtyři pole. Je založen na

pilotových roštech s roznášecími deskami z monolitic-
kého betonu.

Dále trať vede po násypu nejvýše 2 m vysokém, pos-
taveném z materiálu převážně ze zemníků poblíž trasy.
Šlo ponejvíce o hlinité písky či písčité hlíny s vyhovu-
jící zemitostí, které jsou dobře zpracovatelné.

Stavební úsek č. 2 (km 28,0–45,0)
Hned na začátku druhého úseku v km 29,0 křižuje

ŠRT silnici č. 554. Po necelém kilometru následuje es-
takádní most o třech polích přes odpadní kanál a v km
32,0 se trať přimyká k železniční trati Medzilaborce–
Michaľany. Řeku Ondavu přechází mostem o sedmi
polích, který je podobné konstrukce jako most přes La-
borec.

Pro hustou zástavbu Trebišova okolo železniční tratě
bylo nezbytné zrušit některá zařízení ve stanici a vést
trasu širokorozchodné trati stanicí mezi přijímací budo-
vou a stávajícím kolejištěm. Pak bylo třeba vybudovat
podchod s novým nástupištěm pro přístup cestujících
k vlakům. Prototyp montované betonové konstrukce
nástupiště byl navržen Státním ústavem dopravního
projektování.

Náhradou za zrušená zařízení bylo vybudováno ná-
hradní kolejiště a nový komerční obvod, nocležny
a vodárenská věž. Ve výhybně před městem byla posta-

vena výpravní budova a výhybkářské
stanoviště.

Část ŠRT od začátku až po Trebi-
šov probíhá Východoslovenskou ní-
žinou. Proto i niveleta v této části je
většinou vodorovná a pohybuje se
od 101 do 110 metry nad mořem.
Za Trebišovem už trasa stoupá na
svahy jihovýchodních výběžků
Slánského pohoří. Přitom zacho-
vává západní směr, zatímco nor-
málně rozchodná trať do Michaľan
směřuje téměř na jih. Mimoúrov-
ňové křížení obou tratí je vytvořené
asi 2 km západně od Trebišova zase
prefabrikovaným nadjezdem o šesti
polích. V km 44,6 překračuje trať
násypem až 6 m vysokým údolí
Plechotického potoka.

Šílenství propuklo v třiašedesátém – 50 лет тому назад

Širokorozchodná trať na Slovensku (III)
V km 32,611 ŠRT sa nachádza
most cez Ondavu, ktorý dĺžkou
185,00 m je druhým najdlhším
mostom na trati. Most má 7 polí
so 6 piliermi a 2 oporami, sklado-
vej dĺžky 16,5 + 2 x 27,6 + 34,2 +
2 x 27,6 + 16,5 m. Dva piliere
boli založené v riečisku a 4 na
suchu. Všetky piliere mosta boli
založené na plných oceľovobetó-
nových pilótach zarážaných do
pôdy baranidlami československej
a sovietskej výroby. Pole nad rie-
čiskom preklenujú prefabrikované
nosníky typu NK-4a, z ktorých
každý má hmotnosť 120 t. Nosníky
boli ukladané ťažkým koľajovým
konzolovým žeriavom GEPK 130.
Stavbu spodnej časti mosta vyko-
nali Inžinierske stavby, Košice.
S jeho výstavbou začala stavebná
správa 06 7. 7. 1964. Inžinierske
stavby pri stavbe mosta porušili
technologické postupy a tým totiž
značne skomplikovali ďalší po-
stup. Ťažkosti nastali pri bara-
není, keď pilóty vnikli do uľahlých
piesčitých štrkov. Baranidlom,
ktoré bolo k dispozícii na stavbe,
bolo ďalšie zarážanie nemožné.
Pretože piloty neboli zarazené do
hbky 4 m pod úroveň celkového
vymieľania, ako to požadovali so-
vietske predpisy, bolo v jednom
prípade použité pre ich dobarane-
nie vplachovanie.
Pomocou špeciálneho vysokotla-
kového čerpadla sa vháňala voda
dvoma trubkami zarazenými vedľa
pilóty k jej špičke a súčasne sa
baranilo. Po dosiahnutí predpísa-
nej úrovne sa s vplachovaním pre-
stalo a pilóty sa dobaranili na
požadovanú únosnosť. Pomocou
vplachovanía boli pilóty dobara-
nené asi o 2,5 m. Po zaberanení
pilot sa obnažila výztuž na dĺžku
90 cm a vybetónovala sa roznáša-
cía doska zo železobetónu druhu
330 a hrúbky 120 cm.
Opory mosta cez Ondavu boli na-
vrhnuté masívne, na mieste betó-
nované, založené tiež na
pilótových roštoch. Použitie mo-
nolitických opôr nenarušovalo
technológiu stavby, lebo i pre-
vážná čásť pilierov (roznášacia
doska, jadro a úložný prah) boli
betónované na mieste.
Montáž nosnej konštrukcie bola
vykonaná od 25. 6. do 23. 7.
1965. Most sa stal posledným
mostom postaveným na ŠRT.
Miroslav Kožuch

MĚSÍČNÍK ŽELEZNIČÁŘ
9/1964
Ostravští pionýři se v uplynulém
školním roce rozhodli, že na po-
čest 15. výročí své organizace na-
sbírají takové množství šrotu,
které by po zpracování vytvořilo
30 km kolejí, určených pro širo-
korozchodnou trať. Když hodno-
tili svůj závazek, byli spokojení.
Nasbírali 1913 tun šrotu, což stačí
na výrobu 38 km kolejí.

Most přes Ondavu při oslavách 40 let ŠRT. Foto Miroslav Kožuch

Km 65,7: ŠRT v souběhu s tratí Čierna nad Tisou-Košice



Stavební úsek č. 3 
(km 45,0–60,0)
Na rozhraní stavebních úseků

mění trasa svůj směr k severozá-
padu. Obchází severně obec Če-
lovce a v km 46,0 přechází
úrovňově silnici č. 552. Trasa po-
kračuje dále po severním svahu
údolí Chlmce, překračuje řeku
Čižu, obchází velkým obloukem
obec Egreš a nadjezdem přechází
silnici z Egreše do Zemplianské
Teplice, překračuje Chlmec a ob-
rací se zpět k jihovýchodu.
Chlmec i Čiža jsou podvedeny
mosty typu prefabrikovaného rá-
mového propustu o šířce 4 a výšce
2,5 metru. Použití tohoto typu po-
mohlo urychlit výstavbu mostů.

Přímý jihozápadní směr si po-
držela trasa jen na půl kilometru
délky. Od km 50,0 vystoupala pravostranným dlouhým
obloukem na hřebeny výběžku Slánského pohoří do
výše 205 m n. m. a přechodně klesla do údolí Rožňavy
proti jejímu toku. Přibližně v severozápadním směru
se přimkla k hlavní dvoukolejné trati Čierna nad Tisou
- Košice. Zde ve výši 185 m n. m. je vybudovaná vý-
hybna Červený Dvor. Výpravní budova i výhybkářské
stanoviště byly postaveny podle opakovaného pro-
jektu.

Směrová i výšková vlna na trase byla vytvořena
v důsledku zvrásnění zdejší krajiny Slánským poho-
řím. Při projektové přípravě byla trasa v těchto mís-
tech studována v několika variantách, ze kterých bylo
vybráno nejhospodárnější řešení.

Od výhybny Červený Dvor spěje širokorozchodná
trať souběžně s tratí Čierna nad Tisou - Košice. Tato
okolnost značně ovlivnila i charakter stavby, neboť
ŠRT se stavěla v tomto úseku jako třetí kolej na rozši-
řovaném železničním tělese s prodlužovanými objekty
železničního spodku i s prodlužovanými nadjezdy.
K prodlužování objektů se podle možnosti využilo že-
lezobetonových trub třeba zdvojených a také rámo-
vých konstrukcí.

Nejvyššího bodu 311 m n. m. dosahuje trasa ŠRT
v km 66,0 v sedle Slánského pohoří, odkud je možné
přehlédnout celé hustě obydlené údolí.

Území na stavebním úseku č. 3 je pro vybudování
železniční tratě po geologické stránce vcelku nepří-
znivé, neboť je tvořeno z jílovitých a prachovitých
hlín, které ve větších hloubkách přecházejí v jílovce.
Trasa probíhá střídavě v zářezech a násypech, které
dosahují maximální hloubky 15 m a výšky až 18
metrů.

10/1964
Pred pár mesiacmi začali v závode
Železničná priemyslná stavebná vý-
roba v Čani s montážou nového zaria-
denia na výrobu železobetónových
podvalov pre širokorozchodnú trať.
Teraz je zž výrobná linka dobudovaná
a začalo sa aj s pokusnou výrobou.
Prvé veľké, mohutné podvaly sú už
hotové. Závod v Čani prvý na Sloven-
sku má takéto moderné zariadenie,
ktoré dodali z Maďarskej ľudovej re-
publiky.

11/1964
I keď stavba rastie ako z vody, ne-
dostatkov a dlhov cez sebeväčšiu
snahu ľudí na všetkých úsekoch je
dosť. Na nedostatky v doprave sa
upozorňuje na stavbe už hodne dlho.
Vodiči ČSAD pracujú len na jednu
smenu a nie príliš presne dodržujú
začiatok a koniec týždňa. Na druhej
strane spôsobuje veľké straty nedos-
tatok náhradných dielov. Stáva sa, že
buldozér stojí pre drobnú závadu
dva-tri dni a nákladná auta Tatra 138
čakajú na opravu i niekoľko týždňov.
Samostatnou kapitolou sú sociálne
zariadenia. Ani piaty termín na do-
končenie týchto nebol dodržaný.
Niektoré ubytovne sú preplnené,
niekde nieje teplá voda, brigádníci
si nemajú kde usušiť mokré šaty
a kde umyť topánky. Ešte pred me-
siacom nebola zabezpečená vý-
stavba kotolne, takže je ohrozené
vykurovanie nových ubytovní pos-
tavených bez komínov.

12/1964
„Je pravda, že trať v našem prvém
úseku pretína dve z najvätších riek
Laborec a Ondavu. Mosty cez tieto
rieky sú veľké, no na našom úseku
máme aj stavbu eště dlhšieho
mostu, ktorý sice nepretína rieku,
ale ide ponad inundačné územie
Laborca. Tento most je postavený
nad suchou zemou medzi Drahňo-
vom a Vojanami, je dlhý 345 me-
trov a skladá sa z 23 polí dlhých po
15 metrov. Je to najdlhší most na
celej širokorozchodnej trati.
V celku na prvom úseku je treba
postaviť 9 nových mostov, väčších
i menších.“
(Vedúci oblastného dozoru s. Jozef
Novosad)

1/1965
Rozhodnutím vlády bol menovaný
inž. Hrehor Frko vládnym zmocnen-
com pre stavbu ŠRT. V dôsledku toho
bol zrušený riadiaci štáb stavby
v Prahe. Úlohou vládneho zmocnenca
je koordinovať činnosť zúčastnených
rezortov a sovietskych špecialistov pre
splnenie vládou stanoveného termínu
uvedenia stavby do skúšobnej pre-
vádzky k 1. máju 1966.

2/1965
V jihomoravské brigádě měli po-
slední říjnovou sobotu minulého
roku neobyčejnou událost - první
svazáckou svatbu. Vybrali ve městě
vhodnou místnost, jídelní lístek,
pozvali hosty a postarali se
o všechno, aby dva spolubrigádníci
– Jarka Dražilová a Alojz Pravdík –
na tento svůj důležitý krok do ži-
vota dlouho a šťastně vzpomínali.
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V tom pracovním dění a shonu a mnohdy i pracov-
ním vypětí přišel první nepříjemný náraz. Vybudování
„Širokorozchodné trati Čierná nad Tisou–Košice“.
Byla svolána porada na ministerstvo dopravy, na kte-
rou ředitel ústavu Ing. Franěk vzal mimo jiné i vedou-
cího střediska průmyslových staveb (11) Ing. Balaje
a s ním dva technology Ing. Kroupu a Ing. Hereita,
protože při této stavbě bylo nutno zřídit i opraváren-
skou základnu. 

Na poradě byl ministerstvem dán Sudopu úkol zpra-
covat ve velmi krátkém termínu – snad 2 či 3 dnů –
studii, úvahu o nákladech této stavby. Proti tomuto po-
žadavku se rázně ohradil Ing. Kroupa s tím, že v tak
krátkém termínu není možno odpovědně vše zpraco-
vat. Háček ovšem byl v tom, že se porady účastnil
i pracovník ÚV KSČ, který pak tento postoj k vlád-
nímu úkolu asi ostře vytkl řediteli ústavu Ing. Fraň-
kovi. No bylo zle – bouře ve sklenici vody, ředitel
řádil, že už od jedenáctky nic nechce, že si potřebné
zajistí někde jinde. 

Ovšem středisko 11 se nedalo díky zkušenostem
Ing. Antipoviče, který sám pohotově zpracoval stu-
dii, podle které by širokorozchodná trať vůbec ne-
byla třeba. Podle této studie by úplně stačila hala –
vyvazovna, ve které by se u vozů měnila vozová
dvojkolí – vyvazovala ze širokého rozchodu na nor-
mální a obráceně. Při tomto řešení by se investiční
náklady pohybovaly řádově v desítkách milionů
korun, kdežto u širokorozchodné trati to byly stami-
lióny. Ing. Balaj se však hrozně bál hněvu ředitele
a za nic na světě k němu s tímto řešením nechtěl jít.
Tak to zbylo na zástupce – na mě. Já se osobně
s Ing. Fraňkem znal blíže z mého dřívějšího půso-
biště na ministerstvu dopravy v době, kdy Ing. Fra-
něk pracoval na předsednictvu vlády a já jsem mu
předával požadavky na dílenské investice. Tak jsem
se k němu vypravil. 

Nejdříve opět bouřil, že od nás nic nechce, ale po
uklidnění, když jsem mu přeci jenom mohl vysvětlit
naši studii – jaké výhody přináší, tedy nakonec vše
přijal a šel s tím na ministerstvo a na ÚV KSČ. Ovšem
širokorozchodná trať byla vlastně požadavkem nikoliv
technickým, ale politickým – daným Moskvou – a tak
se stavěla širokorozchodná. Zde jsme projektovali
jedno malé vozové depo a myslím dvě stanoviště tech-
nických prohlídek elektrických lokomotiv.

Ing. Josef  Novotný
(Text z pamětní brožury k zahájení zkušebního
provozu ŠRT)

Výhybna Červený Dvor v současnosti
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Nová lávka přes Vydru nahrazuje stávající nevyhovující lávku u bývalé
Hálkovy chaty. Novostavbou se místo překročení Vydry přesunulo o cca
600 m proti toku a proud návštěvníků se tak vyhne pěšinám v 1. zóně Ná-
rodního parku Šumava; turisté se budou pohybovat po zpevněné cestě An-
týgl – Turnerova chata. Lávka spojuje Nové Hrádky s touto turistickou
magistrálou Šumavy.

Projektová dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti RDS musela
respektovat schválenou dokumentaci pro stavební povolení, která navrhla
nosnou konstrukci jako ocelový oblouk s dolní mostovkou se šikmými zá-
věsy. Konstrukce byla navržena z válcovaných trubek.
Stavba se nachází v katastru obce Vchynice-Tetov I v těsné blízkosti nezpev-
něné komunikace Antýgl – Turnerova chata, kde překonává řeku Vydru v
místě starého mostu směrem na Horní Hrádky. Území je tvořeno horským
lesem a horským vodním tokem s balvanitým korytem. Nadmořská výška
místa se pohybuje od 850 do 854 m n. m. Na levém břehu Vydry se v místě
stavby nachází kamenná opěrná zeď rozměrů cca 5 � 8 m, výšky nad okolním
terénem cca 1,5 m, v místě vodního toku 4 m. Jedná se pravděpodobně o ka-
mennou opěru starého mostu z doby před cca 80–120 lety. Návodní strana je
poškozená vypadáváním kamenů. Koryto řeky a okolní směrem k Vydře pru-
dce klesající pozemky jsou pokryty balvany a kameny velikosti od desítek cen-
timetů do jednotek metrů. Jedná se o bloky granodioritů velké pevnosti, s
mezerami vyplněnými písčitým materiálem s příměsí lesní humózní hlíny.

Opěra mostu OP1 se nachází v místě opěry bývalého mostu na
levém břehu řeky Vydry. Na tuto stranu byl orgány ochrany přírody zaká-

zán přístup těžké techniky. Opěra je
tvořena obvodovou kamennou rovnani-
nou z balvanů hmotnosti 250 kg uvnitř
zasypanou zeminou z místních zdrojů.
V rámci kamenného obvodu bývalé
opěry byl zřízen blok z podkladního be-
tonu až na skalní podloží, do kterého
byl pomocí vlepované betonářské vý-
ztuže kotven. 

Opěra mostu OP2 se nachází na
pravém břehu řeky Vydry. Je na-
vržena jako běžná mostní opěra s rov-
noběžnými křídly. Dříky obou opěr jsou
obloženy kamenem sbíraným z míst-
ních vodních toků.

Nosná konstrukce byla navržena z
oceli S355 J2+N pro plechy a S355 J2H pro duté profily. Spoje závěsů s ob-
loukem/táhlem a táhla s obloukem jsou realizovány pomocí styčníkového
plechu zavařeného v dutém profilu. Oblouk je navržen z kruhových trubek
TR ‘‘ 245/10, táhlo z kruhových trubek TR ‘‘ 219/10. 

Mostovka je tvořena dřevěnými fošnami 50/127 kladenými příčně na
dřevěné podélníky 120/180. Součástí mostovky jsou dřevěné hra-
noly 80/200 tvořící atypické mostní závěry.

Projektovou dokumentaci pro provádění stavby v podrobnosti RDS zpra-
coval v květnu 2012 SUDOP PRAHA, odpovědný projektant Ing. Marek Fo-
glar, Ph.D., pro investora stavby Správu Národního parku a chráněné
krajinné oblasti Šumava. Přes léto proběhl výběr dodavatele se zohledně-
ním faktu, že na celou stavbu bylo osm týdnů 15/9–15/11. Stavba se mu-
sela vejít mezi ukončení letní turistické sezóny a zahájení sezóny zimní.

Dodavatelem stavby byla firma SMP CZ, hlavní stavbyvedoucí p. Ivo Bar-
toš, ocelovou konstrukci dodala a osadila firma OK-BE, vedoucí projektu
Ing. Jiří Návara. Myslíme si, že se nám společnými silami podařilo realizo-
vat stavbu, která do citlivé lokality zapadá a respektuje jejího genia loci.

Lávka pro pěší přes Vydru Marek Foglar
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KLUB DŮCHODCŮ
Konečně nastalo jaro. Členové Klubu důchodců za
krásného slunečného počasí navštívili Dolní
Chabry Prahy 8 s historicky zajímavým román-
ským kostelíčkem Stětí sv. Jana Křtitele z 12. sto-
letí, s vedle stojící dřevěnou zvonicí a barokním
statkem. Prohlédli jsme si buližníkový menhir, po-
cházející patrně z nedalekého Ďáblického háje,
zvoničku z roku 1902 a sochu sv. Václava z roku
1822. Po prohlídce jsme prošli čtyři kilometry
dlouhou cestou Drahanským údolím, kolem Dra-
hanského mlýna a Prdlavé studánky, po navigaci
Vltavy, až k autobusu MHD.   

Koncem května jsme vyjeli do městečka Jevišovice
s památkovým historickým jádrem. Prohlédli jsme
si Starý zámek s výstavou archeologie (Jevišovická
kultura), kulinářstvím (českým a rakouským), zá-
meckými interiéry, expozicí restaurovaného histo-
rického nábytku a výstavou replik skalních umění.
Nejdéle času jsme strávili v pohodě v barokní
sýpce, kde je restaurace. Po obědě jsme navštívili
v Jiřicích moderní meditační křížovou cestu (Be-
dřišky Znojemské) vyústěnou u rozhledničky
Aničky. Zájezd jsme ukončili prohlídkou zámku
a muzea v Moravských Budějovicích s expozicí zá-
meckých pokojů a výstavou starých řemeslnických
nástrojů a zařízení.  

Autobusový zájezd v červnu, za tropických teplot,
směřoval do Nových Hradů, Žumberku a Trhových
Svin. V městečku Nové Hrady jsme si kolektivně
prošli gotickým hradem z roku 1279. Někteří si
prohlédli farní kostel sv. Petra a Pavla, Nový
zámek, nebo hrobku Buquyů. Po obědě jsme zaví-
tali do opevněné vesnice Žumberk s kostelem Stětí
sv. Jana Křtitele. Pro tropické teploty jsme městem
Trhové Sviny pouze projeli a přes České Budějo-
vice a Tábor vrátili do Prahy.

František Bartoš

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
85 let Macourek Jiří Ing.,  9. 8.

projektant stř. el. trakce a elektro.
80 let Froňková Zdeňka, 21. 9.

dispečerka stř. arch. a poz. stavitelství
80 let Bartoš František Ing., 26. 7.

ved. stř. arch. a poz. stavitelství 
70 let Volfová Libuše,  4. 9.

sam. projektantka  stř. zab. zař. 

Obrázky ze starého alba (poslední strana obálky)

Výroční konference ROH
Pro lepší pochopení popisovaného zážitku se musím, zejména pro mladší, kteří přišli do 

SUDOPU po roce 1989, stručně zmínit o tehdejší organizaci odborů. Byla jednoduchá: existovalo
jednotné Revoluční odborové hnutí (ROH). Na činnost této organizace dohlížela bdělým okem ko-
munistická strana, která tak uplatňovala, jak se říkalo, svoji vedoucí úlohu ve společnosti. Tak
jako v celé republice, i u nás mělo ROH většinovou členskou základnu s povinností platit měsíční
příspěvky, být organizován v některém dílenském úseku, účastnit se všech akcí pořádaných ROH
(brigády, oslavy 1. máje apod.), účastnit se schůzí dílenského úseku i velkých členských, a jednou
za rok výroční konference ROH. 

Vedení strany bylo rádo, když se zejména nestraníci angažovali ve funkcích ROH, a zato jim
poskytovalo vylepšení kádrového profilu, některým  hospodářské funkce apod. Velký zájem těchto
„angažovaných nestraníků“ v ROH byl hlavně v dílenských výborech, kde mohli spolurozhodovat
o pracovních problémech, o platových úpravách, prémiích, doporučovali komisím rekreační pou-
kazy pro jednotlivce (nejvíce pro své přátele), přidělovali permanentky do divadel placených
z fondu ROH, poukazy na zahraniční rekreace a p. Členské schůze jednou měsíčně byly předem
připravované na závodním výboru ROH a diskuse byly většinou domluveny a učesány. Na všech
akcích a schůzích se zapisovala účast (čárkovné), a výjimečné omluvy musely být dobře vymyš-
leny. O výroční konferenci ani nemluvě. A o jedné takové bych se chtěl právě zmínit.

Výroční konference ROH měla  poměrně  rozsáhlý program, jehož jedním z hlavních bodů bylo
vystoupení výrobního náměstka o výrobní a ekonomické situaci v plnění plánu projektových prací
s jeho finančním dopadem na pracující podniku – tedy dosti zajímavé téma. Vystoupení výrobního
náměstka bylo konečně ohlášeno. Sálem to zašumělo, ale výrobní náměstek nikde. Předseda
chvíli vyčkával, pak vyslal svého zástupce zjistit co se děje. Po delší odmlce a silnějším šumu se
ve vstupních dveřích sálu objevil výrobní náměstek ředitele ústavu. Předsedovi ROH se rozjasnil
obličej nadšením, že schůze může pokračovat ke zdárnému cíli.

Po úpravě vlasů a obleku vykročil soudruh náměstek rázným krokem přes celý sál k řečnic-
kému pultu. Avšak informace, které odborářům podával, byly nesouvislé a nejasné. Vypouštěny
však silným hlasem, který stále přidával na intenzitě, snad v přesvědčení, že tak nabydou na vý-
znamu. Zvyšování hlasu a rozevlátá gestikulace výrobního náměstka však spíše přesvědčovaly
přítomné o pokročilém stupni jeho alkoholického opojení. Když jeho projev se zvyšujícím se dů-
razem nebral konce a sál ho přestával vnímat, předseda mu taktně nastínil, že informace byly pro
posluchače vyčerpávající, a projev vzácného hosta ukončil. To však neměl dělat. Soudruh výrobní
náměstek to pochopil jinak (zda vůbec něco pochopil je otázka), přešel z hospodářské oblasti do
oblasti politické a začal vysvětlovat význam vedoucí úlohy strany pro naše zaměstnance – oblí-
bené to téma politických vůdců.

„Soudruzi, naše strana je kovárnou proletariátu,“ hřímal od řečnického pultu, „je kovárnou pro-
letariátu… kovárnou… Naše strana je matkou nás všech… i našeho ROH… Prostě naše strana je
kojná… je kojná… kojná...“

„A tys nasával pilně, vole,“ ozvalo se polohlasně v auditoriu. „Ty seš teda vodkojenej…“
Kdyby sám předseda nepřiskočil a nepomohl unaveného náměstka odvést do ústraní, snad by

tam kojil dodnes.
Výroční konference ROH skončila velmi rychle bez závěrečných oficialit, což její účastníci při-

vítali a urychleně opustili sál.
Karel Nezval
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Sudopské stopy šedesáti let – železniční uzel Praha (3)

Výpravní budova železniční stanice Praha Holešovice
V srpnu 1974 začala výstavba nového holešovického nádraží, jedné

ze staveb levobřežní části holešovické přeložky. Stavby kompliko-
vané, neboť se v ní setkával provoz železniční s provozem metra. Že-
lezniční část výpravní budovy se společnou odbavovací halou
projektovalo pražské středisko 06, odpovědnou projektantkou byla
Ing. Magda Piroutková.

Komplex železniční stanice tvoří pět staničních kolejí, jedna vlečková
kolej do holešovického přístavu, dvě 400 m dlouhá ostrovní nástupiště
s bezbariérovým přístupem rampami pro pěší, zastřešení nástupišť ocelo-
vými přístřešky, moderní informační systém a nová výpravní budova
s halou, technologickými celky a další komerční zázemí. 

V administrativní budově byla umístěna i řada technologických zařízení pro provoz ČSD – dálkové řízení
provozu některých stanic, dopravní kancelář, jídelna s kuchyní i zdravotní středisko. Ve společné hale byly na-
vrženy pokladny, úschovny zavazadel a především restaurace s venkovní terasou a příjemným atriem. Dá se
říci, že nádraží ve své době bylo nadčasové a bylo předzvěstí jednadvacátého století, bohužel dnes již takovou
vizitkou není.  Nádraží, včetně nástupišť začalo sloužit veřejnosti v září 1985, téměř pět let po uvedení holešo-
vické přeložky do provozu.

Petr Lapáček

V železniční stanici Praha Holešovice bylo do roku 1988 postupně soustředěno
dálkové ovládání odbočky Rokytka, výhybny Vítkov, stanic Praha Bubeneč, Roz-
toky u Prahy a Libčice nad Vltavou. S ovládanou oblastí spolupracují vstupní sta-
nice Praha hl. n., Praha Libeň, Praha Vysočany, Praha Bubny a Kralupy nad
Vltavou. Řídící pracoviště bylo od počátku koncipováno pro nasazení výpočetní
techniky v reálném provozu. Použité minipočítače ADT 4700 byly domácího pů-
vodu, stejně jako programové vybavení. Tato původní koncepce byla navržena pro-
jektanty středisek 12 a 08 SUDOPU PRAHA.

Na podzim roku 1994 byl systém upraven pro řízení počítači PC 80486/66 MHz.
První verze systému na bázi PC byla pojata jako plnohodnotná náhrada původního
řešení s následujícím rozšířením: stavění jízdních cest myší, kontrola správného
směru jízdy vlaku podle grafikonu, kontrola kolizních situací u osobních vlaků ve
stanicích bez ostrovních nástupišť, samočinný výpočet předvídaného odjezdu vlaku
jedoucího z řízené oblasti směrem do vstupní stanice, záznam o pohybu vlaků na
pevném disku, zobrazení záznamu v grafické podobě podle zvyklostí pro nákresný
jízdní řád, vedení detailního technického deníku o chování systému, dotazovací
funkce pro vstupní stanice, která umožňovala např. výpravčímu v Praze hl. n. získat
informaci o poloze vlaku vzdáleného ještě 30 km.

Odstavné nádraží Praha jih
K opravdovým pojmům v přestavbě železničního uzlu

Praha patří projektování a stavba Odstavného nádraží Praha –
jih. Stavba byla řešena jako komplex provozů a zařízení pro
zajištění provozního servisu, čištění, údržby a vystrojení vla-
kových souprav osobní železniční dopravy. Vzhledem ke
značnému rozsahu celého areálu a finanční a časové nároč-
nosti byla příprava a realizace stavby rozčleněna do souboru
staveb. Celý areál je rozčleněn na tři hlavní kolejové skupiny
– vjezdovou skupinu s jednokolejnou spojkou do osobního
nádraží žst. Praha Vršovice, střední (pořádací) skupinu s roz-
hodujícími provozními a technologickými celky a odjezdo-
vou skupinu s jednokolejnou spojkou do seřaďovacího
nádraží Praha Vršovice. Stavba byla zahájena v říjnu 1961 a
ukončena po neuvěřitelných 38 letech v roce 1999.

Dálkové řízení dopravy z železniční stanice 
Praha Holešovice



Jak již bylo uvedeno desetidílnou mozaiku staveb ONJ odstartovala v
říjnu 1961 stavba ONJ, 1.a část. 

V únoru 1969 zahájila stavba ONJ, 1.b část. Byla to stavba bohatá na
speciální technologické celky, jakými byla tunelová myčka italské firmy
Ceccato Vicenza s čistírnou odpadních vod, hlavní hala pro provozní
ošetření vlakových souprav (POVS) s průjezdnými kolejemi a dvě rych-
lomyčky. Dále bylo provedeno zatrolejování vjezdové a střední skupiny
včetně osvětlovacích věží. Stavba byla dokončena v prosinci 1978.

V témže měsíci byla zahájena třetí stavba ONJ, 3. část – přemostění
Botiče. Jednalo se o 150 m dlouhé přemostění potoka železobetonovou
deskou. Stavba byla dokončena po čtyřech letech.

V prosinci 1974 odstartovala stavba ONJ, 2. část. V náplni měla tech-
nologickou část POVS, spalovnu odpadků z čištění osobních vagonů a
parní kotelnu dánského výrobce DANSTOKER o výkonu 2,5 tuny
páry/h. Stavba byla dokončena v prosinci 1988.

Pátá a šestá stavba byly zahájeny současně v květnu 1974. Stavba
ONJ, 4. část dokončila kolejiště střední skupiny včetně elektrického
ohřevu, stavba ONJ – ubytovny představovala vybudování komfortního
ubytování pro vlakový personál (kapacita 344 lůžek). Obě stavby byly
dokončeny v prosinci 1977.

V červenci 1979 byla zahájena stavba ONJ, 7. část – depo jídelních a
lůžkových vozů. Objekty areálu představovaly provozní budovu s výrob-
nou jídel a polotovarů, halu pro zbrojení vozů, prádelnu s kapacitou
2200 tun prádla za rok, výrobnu blokového ledu, stavědlo JLV, kolejiště
a další pomocné provozy.

V září 1982 byla zahájena v pořadí osmá stavba ONJ, 5.A část – od-
jezdová skupina, v níž hlavní těžiště prací reprezentovaly práce na želez-
ničním spodku a svršku. Celkem bylo vybudováno 26 kusých kolejí s
prozatímním ukončením před potokem Botičem. Stavba skončila v listo-
padu 1989.

V listopadu 1984 zahájila stavba ONJ, 9. část. Její náplní bylo vybu-
dování přívodního řadu pitné vody. Stavba skončila v září 1989.

V roli vyšších dodavatelů se za léta výstavby vystřídala
celá řada velkých firem – Železniční stavitelství Praha i
Brno, Armabeton, Stavby silnic a železnic a další, v roli ge-
nerálního projektanta firma jediná – Státní ústav dopravního
projektování. 

Desítky sudopských projektantů spojily své pracovní osudy
s touto kolosální stavbou, jejíž náklady dosáhly postupně
téměř 1,5 miliardy korun. Někteří na pár měsíců, jiní na roky
až desítky let. Jejich dílo slouží – i když občas zarůstá lebe-
dou a v některých případech je částečně využíváno k úplně
jiným účelům.
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Poslední stavbou se stala stavba
ONJ, 5.B část, zahájená v dubnu
1990, která byla pokračováním
stavby 5.A části. Když stavba v pro-
sinci 1998 končila, byly v provozu
jen čtyři průjezdné koleje a jedna
kusá. Tím byl zahájen bezúvraťový
provoz. Kolejiště bylo vybaveno
RZZ, TV, osvětlením a sdělovacím
zařízením a propojeno kolejovou
spojkou se seřaďovacím nádražím
Praha Vršovice. Řízení provozu bylo
zajišťováno z nové výpravní budovy
(stavědlo „Odjezd“). V prosinci 1999
bylo ještě kolejiště rozšířeno o dal-
ších sedm průjezdných a jednu kusou
kolej. Současně byla provedena re-
konstrukce haly POL.
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