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KRONIKA 2011
na webu nedostupná

SUDOP PRAHA a.s. a veřejné obchodní soutěže
I v období posledního čtvrtletí roku 2011 pokračovalo zvý-
šené úsilí obchodního oddělení SUDOP PRAHA a.s. Bylo
připraveno a podáno celkem 259 nabídek do veřejných
soutěží o získání zakázek na domácím trhu v oborech, pro
které má naše společnost oprávnění k podnikání podle ob-
chodního rejstříku. V zahraničí bylo podáno 11 nabídek.

V oblasti železničního dopravního stavitelství se soutě-
žilo převážně o veřejné zakázky vypsané jednotlivými sprá-
vami SŽDC, s.o. Soutěží inzerovaných SŽDC, s.o., Stavební
správou Praha, jsme se zúčastnili ve 38 případech – z toho
se nám podařilo nejvýhodnějšími nabídkami získat dvacet-
sedm zakázek. Z nejvýznamnějších to byly: „Optimalizace
traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n“ (PD), „Re-
konstrukce rádiových sítí 150 MHz v obvodu RCP Praha –
II. etapa“ (PD), „Rekonstrukce rádiových sítí v obvodu RCP
Ústí n./L.  – II. etapa (PD), „Rekonstrukce rádiových sítí
150 MHz v obvodu RCP Hradec Králové – II. etapa (PD),
„EMC ve vybraných úsecích trati Praha–Bohumín“ (P),
„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chru-
dim, 1.stavba, zdvoukolejnění v úseku Stéblová – Opatovice
n./L.“ (P), „CDP Praha“ investiční záměr a CBA analýzu,
„Rekonstrukce OV Hněvice“ (AD), „Rekonstrukce OV v žst.
Bohušovice nad Ohří“ (AD), „Rekonstrukce R110 kV
a T110 kV trakční měnírny Pečky (činnost koordinátora
BOZP), „Studie proveditelnosti zaústění III. a IV. koridoru
do železničního uzlu Praha“.

Ve veřejných obchodních soutěžích vypsaných
SŽDC, s.o., Stavební správou Olomouc, jsme se uchá-
zeli o jedenáct zakázek, uspěli jsme s nabídkou na pro-
jekt stavby „Rekonstrukce R110 kV TNS Nedakonice –
2. etapa“ a na zpracování projektové žádosti o finanční
podporu z Operačního programu Doprava pro stavbu
„DOZ Česká Třebová – Přerov“. Ve spolupráci s reali-
začními firmami jsme uspěli v zakázkách „vyprojektuj
a postav“ u staveb „Rekonstrukce rádiových stanic 150
MHz v obvodu RCP Brno“ a „Rekonstrukce radiových
sítí 150 MHz v obvodu RCP Ostrava“.

U SŽDC, s.o., Stavební správy Plzeň, zpracováváme na
základě vítězných nabídek hlukovou studii a elaborát EIA
na stavbu „Praha Smíchov – Beroun“ a Investiční záměr
a přípravnou dokumentaci na 1. stavbu této investiční akce
v úseku „Praha Smíchov – Černošice“. Významnými za-
kázkami budou dále projekt koridorové stavby „Optimali-
zace trati Cheb (mimo) – státní hranice SRN“, studie
proveditelnosti stavby „Uzel Plzeň“ a investiční záměry sta-
veb „Uzel Plzeň, 2. stavba – osobní nádraží“ a „Uzel Plzeň,
3. stavba – přesmyk“. I zpracování CBA analýzy na stavbu
„Revitalizace trati Kostelec–Telč–Slavonice“ je důležitým
počinem v další investiční přípravě této stavby.

Pro stavební společnosti jsme nabídli jako subdodava-

tel zpracování projektové dokumentace ve veřejných sou-
těžích na zakázky: „Rekonstrukce R110 kV a T110 kV
trakční měnírny Pečky“ (Elektrizace železnic Praha a.s.),
„Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – 2. část,
Horusice–Veselí“ (do úvahy připadající stavební firmy),
„Výstavba PZS v km 0,348 trati Rokycany–Nezvěstice“,
„Most přes Svitávku ve Svitavě“, „D11 oprava CB vozovky
v km 19,811–21,700 vpravo“, „D11 Oprava AB a CB vo-
zovky v km 18,000–16,500 vlevo“, „I/9 Želízy most 9-
025“. Pro stavební společnost BAK a.s. jsme připravili
podklady do nabídky na „Stavební úpravy objektu Gym-
názia J. K. Tyla v Hradci Králové“. Navazujíc na získané
zkušenosti s přípravou podobných zakázek podali jsme
nabídku společnosti ČD Cargo a.s. na IZ akce „OKV Přerov,
komplexní rekonstrukce opravárenské haly“.

Na trhu silničních dopravních staveb jsme se účastnili
soutěží vypsaných složkami ŘSD. Z množství podaných
nabídek se podařilo získat zakázky na zpracování projektu
„Oprava mostu 47-019 přes potok Lubeň v obci Osek nad
Bečvou“,  „Oprava mostu 55-004 přes potok Loučka před
obcí Krčmaň“, na DSP a DSPS „D1 Modernizace – úsek
02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice“,  na zpra-
cování IGP, DSP „R6 Lubenec – obchvat“ a zhotovení po-
drobného geotechnického průzkumu stavby „R3 0311
Třebonín – Kaplice nádraží“. Podána je i řada dalších na-
bídek na projektovou přípravu nebo průzkumy v ostatních
úsecích připravované modernizace dálnice D1, na ob-
chvaty nebo úseky rychlostních komunikací, jejichž osud
je prozatím neznám vzhledem k tomu, že vyhlášení vý-
sledků zatím nenastalo.

Podali jsme nabídku na průzkum pilotových stěn sever-
ního portálu Strahovského tunelu.

Soutěžilo se i o nabídky v gesci jednotlivých Krajských
úřadů v rámci celé republiky. Z těchto obchodních aktivit
lze uvést nabídky „Zpracování koncepce rozvoje cyklotu-
ristiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji“, nabídku na DSP,
DSPS „Most ev.č.1695-1 Čepice“ a autorský dozor při rea-
lizaci zakázky „II/235 Havárie propustku v obci Terešov“.

V Libereckém kraji jsme získali zakázku na DSP, DZS,
IČ akce „Rekonstrukce mostů na silnici II/286“, a dále se
ucházíme nabídkou o „Rekonstrukci mostu přes potok
Tampelačka u žel. stanice Roztoky u Jilemnice“. Ve stře-
dočeském kraji budeme zpracovávat PD, IČ stavby „II/610
Debř–Kosmonosy“ a „III/2769 a III/2768 Horní Stakory –
Dolní Stakory“.

Pozorně jsme sledovali i soutěže vypsané statutárními
městy na projektovou přípravu, technický dozor investora
staveb v realizaci a činnost koordinátora BOZP. Nutno zmí-
nit např. akce „Autobusový terminál P+R v Poděbradech“,
„Revitalizace lázeňské promenády v Poděbradech“ (TDI,

BOZP), „Rekonstrukce zámku Ostrov“ (TDI), „Územní stu-
die Horní Žďár, Ostrov – aktualizace dopravní infrastruk-
tury“ (S), „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní
část (DUR), „Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady –
Povel“, kompletní projektová dokumentace „Zdvižné lávky
přes plavební komoru“ v Nymburku, zpracování PD „Úprav
zastávek MHD ve městě Most“, „Zpracování kompletní
koncepce dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec“. 

Pokračovala intenzivní obchodní činnost v zahraničí.
V sledovaném období jsme se pokoušeli na slovenském
dopravním trhu uspět v šesti veřejných soutěžích. Podali
jsme nabídku na RDS stavby „D1 Hubová–Ivachnová“ pro
společnost Inžinierské stavby Košice a.s  a nabídku na RDS
stavby „D1 Jánovce–Jablonov II. úsek“. Úspěšní jsme byli
v soutěži na stavbu „D1 Dubná Skala – Turany“, kde se bu-
deme podílet společně s Dopravoprojektem Bratislava a.s
na zpracování RDS pro společnost Váhostav a.s. V Bulhar-
sku se ucházíme společně s řeckou stavební firmou TERNA
ve veřejné soutěži typu „vyprojektuj a postav“ o stavbu „Že-
lezniční trať Dimitrovgrad–Harmanli“. V Makedonii jsme
v pozici subdodavatele zahraniční firmě podali nabídku na
projektové řešení „Koridoru X“. V této zemi se nadějně jeví
naše účast v soutěži na zpracování prováděcího projektu
a technickou pomoc na „Rail Corridor VIII“. V Chorvatsku
se účastníme předkvalifikace na projekt „Železniční trať Kri-
ževci – Koprivnica – státní hranice“. Zakázka chorvatských
železnic představuje práce v širokém rozsahu od studie
proveditelnosti, analýzu CBA, EIA, DUR, DSP, až k DZS.

Obchodní činnost v roce 2011 byla velmi intenzivní
a rozhodně úspěšná vzhledem k počtu získaných zakázek
při přetrvávajícím neveselém stavu ve stavebnictví. Přejme
si společně úspěšný rok 2012, hodně zdraví, dostatek za-
kázek a potřebnou dávku invence při jejich plnění.

Roman Smida

proběhlo v pátek 
25. listopadu 2011
v nádražní hale
železniční stanice Plzeň
hl. n. Stavba řeší
problematiku západní
části uzlu od západního
zhlaví osobního nádraží
žst. Plzeň hl. n. po
západní zhlaví stávající
žst. Plzeň Jižní předměstí
včetně nového přemostění
řeky Radbuzy, Prokopovy
ulice, Vejprnického
potoka a Vejprnické
ulice. Do stavby je
zahrnuta rovněž výstavba
oboustranně
prodlouženého podchodu
pro cestující v železniční
stanici Plzeň hl. n.

Investorem stavby je SŽDC, s.o., projektantem SUDOP PRAHA a.s., zhotovitelem Skanska a.s.
Termín dokončení: březen 2013. 
Na kolejnici klepají (zleva): Ing. Jiří Martínek (SŽDC), Ing. Karel Havlíček (SFDI), Ing. Petr Náhlik
(POVED), Ing. Tomáš Slavíček (SUDOP PRAHA) a Ing. Jindřich Topol (SKANSKA). 

Slavnostní zahájení stavby „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“
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Po letech nedostatku projekčních ka-
pacit při navrhování zkapacitnění a mo-
dernizace v minulosti zanedbané do-
pravní infrastruktury v České republice
(období 1996–2009) došlo i u společ-
nosti SUDOP PRAHA a.s. v roce 2010,
vlivem téměř okamžitého zastavení pří-
pravy nových a pozastavení přípravy
projektů běžících z důvodu nedostatku
finančních prostředků, k zcela nové si-
tuaci. Prakticky ze dne na den bylo pro-
jektantů „nadbytek“, navíc v médiích vy-
volané dusné atmosféře, že za mnoho
v „předražených“ projektech (stavbách)
mohou projektanti, kteří si takto navíc
dopomáhají k navyšování svých hono-
rářů. Jak jsem si měl možnost na vlastní
uši ověřit toto až demagogické, ale
hlavně zjednodušené tvrzení, bylo větši-
nou veřejností přijato jako fakt, a to bo-
hužel i tou informovanější.

Rok 2010 byl tedy pro SUDOP
PRAHA a.s v tomto směru zlomový
a rozhodně srovnání s roky 1990–91,
kdy byla projektantská činnost, alespoň
v některých profesích, rovněž téměř ze
dne na den, skoro zastavena, nepokul-
hává. Náhle bylo a i nadále je nutno hle-
dat uplatnění u dalších investorů a nové
klienty, bylo a je nutno se i nadále sou-
středit na „menší“ obchodní příležitosti.
Orientace na zahraniční zakázky se rov-
něž nabízí jako jedna z možností, v sou-
časnosti však i tam se investoři potýkají
se stejnými problémy jako u nás a si-
tuace tam není v mnohém odlišná v po-
rovnání k té naší, v mnoha zemích spíše
horší. Navíc je zde jazyková bariéra
a mnoho dalších omezení bránící cizímu
subjektu vstupu na jejich domácí trh. 

V současnosti také platí, že mnoho za-
kázek se podařilo doma, ale také v za-
hraničí, získat za mnohem méně přijatel-
ných cenových podmínek než
v minulosti. Při tom všem však je nutno
zachovat požadovanou kvalitu a ještě
více se nyní dbá na dodržování smluv-
ních termínů zakázek. Zcela novým
prvkem, dle mého jdoucím někdy až za
hranicí adekvátnosti, jsou pokuty
a sankce hrozící za nekvalitu práce (bo-
hužel za tu je dle současných smluvních
podmínek považováno zejména pochy-
bení ve výkazu výměr) či nedodržení
smluvního termínu při zpracování projek-
tové dokumentace. Navíc je někdy až ne-

uvěřitelné, jak málo zbývá na samotnou
prácí projektanta (technika) při hledání
optimálního technického řešení. Na to
vše je nutno se nyní více než kdy v minu-
losti soustředit, pracovat maximálně efek-
tivně, ctít přání investora, ale také ostat-
ních účastníků investiční přípravy či
stavebních řízení, a pokud možno se ne-
bezpečí sankcí a pokut ani nevystavovat. 

To samozřejmě znamená ještě vyšší
pracovní nasazení při výše popsaných
cenových podmínkách při snaze udržet
alespoň přijatelnou efektivitu práce a tím
i přiměřenou odměnu za ni. Profese pro-
jektanta se tak pomalu a jistě stává
spíše čím dále těžší řeholí než dříve
velmi oblíbeným a snad alespoň někým
uznávaným povoláním. Práce pod tako-
vým tlakem může pak velmi často vést
ke stresovým situacím, ve kterých se
snadněji udělá chyba a jsem opět u těch
pokut a sankcí… 

Pokud se vrátíme k již zmiňované opti-
malizaci projekčních kapacit, ta pro-
běhla v rámci SUDOP PRAHA a.s.
v průběhu roku 2010 zejména v jeho
druhém pololetí, kdy naše řady opustila
řada zkušených pracovníků, ale také
spousta mladších kolegů, pro něž ne-
bylo v té době v rámci SUDOP PRAHA
a.s. uplatnění. Dovolím si tvrdit, že i díky
pochopení a vstřícnosti odborové orga-
nizace, proběhlo vše bez nějakých ex-

cesů a bez znatelného narušení pracov-
ního chodu firmy. Většina výše popsa-
ného je snad dnes již minulostí a krom
i nadále přísného dodržování či ještě
lépe snižování veškerých nákladů je
nutno soustředit se především na bu-
doucnost firmy s takovou tradicí a jmé-
nem jakým je SUDOP PRAHA a.s.

I proto je vedení firmy přesvědčeno,
že má cenu i nadále, alespoň přimě-
řeně, investovat do sofistikovaných soft-
warových podpor projektantům a udržo-
vat špičkovou úroveň hardwarové
techniky. Investice do modernizace vý-
robních kapacit další vzdělávání projek-
tantů by měla být rovněž i v budoucnu
samozřejmostí. Naším cílem by pak
mělo být zpracování kompletního pro-
jektu ve 3D včetně profesí, u kterých to
dnes zdánlivě není nutné.

Současnost nám ukazuje, že s tím
vším výše popsaným si však projektanti
(zaměstnanci) SUDOP PRAHA a.s. do-
kážou poradit (byť čím dál častěji i za
cenu osobních obětí), a že jsme tak díky
tomu připraveni a ochotni obstát i v no-
vých (jiných) podmínkách, které nám vy-
tvořila hospodářská krize a s tím spo-
jený nedostatek veřejných financí, a že
snad i díky tomu zůstane profese pro-
jektanta dopravních staveb zachována,
byť se na ní občas (i zcela účelově) uka-
zuje jako na „škodnou“.

Projektování (výroba) v nových podmínkách
po (v) hospodářské krizi a s úspornými opatřeními

Ing. Ivan Pomykáček, výrobní ředitel
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Strategie Ministerstva dopravy pro roky 
2012 – 2013
Ing. Luděk Sosna, Ph.D., Ministerstvo dopravy
Efektivnost železničních investic
Ing. Antonín Blažek, České dráhy, a.s.
Spolupráce ČD s kraji a městy při revitalizaci
železničních stanic
Ing. Milan Matzenauer, České dráhy, a.s.
Jak zajistit udržitelný�  rozvoj dopravní
infrastruktury v ČR
Ing. Pavel Švagr, CSc., České dráhy, a.s.
Nejmodernější trendy v zabezpečovací
technice
Ing. Zdeněk Chrdle, MBA, AŽD Praha s.r.o.
Interoperabilita ve vazbě na
konkurenceschopnost železniční
infrastruktury
Ing. Petr Lapáček, SUDOP PRAHA a.s.
Dopad novelizace normy ČSN 73 6201 na
řešení stavby „Modernizace trati Ševětín –
Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice –
Veselí nad Lužnicí“
Ing. Pavel Krotil, SŽDC, s.o.

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Doubí
u Tábora, hledání úspornějších řešení
Ing. Petr Zobal, METROPROJEKT Praha a.s.
Rekonstrukce trati Praha – Beroun
Ing. Martin Vachtl, SUDOP PRAHA a.s.
Modernizácia železničnej trate Žilina –
Košice, úsek trate Poprad-Tatry –
Krompachy, projektová príprava stavby
Ján Bušovský�, PRODEX spol. s r.o., Bratislava
Projektová příprava stavby „Elektrizace trati
vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna“
Ing. Jiří Pelc, SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Zkušenosti z rekonstrukce nadzemních částí
londý�nského metra
Ing. Radim Wrana, Subterra a.s.
Nová role a podoba železniční dopravy
Ing. Jiří Pohl, Siemens, s.r.o.
Nové směry v oblasti snižování hlukové
zátěže ze železniční dopravy
Jan Eisenreich, Ing. Mojmír Nejezchleb, ŽPSV
a.s., Uherský�  Ostroh
Autonomní samočinný�  hasicí systém
(ASHS)
Mgr. Daniel Slavíček, ASTRA SECURITY, a.s.

Konference ŽELEZNICE 2011
Šestnácté setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců železničních staveb
proběhlo ve čtvrtek 24. listopadu v pražském hotelu Olšanka pod patronací a za aktivní
účasti šéfů obou pořádajících organizací: Ing. Pavla Habarty, MBA ze SŽDC, s.o. 
a Ing. Tomáše Slavíčka ze SUDOP PRAHA a.s. V současných hubených letech všechno
zeštíhluje, a tak i konference se ustálila na jednodenním programu, stále však ještě
s večerním rautem. Zájem odborníků se drží na stabilní úrovni, tentokrát jich bylo přes
220. Referátů bylo předneseno 15 a jsou zachyceny ve sborníku.

Foto Vladimír Fišar
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Současná situace v resortu dopravy
Poslední třetina roku je pro resort dopravy i železniční
sektor již tradičně velmi složitým a bouřlivým obdobím. Le-
tošní přelom léta a podzimu byl v několika ohledech
o mnoho bouřlivější než roky minulé. Nejvýznamnější ob-
lastí dopravního sektoru je výstavba dopravní infrastruk-
tury, která se řídí podle rozpočtu SFDI. Tento pro dopravní
infrastrukturu zásadní dokument byl v letošním roce sesta-
vován za velmi složitých podmínek s bohužel nepříznivým
výsledkem. Zlé časy pro dopravní infrastrukturu tak bohu-
žel stále nekončí. Výdajový limit pro rok 2012 z národ-
ních prostředků je navrhován ve výši 41 mld. Kč. Na zá-
kladě velmi složité diskuse se tak nakonec podařilo na
jednání vlády dne 21. 9. 2011 navýšit rozpočet SFDI pro
rok 2012 o 4 mld. Kč. Nejedná se však bohužel o potřebné
a koncepční řešení problémů ve správě dopravní infra-
struktury. Výhled rozpočtu předpokládaný pro roky 2013
a 2014 zůstal zachován ve výši 37 mld. Kč, což je v roce
2013 o 10 mld. Kč méně, než činil schválený výhled v roz-
počtu roku 2011. 

Specificky je nutné konstatovat, že navržené finanční
prostředky v rozpočtovém výhledu SFDI nebudou bez po-
třebného navýšení do budoucnosti v žádném případě sta-
čit k naplnění strategických plánů ministerstva dopravy,
které zahrnují zejména:

Zajištění 100% vyčerpání OPD 2007–2013, protože
dotace z EU jsou neopakovatelným, časově a věcně ome-
zeným zdrojem.

Realizaci náhradních projektů pro jistotu 100 % vy-
čerpání OPD. Náhradní projekty je nezbytné realizovat pro
případ, že některé již zahájené a realizované projekty (na-
vržené k dofinancování) nemusí být ze strany EU akcepto-
vatelné či nemusí být akceptovatelná celá předpokládaná
část jejich nákladů.

Nezbytnost připravit se na nové programovací ob-
dobí EU 2014–2020. Dlouhodobost přípravy infrastruktur-
ních projektů si vyžaduje pokračování přípravy klíčových
projektů i při kritickém výdajovém rámci roku 2012.
V opačném případě hrozí, že nebudeme schopni od roku
2014 čerpat prostředky z EU.

Nutnost snižovat objem akcí, které byly za-
smluvněné v období před rokem 2010 ze strany ŘSD
ČR, kdy byly předpokládány výrazně vyšší výdajové
rámce. Výstavba těchto akcí nebyla v mnoha přípa-
dech ani zahájena. Jedná se v celkovém objemu
o akce za cca 29 mld. Kč. 

Nutnost zvýšit objem prostředků na opravy
a údržbu silniční a železniční sítě. Dlouhodobá podfi-
nancovanost kapitol oprav a údržby sítě objektivně
vede k degradaci stavu sítě, zvyšování budoucích ná-
kladů na opravy a údržbu a objektivně i k snižování
bezpečnosti sítě.

Z těchto důvodu MD připravuje k projednání konkrétní
návrhy na stabilizaci příjmové stránky rozpočtu pro do-
pravní infrastrukturu. Součástí těchto úvah je mimo jiné
i transformace ŘSD na obchodní společnost, která by jako
doplňkový zdroj mohla využít i soukromý kapitál. Další
možností, jak stabilizovat rozpočet SFDI, je navýšení po-
dílu ze spotřební daně z paliv a maziv. Postačilo by přitom,
aby do SFDI putovalo ročně cca 40 % spotřební daně
z paliv a maziv. SFDI by se tak mohl stát zcela autonom-
ním subjektem nezávislým na ročním schvalovacím cyklu
státního rozpočtu, což by velmi prospělo stabilizaci v ce-
lém resortu, včetně trhu projekčních, stavebních a doda-
vatelských firem. Jednalo by se o velmi zodpovědné poli-
tické rozhodnutí ve vztahu k dopravní infrastruktuře, která
je nezbytným předpokladem zachování konkurences-
chopnosti naší země. 

Velmi složitým obdobím si v posledních měsících pro-
šla i oblast železničního provozu. Dne 1. září došlo
k dlouho očekávanému dalšímu kroku transformace želez-
ničního sektoru, a to k definitivnímu dokončení převodu
tzv.“živé dopravní cesty“. Tento proces spočívající v pře-
vodu 9 480 zaměstnanců z Českých drah pod státní orga-
nizaci Správa železniční dopravní cesty byl stvrzen podpi-
sem smlouvy na půdě ministerstva dopravy. Jedná se
o pokračování procesu transformace české železnice,
který byl zahájen již koncem roku 2002.

Pro samotný provoz na našich železničních tratích je
jednou z klíčových oblastí objednávka dálkové želez-
niční dopravy, kterou zajišťuje MD. Příprava objednávky
pro rok 2012 byla výrazně ovlivněna snížením rozpočto-
vých prostředků na financování o 5 % (tj. cca 200 mil. Kč).
K tomu byla ze strany dopravce uplatňována úhrada ná-
růstu některých položek, především z důvodu změny da-
ňových předpisů a zvýšení cen trakčního paliva a ener-
gie. V případě zahrnutí všech okolností hrozilo ukončení
objednávky na více než 10 % výkonů s výrazným dopa-
dem na systém železniční dopravy v ČR. Získání doda-
tečných finančních prostředků umožnilo eliminovat zá-
sadní negativní dopady a zajistit udržitelnost systému.
Obecně byly pro případnou redukci vybrány především
vlaky v okrajových/sedlových časových polohách, kde je
objem poškozených cestujících relativně nejmenší. V pří-
padech některých linek, resp. jejich částí, došlo zároveň
ke změně koncepce provozu či jeho ukončení vzhledem
k dlouhodobě nízkému počtu cestujících. Konkrétně se
jednalo o linky Rakovník–Jirkov a Pardubice–Jihlava. Zá-
roveň nebyla objednána linka Olomouc–Ostrava–Bohu-
mín, která měla zajišťovat přepravní vztahy po vyjmutí
vlaků v relaci Praha–Ostrava ze závazku veřejné služby.
Tato relace bude nově zajišťována vlaky komerční do-
pravy. Proti návrhu jízdního řádu 2011/2012 bylo tedy
redukováno 6,4 % výkonů.

Dopravně strategické dokumenty Ministerstva
dopravy ČR
Dopravní politika ČR pro léta 2005 – 2013, Bílá kniha
o dopravní politice EU 
Dopravní politika České republiky pro období následující
po vstupu země do Evropské unie do roku 2013 sleduje
horizont programovacího období Evropské unie s tím, že
aktivně předjímá rovněž známé trendy, které se budou
projevovat po roce 2013. Prošla revizí jak z hlediska vý-
voje těchto trendů, tak i na základě úkolů, které si v do-
pravě klade současná vláda. V roce 2010 byla schválena
dlouhodobá strategie EU pro růst a zaměstnanost na-
zvaná „EVROPA 2020 – Strategie pro inteligentní
a udržitelný růst podporující začlenění“. Strategie sta-
novuje úkoly Komise, které hodlá v budoucnosti na úrovni
EU realizovat a dále stanoví úkoly, které je třeba provést
na vnitrostátní úrovni.  

Oblasti doprava se týkají následující záměry 
Komise:

a) vytvořit strategický program pro výzkum zaměřený
na výzvy, jako je např. zabezpečení dodávek energie, 
doprava, změna klimatu a účinné využívání zdrojů, 

b) modernizovat dopravní sektor a zajistit jeho 
dekarbonizaci, 

c) zefektivnit finanční nástroje EU pro financování do-
pravní infrastruktury, 

d) urychlit implementaci strategických projektů, aby
bylo možné odstraňovat zásadní překážky, zejména v pře-
shraničním styku a u intermodálních uzlů (města, přístavy,
logistická centra), 

e) zajistit, aby dopravní a logistické sítě poskytovaly
průmyslu efektivní přístup na jednotný trh.  

Na vnitrostátní úrovni mají členské státy v oblasti do-
pravy dosáhnout těchto cílů: 

a) vyvinout inteligentní, modernizovanou a plně propo-
jenou dopravní a energetickou infrastrukturu a plně využí-
vat informační a komunikační technologie (IKT);

b) zajistit v rámci základní sítě EU koordinované pro-
vádění projektů v oblasti infrastruktury, jež zásadním
způsobem přispívají k účinnosti celkového dopravního
systému EU;

c) zaměřit se na městský a příměstský rozměr dopravy,
kde vzniká značná část dopravní zátěže a emisí.

Za účelem rozpracování výše uvedených cílů, jakož
i stanovení dlouhodobé vize dopravní politiky EU do
roku 2020–2050, Komise v první polovině roku 2011
předložila novou Bílou knihu o dopravní politice EU
pro období 2011-2020 s výhledem do roku 2050. Ak-
tualizace Dopravní politiky ČR 2005–2013 pro rok 2011
(reflektujíc i vývoj evropských politik) byla schválena vlá-
dou červenci 2011.

Dopravní politika ČR pro léta 2014–2020 
Dopravní politika střednědobého časového horizontu musí
vycházet z dlouhodobějších trendů, bez jejichž analýzy
není možné program na období kratší připravit. Budoucí
dopravní politika pro období do roku 2020 musí navazovat
na dopravní politiku stávající v rámci dopravně-politického
cyklu a její cíle musí reagovat na vývojové trendy, které
v sektoru doprava nastanou jednak v důsledku makroeko-
nomického vývoje České republiky a celé Evropské unie,
jednak v důsledku plnění specifických cílů současné Do-
pravní politiky. Práce na tomto dokumentu budou probíhat
ve třech krocích. Prvním korkem je analytická část, ve
které se bude analyzovat plnění předešlé dopravní politiky,
související evropské a národní strategické dokumenty
a další ukazatele. Ve druhém kroku – návrhové části bu-
dou stanoveny jednotlivé cíle dopravní politiky. Posledním
krokem je implementační část, ve které budou defino-
vány jednotlivé nástroje pro dosažení stanovených cílů,
např. nástroje finanční, legislativní, inovační, atd. Práce na
tomto dokumentu byly již zahájeny s termínem předložení
dokumentu do vlády ČR do konce roku 2012.
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze – střednědobý
plán rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI II)
Materiál Dopravní sektorové strategie byl rozdělen na
dvě fáze. Pro současné programovací období 2007–2013
vznikla první fáze tohoto dokumentu, který aktuálně
slouží jako podklad pro čerpání fondů EU v tomto ob-
dobí. Po dopracování 2. fáze s podtitulem „Střednědobý
plán rozvoje dopravní infrastruktury pro období 2014–
2020“, na které již byly zahájeny práce, bude k dispozici
zásadní dokument, jehož zpracování si vyžaduje přede-
vším potřeba koncepčního přístupu k investicím do
dopravní infrastruktury, včetně transparentního ur-
čení prioritních projektů, na což klade silný důraz rov-
něž i Evropská komise, která si tento dokument vyžádala
jako podklad pro uvolňování finančních prostředků
z fondů EU. 

V rámci 2. fáze projektu budou v průběhu následují-
cích měsíců vyhodnoceny priority připravovaných pro-
jektů silniční, železniční i vodní dopravy a to na základě
multikriteriální analýzy zahrnující i analýzu přínosů
a nákladů jednotlivých připravovaných projektů. Budou
též navrženy koncepční návrhy na úspory v plánovaných
projektech.

Bude sestaven multimodální dopravní model celé
ČR, který bude zahrnovat nejen stávající, ale i novou síť,
jakož i vazbu na transevropskou dopravní síť v okolních
státech. Mezi novými stavbami bude posuzováno cca
480 nových projektů. Na této síti pak budou počítačově
modelovány přepravní vztahy. Výstupy z dopravního mo-
delu následně poslouží pro vyhodnocení analýzy pří-
nosů a nákladů u jednotlivých projektů. Porovnáním
v multikriteriální analýze pak bude vyhodnocena důleži-
tost jednotlivých projektů v čase s ohledem na disponi-
bilní finanční prostředky. Jedním z klíčových výstupů
bude návrh staveb, které bude možné v období 2014 až
2020 kofinancovat z evropských zdrojů, nicméně pojme-
novány budou i priority, které budou sahat až za rok
2030. Tato potřeba je dána skutečností, že současná
platná evropská dopravní politika vyhlíží až k roku 2050.
Dokument bude živý a v průběhu času s ním bude pra-
cováno tak, aby jeho výstupy nezastarávaly, ale naopak
poskytovaly stále aktuální transparentní rozhodovací ná-
stroj pro postupnou realizaci infrastrukturních projektů.

Politika transevropských dopravních sítí TEN-T
Politika transevropských dopravních sítí prošla od svého
vzniku v roce 1996 svým vývojem a řadou změn. V roce
2009 zvolila Evropská komise pro další směřování ev-
ropské politiky transevropských sítí formu zelené knihy,
tj. diskusního dokumentu. Jádrem tohoto dokumentu byl
návrh variant podoby budoucí transevropské sítě. Po ce-
loevropské debatě byla vybrána výsledná varianta, která
spočívá ve struktuře o dvojí úrovni s globální sítí a zá-
kladní sítí skládající se z (geograficky definované) pri-
oritní sítě a koncepčního pilíře, který má posílit integraci
různých typů dopravní politiky a aspektů dopravní infra-
struktury.

Strategie ministerstva dopravy pro roky 2012–2013 
Ing. Luděk Sosna, Ph.D., ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy ČR 
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Comprehensive network – globální síť
Globální síť, neboli comprehensive network, byla defi-
nována jednotlivými členskými státy. Jejím hlavním cí-
lem je spojení regionů o velikosti NUTS 2 a to tzv. mul-
timodálně. To znamená, že jednotlivá spojení budou
realizována více dopravními módy (železnice, silnice,
voda). Důležité je nejen spojení aglomerací, ale i do-
pravních terminálů. Problém u definování této sítě na-
stával u spojení přeshraničních oblastí, kdy pro zařa-
zení trasy do globální sítě bylo nutné deklarovat
vzájemnou dohodu dotčených států. V současné době
jsou všechny problematické trasy mezi ČR a okolními
státy úspěšně dořešeny. Bylo konstatováno, že hustota
globální sítě by měla být ve státech EU-15 mírně zre-
dukována, naopak ve státech EU-12 rozšířena, čímž by
se hustota sítě v rámci Evropy měla vyrovnat. Evrop-
ská komise předpokládá dokončení celé globální sítě
do roku 2050.
Core network – základní síť
V době tvorby tohoto příspěvku nebyla ještě dokončena
finální podoba základní sítě, tzv. Core network, avšak
několik základních informací je známo již nyní.  Základní
síť bude podmnožinou globální sítě a jejím základem bu-
dou současné evropské prioritní projekty. V lednu 2011
byla vydána metodika plánování sítě TEN-T, která stano-
vovala postup pro plánování základní sítě  zahrnuje 5 po
sobě jdoucích hlavních kroků: 

1. Identifikace hlavních (primárních) uzlů, které vytvá-
řejí celkové uspořádání sítě. 

2. Propojení hlavních uzlů a výběr mezilehlých uzlů
pro zahrnutí do sítě.

3. Optimalizace sítě spojením souběžných tras do
jedné.

4. Stanovení příslušných technických parametrů,
které mají být použity, na základě požadované funkce
a kapacity.

5. Zahrnutí příslušné doplňkové nebo pomocné mate-
riální nebo nemateriální infrastruktury pro splnění poža-
davků provozovatelů a uživatelů v souladu s konkrétními
cíli politiky a ke zlepšení účinnosti a udržitelnosti.

První krok byl již dokončen. Hlavní uzly byly vybírány
z následující množiny: hlavní města států, města a aglo-
merace s více než 1 milionem obyvatel, vstupní brány
do EU – letiště, přístavy, důležité hraniční body mezi

státy EU a okolními státy. V ČR byly podle výše uvede-
ného vybrány dva hlavní (primární) uzly sítě TEN-T. Jed-
ním je Praha, jakožto hlavní město ČR a druhým je Os-
trava (Ostravsko), jako aglomerace s více než 1 mil.
obyvatel. Na tomto místě je též nutné vyjmenovat nej-
bližší hlavní uzly v okolních státech. U Německa se
jedná o Mnichov, Norimberk, Lipsko-Halle, Berlín. U Pol-
ska o Vratislav, Poznaň, Lodž, Varšavu, Katovice a Kra-
kov. U Slovenska o Bratislavu a Čiernou nad Tisou
a u Rakouska o Vídeň. Čierná nad Tisou zde však není
pojata jako plnohodnotný hlavní uzel. Zařazena do to-
hoto seznamu byla z důvodu jejího významu pro ná-
kladní dopravu, jakožto důležitý vstupní bod z okolních
států do EU.

Další krok v definování základní sítě TEN-T (hle-
dání spojnic mezi primárními uzly) právě probíhá u Ev-
ropské komise. Základní síť bude narozdíl od globální
sítě, kterou navrhují jednotlivé členské státy, navrho-
vána Evropskou komisí. Dle vydané metodiky pro
tvorbu základní sítě lze předpokládat spojení Prahy
a Ostravy s uvedenými okolními hlavními uzly. Stejně
jako u globální sítě budou muset být tato spojení multi-
modální a navíc budou muset splňovat náročnější
technické požadavky.

Otázka spolufinancování projektů TEN-T z evrop-
ských fondů je také stále otevřena. Návrh Struktury
operačních programů pro ČR bude předložen do
dubna roku 2012 s tím, že počet priorit by měl být vý-
razně zúžen a měly by být zachovány především ty,
které přispějí k vyšší konkurenceschopnosti. Jednou
z těchto oblastí bude rozvoj dopravní infrastruktury,
přičemž se očekává, že budou využívány celkem 
3 evropské fondy. Prvním bude CEF (connecting eu-
rope facility), který nahradí současný fond TEN-T.
Bude finančně výrazně posílen a bude dostupný všem
členským státům. Evropská spoluúčast bude do 20 %
u běžných projektů, do 30 % u projektů odstraňující
úzká hrdla a do 40 % u přeshraničních projektů. Do to-
hoto fondu bude převedeno rovněž 10 mld. Euro
z Fondu soudržnosti, které budou moci čerpat pouze
státy s nižším HDP dle definice politiky soudržnosti.
Fond CEF bude využitelný výhradně pro projekty Core
network. Druhým zdrojem financí z EU bude Fond
soudržnosti, který bude využitelný pro všechny pro-

jekty jak core, tak i comprehensive network, a to jen ve
státech definovaných v politice soudržnosti. Evropská
účast bude do výše 75%. Třetím zdrojem bude fond
ERDF, který bude využitelný i pro všechny ostatní pro-
jekty dopravní infrastruktury.

Priority železniční infrastruktury pro roky 
2012 a 2013 
Hlavním cílem resortu dopravy pro následující dva roky
bude jednoznačně dočerpání 100 % prostředků z OPD1
a příprava na OPD2 pro roky 2014–2020. Splnění těchto
cílů je však zásadně ohroženo z důvodu nedostatečné
výše rozpočtu SFDI na tento rok i na roky následující.
Ministerstvo je připraveno činit kroky, které zamezí čer-
nému scénáři nevyčerpání evropských dotací v OPD1
a nedostatečné přípravě na příští programovací období
– OPD2. 
Hlavní priority MD v oblasti železniční infrastruktury
pro roky 2012 a 2013 jsou:

- pokračování v přípravě a realizaci III. a IV. tranzit-
ního železničního koridoru podle usnesení vlády ČR
č. 570/2011 ze dne 20.7.2011, které předpokládá dokon-
čení III. a IV. TŽK do konce roku 2016  

- postupné zavádění moderních systému zabezpe-
čení a řízení železniční dopravy jako jsou systémy
ETCS, GSM-R, ERTMS, DOZ a CDP 

- rekonstrukce či optimalizace traťových úseků s vý-
znamem pro regionální dopravu. (v příštím roce bude
zahájena realizace např. trati Liberec–Tanvald, či zdvoj-
kolejnění traťového úseku Stéblová – Opatovice nad La-
bem, jenž je součástí modernizace trati Hradec Králové
– Pardubice)

- příprava a realizace staveb důležitých pro nákladní
dopravu (zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Čas-
tolovice – Solnice, zvýšení kapacity trati Nymburk –
Mladá Boleslav, či optimalizace trati Děčín–Všetaty)

- projektová a majetkoprávní příprava staveb, jejichž
realizace se předpokládá v příštím programovacím ob-
dobí OPD2 v letech 2014–2020, zejména projekty ležící
na Core network v síti TEN-T

- postupná další modernizace železničních uzlů –
Praha, Plzeň, Ústí nad Orlicí, Olomouc.

Příspěvek na konferenci Železnice 2011

Mapová příloha zatím nereflektuje absenci náhradního zdroje 
na spolufinancování v letech 2013 a 2014.
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Jedním z velkých problémů přípravy staveb
v dopravě je majetkoprávní projednání a tvorba
dokladů potřebných pro územní a stavební 
řízení. 

1. Proces inženýrské činnosti při přípravě
dopravních staveb
Projektová příprava = technicky zvládnuté ře-
šení včetně zajištění podmínek územního plá-
nování. 

Oprávnění umístit stavbu a zahájit stavební
práce lze na základě schválení příslušného
správního úřadu ve formě územního rozhodnutí,
popř. územního souhlasu a stavebního povo-
lení, popř. ohlášení. 

Podkladem pro projednání je kompletní pro-
jektová dokumentace vypracovaná v rozsahu
a obsahu v souladu s platnými právními před-
pisy (technické předpisy, stavebně-právní před-
pisy) a v souladu s územně plánovací
dokumentací. 

Nedílnou součástí projektové dokumentace je
dokladová část. 

Proces tvorby dokladové části projektu (inže-
nýrská činnost) je činnost spočívající v zajištění:

- závazných stanovisek dotčených orgánů ve-
řejné správy příp. samosprávy

- vyjádření vlastníků a správců dotčených in-
ženýrských sítí

- dokladů o projednání s vlastníky dotčených
nemovitostí

- prohlášení o shodě notifikovanou osobou
- dokladů o projednání se stavebníkem a od-

bornými útvary stavebníka
- dokladů o udělených výjimkách z platných

předpisů a norem

2. Problematika v oblasti přípravy staveb 
dopravní infrastruktury
Extrémně krátká doba k vyhotovení projektové
dokumentace
Legislativa 

a) nejednotnost – řada rezortních předpisů
(např. v oblasti státních drah - Směrnice gene-
rálního ředitele č.11/2006 nereflektuje potřeby
zákona č.183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek
– vyhláška č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb
(rozdílné označení příloh projektové dokumen-
tace, dokumentace pro stavební povolení není
rozdělena na dokumentaci pro drážní úřad a os-
tatní stavební úřady)

b) není dostatečná legislativní podpora pro
výstavbu dopravní infrastuktury 
Nepřipravenost dotčeného území 

- řešené stavby nejsou často součástí schvá-
lených územních plánů

- u staveb veřejně prospěšných – dokladová
část dokumentace pro územní řízení nevyža-
duje, aby žadatel (stavebník) disponoval vlast-
nickým právem nebo dokladem o právu
založeném smlouvou provést stavbu – pro sta-
vební úřad stačí průkaz obeslání vlastníků do-
tčených nemovitostí. Případné nesouhlasy
a požadavky vlastníka dotčené nemovitosti na
změnu projektového řešení, otázky ceny za
výkup se v tomto projektovém stupni detailně
neřeší, a tyto otázky se přesouvají do dalšího
projektového stupně, kde již musí řešit detailně,
zejména proto, aby byly splněny podmínky pro
případ vyvlastňovacího řízení.

Rozsah záboru
Snaha projektanta o minimalizaci potřebných
záborů, mnohdy na úkor technického řešení.
Zajištění přístupu k oddělovaným pozemkům
(technicky a finančně problém). Problematika
zbytkových ploch – nejsou potřebné k zajištění
stavby, požadavek vlastníka na odkup celé ne-
movitosti.
Závady váznoucí na majetku
Neznámý vlastník, vlastník bez rodného čísla
a adresy, historicky nevypořádané vlastnické
vztahy – dědictví, zástavní právo, věcné bře-
meno, ochrana území – památková, národní
parky, rezervace, ochranná pásma inženýr-
ských staveb a sítí, stavební uzávěra, soused-
ská práva, nevyřešený přístup na pozemek)
Rozsáhlá smluvní agenda 
Liniové stavby – velký počet účastníků řízení,
rozsáhlá korespondence, problémy s odsouhla-
sením vzorových smluv, opakovaná jednání
a vyjednávání vedoucí k zajištění smluvního
vztahu
Omezená platnost vyjádření správců inženýr-
ských sítí (častá aktualizace)
Aktualizace katastru nemovitostí
Komplexní pozemkové úpravy
Cena 
Cena za výkup vychází ze znaleckého posudku,
vypracovaného znalcem v oboru Ekonomika –
ceny a odhady nemovitostí.

Prvním problémem je fakt, že oceňovací me-
todiky a příslušná legislativa považuje nezasta-
věné pozemky evidované v katastru nemovitostí
v jednotlivých druzích pozemků, které byly vy-
daným územním rozhodnutím určeny k zasta-
vění, za pozemky stavební. Tato skutečnost je
příčinou spekulací s nemovitostmi, neoprávně-
ných požadavků vlastníků půdy a tím pádem
časově náročného procesu majetkoprávního vy-
pořádání.

Druhou ožehavou otázkou je způsob a apli-
kace ceny za výkup. Možnosti investora stavby
– státní organizace – v oblasti finančních ná-
hrad jsou limitovány legislativou (Cenový výměr
Ministerstva financí ČR). Tento předpis hovoří
o cenách minimálních a maximálních, tj. cenách
zjištěných dle cenového předpisu. Cenovými
předpisy rozumíme zákon č.151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a prováděcí vyhlášky
č.3/2008 Sb.

Po roce 1989 došlo k uvolnění trhu s ne-
movitostmi a vznikla potřeba ocenění na
tržních principech. Tato skutečnost výrazným
způsobem ovlivnila ceny a přístup veřejnosti
k hodnotě nemovitostí. Zcela zákonitě se
tento vliv přesunul do oblasti majetkopráv-
ního vypořádání v rámci přípravy staveb. Ob-
jevil se pojem tržní hodnota, se kterým se
řada vlastníků ztotožňuje, a tuto hodnotu po-
žadují za výkup státní organizací. Z pohledu
ocenění je vždy důležité budoucí využití ne-
movitosti, segment trhu, kam příslušnou ne-
movitost zařadíme, jaký užitek či zisk nám
bude přinášet. Je proto rozhodující, zda se
jedná o segment trhu s nemovitostmi pro by-
tovou, administrativní, komerční výstavbu
nebo pro výstavbu komunikace nebo želez-
nice. Z toho je patrné, že tržní hodnota po-
zemku pro různý účel budoucího využití, je
odlišná. Abychom mohli hovořit o tržním pro-
středí, musí existovat na jedné straně na-

bídka a na straně druhé poptávka. Pro vý-
kupy železničních koridorů, dálnic je jediným
poptávajícím stát, není proto obvykle v dané
lokalitě a daném čase k dispozici dostatečný
vzorek pro porovnání prodeje nemovitostí ob-
dobného charakteru. V tomto případě nám
nezbývá nic jiného než prohlásit cenu zjiště-
nou za cenu obvyklou. Tyto skutečnosti však
nejsou ve většině našich případů prodávají-
cím akceptovány.  Na základě těchto zkuše-
ností a zejména neprojednatelnosti řady
liniových staveb (žel. koridory, dálnice) byl
přijat zákon č.416/2009 Sb., o urychlení vý-
stavby dopravní infrastruktury. Podle § 3
odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. pak při uzaví-
rání smlouvy o získání potřebných práv k po-
zemku nebo stavbě se kupní cena pozemku
nebo stavby včetně jejich součástí a příslu-
šenství sjednává ve výši tržní ceny obvyklé
v daném místě a čase. Pokud je cena po-
zemku zjištěná jiným způsobem ocenění
podle zvláštního právního předpisu vyšší než
cena tržní, použije se takto zjištěná cena. 
Proces vyvlastňovacího řízení
Vyvlastnění = krajní prostředek k úpravě vlast-
nických vztahů. Nejzávažnější veřejnoprávní
zásah do majetkových práv. Právní úprava vy-
vlastnění vychází z předpisů nejvyšší právní síly
– z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svo-
bod. K vyvlastnění (nucené omezení vlastnic-
kého práva) lze přistoupit za předpokladu:

- veřejného zájmu
- na základě zákona
- za náhradu (finanční, jiná nemovitost)
- nelze-li dosáhnout účelu jiným způsobem 
Nevýhodou vyvlastňovacího řízení je časová

náročnost (zdlouhavé jednání, doložení do-
kladů, že nelze najít jiné řešení, hledání i cestou
změny technického řešení, vyvlastňovanému
musí být znám účel vyvlastnění nejméně 6 mě-
síců). Rovněž splnění finančních závazků není,
zejména v současné době, jednoduchá záleži-
tost pro investora. Náhrada musí být zaplacena
ve lhůtě do 60 dnů od právní moci rozhodnutí
a vyvlastnitel musí zahájit stavbu (uskutečnění
účelu vyvlastnění) do 2 let od právní moci roz-
hodnutí o vyvlastnění. 
Součinnost investora
Zajištění plnění smluvního závazku
Součástí smlouvy o dílo na projektovou doku-
mentaci dopravních staveb je obvykle i zajiš-
tění pravomocného územního rozhodnutí nebo
stavebního povolení. Vydání příslušných povo-
lení je však oprávněním stavebního úřadu
a k tomu, že ten povolení skutečně vydá, se
zhotovitel zavázat nemůže. Zhotovitel je scho-
pen se zavázat pouze a jedině k tomu, že
učiní všechny úkony a zajistí činnosti potřebné
k zajištění územního rozhodnutí, resp. staveb-
ního povolení, nikoliv však k tomu, že toho vý-
sledku dosáhne. Smlouva o dílo však hovoří
zcela jasně, je dán termín plnění (získání pra-
vomocného územního rozhodnutí, popř. sta-
vebního povolení) a konečná fakturace –
není-li požadovaný výsledek, nemůže zhotovi-
tel fakturovat. 
Hospodářská a legislativní politika vlády ČR
Snižování rozpočtových výdajů do oblasti do-
pravy, zastavení realizací řady dopravních sta-
veb, omezená příprava dalších dopravních
projektů – nebezpečí do budoucnosti.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PŘI PŘÍPRAVĚ DOPRAVNÍCH STAVEB
Roman Čítek

Ve dnech 12.–13. 9. 2011 se konala ve Skalici na Slovensku XI. mezinárodní konference Geodézie a kartografie v dopravě. Jedním
z přednášejících byl i vedoucí střediska inženýringu a geodézie Ing. Roman Čítek. Jeho příspěvek uveřejňujeme ve zkráceném znění.
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Rychlostní silnice R6 Sokolov – Tisová
Petr Hradil

V dubnu letošního roku byl na postupně realizovaném tahu rychlostní silnice R6 mezi
Karlovými Vary a Chebem zprovozněn, respektive uveden do předčasného užívání, další
nově vybudovaný cca 5,4 km dlouhý čtyřpruhový úsek pod názvem „R6 Sokolov–Tisová“,
který nahrazuje dopravně i kapacitně již „přežitou“ původní silnici I/6 s problematickými
úrovňovými křižovatkami u Černého Mlýna a Březové.
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SUDOP PRAHA a.s. má danou stavbu „projektově na starosti“
již od stupně dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou předal
v prosinci 2002. Poté vyhotovil v listopadu 2004 dokumentaci pro
stavební povolení a v březnu 2006 zadávací dokumentaci stavby.
Projektová činnost v rámci přípravy stavby byla prováděna pro
tradičního váženého klienta – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správu Karlovy Vary. Skutečnost, že příprava stavby byla úspěšně
završena územním rozhodnutím a poté stavebním povolením, je
především zásluhou pracovníků ŘSD pana Donáta a paní
Mračkové, kterým bych touto cestou rád poděkoval za spolupráci.

Umístění a popis stavby
Stavba zahrnuje cca 5,4 km dlouhý úsek čtyřpruhové rychlostní
silnice v kategorii R24,5/100 vedený jihozápadně od Sokolova
v souběhu s jižním okrajem bývalého povrchového uhelného dolu
Silvestr. Pro bližší představu umístění stavby jmenujme nejbližší
obce – Černý Mlýn, Rudolec, Březová a Dolní Rychnov. Na úseku
jsou dvě mimoúrovňové křižovatky – pod pracovními názvy
„Tisová“, přestože obec pod tímto názvem již v dané lokalitě díky
těžbě uhlí neexistuje, a „Březová“, kterážto obec, pardon město,
se naopak rozvíjí a tento rok se pyšní pořadatelstvím nejen
Mistrovství světa v biketrialu, ale dokonce i Mistrovství republiky
ve střelbě z praku!

Pro vozidla, kterým platná legislativa neumožní užívání silnice
pro motorová vozidla, je v úseku mezi mimoúrovňovými
křižovatkami „Tisová“ a „Březová“ vybudována souběžná
doprovodná silnice, která bude začleněna do sítě silnic
Karlovarského kraje jako silnice II. třídy II/606. Ve zbylém úseku
slouží jako doprovodná komunikace původní silnice III. třídy
Březová – Dolní Rychnov, která je rovněž přeřazena do sítě silnic
II. třídy.

Hlavní trasa (situace na stranách 12-13)
Pracovní staničení hlavní trasy pro účely projektu a realizace bylo
orientováno ve směru od Chebu na Karlovy Vary.

Ve svém začátku navazuje hlavní trasa na stavbu "R6 Tisová –
Kamenný Dvůr" zprovozněnou v roce 2010, na které se SUDOP
rovněž úspěšně projektově podílel. Křížení se silnicí III/2124
(směr Černý Mlýn) je řešeno deltovitou mimoúrovňovou
křižovatkou „Tisová“ a sedmipolovou mostní estakádou přes
biokoridor, silnici a vodní tok.

V dalším úseku jde silnice R6 v těsném souběhu
s doprovodnou silnicí (s novým, přesypaným mostem přes vodní
tok). Byly vybudovány krátké přeložky silnice III/2122 (od obce
Rudolec) a silnice III/2121 (od obce Kostelní Bříza). Doprovodná
komunikace jde v souběhu vpravo až cca do km 1,7 hlavní trasy,
kde podchází pod šestipolovou estakádou silnice R6.

V km 2,9 je další mimoúrovňová křižovatka – se silnicí III. třídy
Březová – Dolní Rychnov. MÚK „Březová“ je řešena jako
osmičkovitá a tvoří ji čtyři větve navržené v severovýchodním
a jihozápadním kvadrantu. Z důvodu příznivějšího úhlu křížení
se silnicí R 6 je navržena rovněž přeložka silnice III. třídy
s nadjezdem nad R6. Do křižovatky jsou pomocí dvou okružních
křižovatek zaústěny již zmíněná doprovodná silnice i původní
silnice I/6, která v úseku podél Březové přešla na základě dohody
do vlastnictví města. Nová rychlostní silnice R6 je v tomto úseku
vedena v hlubokém zářezu, který zajistí odhlučnění přilehlých
obytných objektů a klidný spánek jeho obyvatel.

Za koncem míjené obce Březová se silnice R6 přimyká k trase
původní silnice I/6, která je zde prakticky jen rozšířena o další
jízdní pás, což umožnilo minimalizaci záborů zemědělské či
lesní půdy. Na základě požadavku města Březová byl v rámci
stavby vybudován podjezd místní komunikace pod rychlostní
silnicí R6 směrem do území bývalého povrchového dolu Silvestr,
kde je výhledově plánován areál s využitím pro sportoviště,
lesopark, zoopark apod. Silnice R6 běží v trase původní silnice
až do rozhraní se stavbou dalšího úseku pod názvem "R6 Nové
Sedlo - Sokolov".

SO 203 – Most přes doprovodnou komunikaci
Projektoval PONTEX spol. s r.o., odpovědný projektant Ing. Pavel Němec,
zhotovila EUROVIA CS a.s.

Most na silnici přemosťuje údolí s doprovodnou silnicí II/606. Nosnou konstrukci levého i pravého mostu tvoří spojitý nosník o šesti
polích rozpětí 35 + 4 x 42 + 35 m. V příčném směru se jedná o dvoutrámový monolitický most z dodatečně předpjatého betonu. 
Na mostech jsou nouzové chodníky šířky 0,75 m při vnějších římsách. Délka nosné konstrukce je 240 m, celková délka mostu je
254,3 m. Výška mostu nad terénem je cca 10,5 m.



Další významné objekty
Významnými objekty stavby je již zmíněný přes 3 km dlouhý nový
úsek doprovodné silnice II. třídy, několik kratších přeložek silnic III.
třídy a šest mostních objektů, z toho dvě estakády délky 300 m,
resp. 250 m.

Z překládaných inženýrských sítí stojí určitě za zmínku přeložka
parovodu u Březové a přeložka vedení 3 x 110 kV u Černého
Mlýna.

Před vlastní realizací stavby bylo nutno provést demolice
několika drobných komerčních objektů podél původní silnice I/6
včetně jednoho menšího "motelu" se službami "všeho druhu" –
samozřejmě s náhradou pouze finanční.

Vlastní realizace
Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhlo v roce 2008
a rozhodlo o tom, že stavbu zrealizuje sdružení „R6 Sokolov –
Tisová“ čtyř firem – Stavby silnic a železnic a.s. (která v průběhu
výstavby změnila název na EUROVIA CS a.s.), SMP CZ a.s.,
BERGER BOHEMIA a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o. Zahájení
stavby se uskutečnilo v říjnu 2008.

Protože trasa navržené rychlostní silnice R6 několikrát kříží
původní silnici I/6 a v některých úsecích dokonce běží ve stejné
trase, bylo nutno v zájmu zachování provozu během výstavby
přikročit k poměrně složitým dopravním opatřením s řadou uzavírek
a provizorních objížděk rozděleným do mnoha etap s postupným
uváděním komunikací do provozu. V důsledku souběžné realizace
navazujících úseků silnice R6 Tisová – Kamenný Dvůr a Nové
Sedlo – Sokolov byla navíc potřebná koordinace s dopravními
opatřeními navrženými v rámci těchto staveb.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem projektantům, kteří se
podíleli na projektech stavby, zástupcům investora – pánům
Hnízdilovi a Plecitému, zástupcům vedoucího sdružení –
pánům Klímovi a Vidimskému a dále všem, kteří se
o úspěšně završenou realizaci stavby zasloužili, a to
PŘEDEVŠÍM za to, že na drtivé většině jednání, porad,
kontrolních dnů i dispečinků vládly a při řešení problémů
zvítězily VSTŘÍCNOST a zdravý SELSKÝ ROZUM.

Foto Ivan Krejčí, vizualizace CTECH a.s.

SO 202 – Most přes potok Tisová
Projektoval PONTEX spol. s r.o., odpovědný projektant Ing. Jan Komanec,
zhotovil BERGER BOHEMIA a.s.
Most na doprovodné silnici II. třídy přemosťuje vodoteč. Nosnou kon-
strukci tvoří tenkostěnná přesypaná železobetonová klenba o jednom
poli světlé šířky 11 m a výšky 6 m.

Základní údaje o stavbě
Termíny: 04/2005 – územní rozhodnutí, 06/2008 – stavební povolení,
10/2008 – zahájení výstavby, 04/2011 – zprovoznění stavby, 
10/2011 – ukončení stavby.
Délka stavby: 5,394 km
Kategorie silnice R6: R 24,5/100
Počet MÚK: 2
Počet mostů: 6

Projekt: SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Petr Hradil
Zhotovitel stavby: Sdružení „R6 Sokolov – Tisová“: EUROVIA CS a.s.,
Závod Karlovy Vary (do března 2009 SSŽ a.s.), SMP CZ a.s., BERGER
BOHEMIA a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary
Náklady: 2,458 mld. Kč, příspěvek z Operačního programu EU Doprava
ve výši cca 72 %.
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MÚK BŘEZOVÁ



SO 201 – Most přes silnici III/2124 a potok Tisová
Projektoval PONTEX spol. s r.o., odp. projektant Ing. Jan Komanec, stavěl SMP CZ a.s.
Most na silnici R6 přemosťuje údolí se silnicí III. třídy a vodotečí. Nosnou konstrukci
levého i pravého mostu tvoří spojitý nosník o sedmi polích rozpětí 35 + 5 x 42 + 35 m.
V příčném směru se jedná o dvoutrámový monolitický most z dodatečně předpjatého
betonu s lehkým kamenivem. Na mostech jsou nouzové chodníky šířky 0,75 m při
vnějších římsách. Délka nosné konstrukce je 281,5 m, celková délka mostu je 296,3 m.
Výška mostu nad terénem je cca 8 m.

MÚK TISOVÁ

201 - Most přes silnici
III/2124 a potok Tisová

202 - Most přes potok Tisová

203 - Most přes 
doprovodnou komunikaci

121 - Doprovodná komunikace



SO 205 – Most přes místní komunikaci

   MÚK BŘEZOVÁ

205 - Most přes místní komunikaci



V roce 2010 byla na Centrální adrese vypsána veřejná soutěž na doda-
vatele projektových prací obnovy Hospitalu Kuks. Této soutěže se zúča-
stnilo sdružení „ATELIER 4 – SUDOP PRAHA, PD HOSPITAL
KUKS“, jehož členy byla společnost Atelier 4, s.r.o. (jako lídr sdružení)
a SUDOP PRAHA a.s. Již začátek této akce byl pikantní, neboť naše
sdružení v soutěži zvítězilo o 100,- Kč před druhým soutěžícím.

Předmětem naší dodávky byla projektová dokumentace pro územní
řízení, pro stavební povolení a pro realizaci stavby včetně výkazu
výměr, dále zajištění územního rozhodnutí v právní moci a stavebního
povolení v právní moci. Smlouva o dílo byla podepsána 21. 06. 2010.

Konečný termín předání dokumentací a právoplatného stavebního po-
volení byl 31. 05. 2011. Rekonstrukci stavby včetně přípravných prací
dotuje Evropská unie prostřednictvím Integrovaného operačního pro-
gramu Ministerstva kultury. Současně s obnovou vlastní budovy Ho-
spitalu jsou prováděny přípravné práce na obnově hospitálních
zahrad, obnově části mostu přes Labe a dále některých vybraných
domů na levém břehu řeky (v lázeňském komplexu). Je třeba říci, že
rekonstrukci Národní kulturní památky v takovémto objemu jsme do
té doby neprováděli, nicméně jak říká klasik „…všechno je jednou
poprvé…“.

PROJEKT „KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO“
vzorová obnova národní kulturní památky

Jiří Šmíd (foto autor a Ondřej Kafka)

Na začátku bylo krásné údolí řeky Labe, téměř bez zástavby, a pan hrabě František Antonín Špork
(1662–1738). Pan hrabě byl pěkné kvítko a ostrým kritikem společenských poměrů, což došlo až tak daleko,
že byl obviněn z kacířství (ach, jak se ta historie stále opakuje…). Kromě již zmíněných vlastností byl pan
hrabě velikým mecenášem umění a osvíceným investorem. Na své kukské panství pozval jednoho z nejvý-
znamnějších barokních architektů Giovanni Battistu Alliprandiho, který urbanisticky celé území vyřešil. Na
levém břehu Labe nechal vystavět honosné lázně, zámek a na nábřeží hospodu. Přes kamenný most (dnes
z ½ nově ocelová konstrukce) se přeneseme na pravý břeh, kde bylo postaveno na nábřeží kolbiště a nad
ním se tyčí Hospital s koste-
lem Nejsvětější Trojice, za
ním hospitální zahrady a
hřbitov. Budova Hospitalu
sloužila válečným vysloužil-
cům ze Šporkových panství. 

Když stojíte na levém
břehu Labe, mezi lázeňskými
domy, vidíte všechnu tu svět-

skou nádheru s hospodou a kolbištěm u řeky, pak stoupáte zrakem nahoru
od pravého břehu až k Hospitalu a zahradám za ním a oknem v kostele je
vidět až na hřbitov – v podstatě je vidět celá životní cesta – od radostí přes
stáří a odpočinek až po smrt. U takovéhoto urbanistického řešení zaplesá
srdce nejen odborníka na urbanismus! Dlužno podotknout, že pan hrabě
ani jeho architekt neměli problém s výkupy pozemků, prokazováním vlivu
na životní prostředí nebo s krajinným rázem.

Česká republika eviduje cca 222 stavebních objektů, které jsou definovány jako Národní kulturní památky. Tyto objekty
podléhají zcela jinému režimu než běžné stavby a zásahy do nich jsou pečlivě zkoumány a schvalovány (nebo neschvalo-
vány) příslušnými odbornými pracovišti Národního památkového ústavu. Měli jsme to štěstí, že jsme se mohli podílet na
projektové dokumentaci kompletní obnovy Hospitalu Kuks.



14-15 SUDOP REVUE 4/11

Jak je to dnes
V Hospitalu, který je v majetku Národního památkového ústavu, je in-

stalována expozice věnovaná hraběti Šporkovi, baroknímu umění a léká-
renství. Lékárenství má na Kuksu velikou tradici, a to i ve spojení se
zahradami za Hospitalem, kde se pěstovaly léčivé byliny. Část Hospitalu
má pronajato České farmaceutické muzeum. 

Objekt Hospitalu je z větší části v relativně použitelném stavu, a to
hlavně díky včasně provedeným opravám střešních konstrukcí. Ve východ-
ním křídle byly v minulosti vybourány stropy a nahrazeny železobetono-
vou trámovou konstrukcí. Nejvíce zdevastované je jihozápadní křídlo.

Investor (NPÚ) si nechal na objekt zpracovat investiční záměr a studii
(autoři ing. arch. Martin Pour a ing. arch. Tomáš Šantavý). Tento záměr
definoval rozšířené využití objektu po obnově. V Hospitalu bude mimo již
dnes stávající správy objektu umístěna expozice Českého farmaceutického
muzea a badatelna se zázemím, ubytování (dvoulůžkové pokoje se samos-
tatným sociálním zařízením). Jsou zde též vyhrazeny prostory pro vzdělá-
vací a kulturní aktivity – předpokládá se využití ze strany LŠU, a to jak po
stránce hudebních, tak i dalších uměleckých aktivit. K tomuto účelu byl
zřízen v jihozápadním křídle divadelní sál se zázemím. Své prostory v bu-
dově Hospitalu nalezne i zázemí hospitálních zahrad a to prostřednictvím
prodejny a ukázkových místností. V objektu bude zachováno lapidárium
s originály soch Matyáše Bernarda Brauna (12 ctností a 12 neřestí).

Prostory 1. PP dnes částečně využívá občanské sdružení Siduri, které
v Hospitalu provozuje vinný sklep – po rekonstrukci budou tyto prostory
rozšířeny.

Jak to jednou bude
Spolu s obnovou vlastní budovy Hospitalu dojde k rekonstrukci sa-

mostatné hospodářské budovy, která v minulých letech sloužila jako res-
taurace, ale v posledních letech byla její činnost značně omezena
vzhledem k nevyhovujícím hygienickým podmínkám. Tento dvoupo-
dlažní objekt dozná kompletní vnitřní přeměny – v prvním podlaží je
umístěna restaurace s moderní gastro technologií odpovídající součas-
ným hygienickým předpisům. Ve druhém podlaží je navrženo ubytování.

Dále naší dodávkou byl projekt obnovy ohradních zdí okolo celého
objektu Hospitalu a jeho zahrad.

Obnovou procházejí veškeré prostory Hospitalu. Ve většině místností
dochází k výměně podlah (případně k jejich opravě), je navržena kom-
pletní obnova výplní otvorů (ať již formou opravy stávajících výplní
nebo replikou), fasáda bude kompletně opravena (v některých místech
pouze nátěrem, v některých místech restaurátorskými pracemi na původ-
ních barokních omítkách). 

Část střešních krytin bude vyměněna. Proběhnou práce na odvedení
dešťových a povrchových vod od objektu a u konstrukcí, které jsou nej-
více napadené vzlínající vlhkostí, jsou navržena speciální opatření, která
mají v budoucnu zajistit postupné vysychání těchto konstrukcí.  

Objekt byl původně vytápěn jen ve své malé části, a to kotlem na tuhá pa-
liva. Nově jsou navrženy dvě plynové kotelny a větší část objektu bude vytá-
pěna. Nová bude elektroinstalace a to jak silová, tak i slaboproudá. Nová
bude i kanalizace jak vnitřní, tak i venkovní. Venkovní kanalizace je jednak
dešťová včetně kanalizační stoky s výustním objektem do Labe. Dále byla
navržena kanalizace splašková, která probíhá podvrtem  pod Labem a je za-
ústěna do stávající čističky odpadních vod na druhém břehu Labe.

Zcela samostatnou (a pečlivě sledovanou) záležitostí jsou restaurátor-
ské práce, které byly navrženy jak na stavebních objektech (schody,
omítky, atd.) tak i na uměleckých prvcích (mříže, malby, dřevené prvky).

Současně s naším projektem probíhaly projektové práce na obnově
hospitálních zahrad a jejich zázemí (prováděla firma AND, s.r.o.). Oba
projekty byly vzájemně koordinovány.

Výsledkem obnovy Hospitalu by měl být plně funkční komplex,
který bude zcela využitelný jak pro odbornou, tak i částečně pro laickou
veřejnost. Památka by měla svým novým vybavením a určením přilákat
jak k prohlídce expozic, tak i k badatelské činnosti nebo k návštěvě vý-
stav uměleckých děl současnosti či koncertů vážné hudby. 

Projektové práce jsou v případě Národní kulturní památky v někte-
rých ohledech odlišné od běžného projektování. U většiny záležitostí
jsme nalezli shodu bezprostředně, ale o některých postupech a způso-
bech obnovy jsme vedli delší diskuse. Bylo třeba nalézt alespoň ob-
dobný názor mezi NPÚ Praha – NPÚ Jaroměř – KÚ Hradec Králové –
Správce objektu – soukromé subjekty, které si budou následně prostory
pronajímat – projektant. Ústupků bylo hodně a nedá se označit vítěz
nebo poražený v této diskusi. 

Co říci závěrem?
Snad jen to, takto rozsáhlá a časově náročná práce (zajištění územ-

ního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci za méně jak 1 rok)
se neobešla bez vstřícného přístupu všech zúčastněných. 

Aktivní přístup Stavebního úřadu, NPÚ Praha i Krajského úřadu nám
velice usnadnil naši komplikovanou situaci při projektové i inženýrské
činnosti. Rovněž pomoc ze strany správce objektu (NPÚ Jaroměř) byla
nedocenitelná – zaměstnanci správy s námi trávili desítky hodin při pro-
hlídkách, mapování a průzkumech objektu – bez jejich pomoci bychom
se dostávali daleko častěji do „slepých uliček“ a řešení problémů by se
časově prodlužovala.

Jednoznačně by celá zakázka nedopadla, kdyby neměla dobrého hlav-
ního inženýra projektu, který dokáže dát jednotný směr mnoha proti-
chůdným názorům a technickým řešením.

Domnívám se, že přes veškerá úskalí se nám podařilo celou zakázku
zvládnout, což předpokládám, že se ověří při realizaci stavby.

Původní lůžková část hospitalu Barokní mříž na kostelu

Statistika
Zakázka: HOSPITAL KUKS – PROJEKT IOP KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO
Investor: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha
Zhotovitel: Sdružení „ATELIER 4 – SUDOP PRAHA, PD HOSPITAL KUKS“
HIP: Ing. Vladimír Malý
Začátek plnění: 06/2010, ukončení plnění: 05/2011
Předmět plnění: DÚR, DSP, RDS, VV, zajištění stavebního povolení v právní moci
Předpokládané náklady: 343.000.000 Kč
Zastavěná plocha: 6.1920 m2

Obestavěný prostor: 106.900 m3
Počet místností: 350
Počet rest. průzkumů: 44 prvků prošlo restaurátorským průzkumem a byl na ně zpra-
cován restaurátorský záměr
Délka ohradní zdi: 780 bm, počet bran v ohradní zdi: 10, délka dešťové stoky: 480 bm

SUDOP PRAHA se tentokrát na projektu
podílel menší měrou, než bývá obvyklé. 
Na středisku 206 projektovali Ing. Šudová
a arch. Jakubec "pouze" rekonstrukci objektu
bývalé hospodářské budovy, zahradního
domku a celé několika set metrové kamenné
ohradní zdi s deseti branami.
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Na začátek si zopakujme, že vlastní koridor
měl délku celkem cca 5 km z celkové délky
přeložky 12 km, a že se začal budovat jako
vnitřní výsypka velkolomů Jan Šverma (na
jihu) a Čs. armády (na severu) báňskou techno-
logií, tj. kolejovými a pásovými velkozakla-
dači, a to ještě před rozhodnutím převést na
koridor rušenou železniční trať, ale také silnici
I/13 a řeku Bílinu. Asi je zde potřeba dodat, že
uhlí bylo v té době prvořadou strategickou su-
rovinou a doly všemocným vládcem národního
hospodářství. Omezit z jakýchkoliv důvodů
těžbu „černého zlata“ bylo pokládáno za ohro-
žování národního hospodářství, narušení pěti-
letky a nevím čeho ještě. Proto byly takové
stavby sledovány a kontrolovány vládou a pří-
slušným krajským tajemníkem KSČ. Za doly
byl našim partnerem, ale spíše oponentem (byť
korektním) koncernový podnik DVIL (Doly

V. I. Lenina) a GŘ SHD (Severočeských hně-
douhelných dolů).

Mluvme ale již o technických záležitostech.
Sypání báňskou technologií znamenalo, že se
sypalo bez jakéhokoliv hutnění, zhruba ve 
20 m vrstvách a rovněž bez jakéhokoliv třídění
sypaného materiálu, tj. kupříkladu i z demolic,
prováděných na povrchu. Ve východní části
koridoru, kde výsypka dosahovala 70–90 m,
mělo být – a také bylo – sypání dokončeno
ještě před zahájením stavby. V západní části,
při výšce koridoru až 170 m nade dnem lomu,
se předpokládalo jeho dosypání 1–1a1/2 roku
před zahájením provozu. Posudek Výzkum-
ného ústavu hnědého zuhlí v Mostě a jeho pro-
gnózy o chování koridoru, především jeho
poklesů v čase, předpokládaly, že celkový po-
kles v západní části dosáhne až 5,5 m
a v prvých letech po zprovoznění trati až

49 cm ročně. Přitom podle posudku nebylo
možno vyloučit náhlé poklesy, způsobené zej-
ména vyplňováním mezerovitosti jílovitého
materiálu, který při sypání má kusovitou struk-
turu. To prakticky vylučovalo normální údržbu
železniční trati po dobu cca 10 let.

Proto jsme především navrhli, aby v západní
části dlouhé 2,5 km, kde jsou předpokládány
největší poklesy a kde zejména nelze vyloučit
jejich nerovnoměrnost, byla dvoukolejka zdvo-
jena. Uspořádání zhlaví a zabezpečovací zaří-
zení umožňovalo vždy jízdu po jakýchkoliv
dvou kolejích, třetí kolej měla být v údržbě
a čtvrtá sloužit dovozu materiálu. Přizpůso-
beny tomu byly i osové vzdálenosti. Náš návrh
zdvojení následovali i projektanti silnice I/13
(Pragoprojekt) a přeložky řeky Bíliny (Hydro-
projekt), která byla vedena v rourách na rekti-
fikovatelných sedlech.

Přeložka trati Třebušice–Chomutov II Jiří Stříbrný

„Hrdé stavby socialismu“ - sudopské projekty
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Za těchto výchozích podmínek dostal
SUDOP za úkol v únoru 1976 navrhnout tech-
nologii a technické podmínky dalšího sypání
Ervěnického koridoru. O spolupráci jsme po-
žádali profesora ČVUT A. Myslivce, uznáva-
nou autoritu v mechanice zemin. Náš návrh
mohl ovšem ovlivnit jen provedení vrchních
vrstev koridoru, které v době zahájení projekč-
ních prací provedeny ještě nebyly, a logicky
musel směřovat ke dvěma cílům:

1) Zamezit (prakticky ale jen omezit) vni-
kání vody do jílového podloží železniční tratě.
Neboť voda, především při povrchu, kde je
malé zatížení od vlastní tíhy, způsobuje měk-
nutí jílů a mění drobnou výplň mezi relativně
pevnými hroudami jílovců na bláto. Tím do-
chází k poklesům, které při déle trvajících deš-
tích mohou mít charakter náhlých poklesů.
Z počátku jsme navrhovali skutečné těsnění
pryžovými pásy, později utěsnění jílového po-
dloží jeho zhutněním ve sklonu 5 %. 

2) Vytvořit alespoň v horní části koridoru
podmínky, které by se blížily normálně budo-
vanému náspu.

Profesor Myslivec stanovil především řadu
technických podmínek pro další práci na sypání
koridoru. Současně v prvém návrhu doporučil
dokončené těleso zatížit 10–15 m vysokým
nadnásypem, který by nad budoucí plání vyvo-
zoval zatížení odpovídající železničnímu pro-
vozu, takže po jeho odstranění cca po 1 roce by
se poměry napětí nezměnily. DVIL tento návrh
odmítl z hlediska svých technologických mož-
ností provádění a z časových důvodů.

Další návrh uvažoval provedení 15–20 m

náspu koridoru jako běžný násyp, hutněný po
vrstvách. Za materiál byly zvoleny dosažitelné
podkrušnohorské ssutě, které tvoří mohutné
nadložní vrstvy v předpolí velkolomu Čs. ar-
mády. Jsou to v podstatě zahliněné štěrkopísky
s kameny nejrůznějších velikostí. Hutnění se
předpokládalo vibračními válci. Později byla
mocnost vrstvy ze ssutí upřesněna pro jednot-
livé části koridoru podle očekávaných sednutí,
která jsou opět závislá na stáří výsypky a její
mocnosti a byla určena na 2–13 m. Tak byla
také provedena v jeho východní části a podle
uvedených kriterií se zde pohybovala od 2 do
5 m. Pro západní část, kde docházelo k jejímu
dosypání až v roce 1982–1983, se ukázalo i toto
řešení pro doly jako nepřijatelné z časových dů-
vodů. Dovoz, ukládání a hutnění cca 3,6 mil.
m3 by bylo tak náročné, že je opět nebylo
možno stěsnat do časového limitu, který byl dán
okamžikem, kdy porubní fronta velkolomu Jan
Šverma dosáhne k provizorní přeložce.

V té době jsme byli upozorněni našim odbor-
ným poradcem Ing. Barvínkem, pracovníkem
Stavební geologie, na metodu dynamického
hutnění, která umožňovala využití báňských
prostředků na těžení a ukládání materiálu i ko-
lejové dopravy dolů, a dosáhnout přitom uspo-
kojivě zhutněného náspu. V zásadě šlo
o hutnění pomocí desky, což není jistě nic no-
vého a používalo se již před desítkami let, kupř.
při stavbě německých dálnic. Tohoto způsobu
použil i prof. Myslivec při zakládání haly oce-
lárny v Kladně Dříni. Deska, která se dříve uží-
vala, měla hmotnost 2 až max.10 tun
a spouštěla se z výše 2–3 m. Název dynamické

hutnění (ve francouzském originále  consolida-
tion dynamique, v německé literatuře Dynamis-
che Intensifverdichtung) se užívá při práci
s deskou o hmotnosti podstatně vyšší. Princip
dynamického hutnění je v zavádění velké
energie do půdy, což má za následek okamžité
vytlačování vody a plynů z pórů. Půda přijímá
novou strukturu a vzrůstá podstatně její nos-
nost. Účinky hutnění jsou sledovány v pod-
statě jednoduchými měřicími přístroji, tzv.
pressiometry. 

Původcem této nově upravené metody byla
firma Louis Ménard techniques, která měla
řadu svých mechanizmů a přístrojů patentova-
ných v řadě technicky vyspělých států. Z po-
čátku pracovali s deskami o hmotnosti 10–40
tun, které se spouštěly volným pádem z výše
kolem 20 m pomocí běžných bagrů nebo je-
řábů, později pro tento účel upravovaných.
V době, kdy jsme se o metodu zajímali, praco-
vali již s deskami nejrůznějších hmotností a při
rozšiřování letiště do moře v Nice použili
desky o hmotnosti 176 tun. Při užití desek
hmotnosti větší než 15–20 t se již používalo
speciální zdvíhací zařízení, tzv. tripody, což
jsou jednoduché konstrukce  v podobě troj-
nožky, umožňující zdvih desky o hmotnosti
40 t do výšky 25 m. Zmíněná deska o hmot-
nosti 176 t vyžadovala ke zdvihu do výše 25 m
kolos o 168 kolech s třemi motory Diesel Ca-
terpillar, každy o 400 ks. Pro náš případ na-
vrhla firma Louis Ménard, se kterou jsme
vstoupili do kontaktu, užití tripodu pro desku
hmotnosti 20–30 t, s výškou zdvihu 25 m.

Dokončení příště

Nahoře: nasypané a zhutněné těleso železniční přeložky při exkurzi pracovníků Sudopu. Na snímku vpravo trubní koridor přeložené řeky Bíliny. Foto archiv autora.
Vlevo: Ervěnický koridor - vpravo železniční trať, uprostřed dvě dvouproudé silnice, vlevo trubní koridor přeložené řeky Bíliny a Důl ČSA. Foto archiv MUS a.s.

Výpravní budova zastávky Jirkov (foto Jan Smítka) • Klenutý most z prefabrikátů u Zaječic (foto Marie Beldová) • Rychlík v Třebušicích (foto Jiří Řechka)
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Již 32 let uplynulo od založení hudebního kroužku při
Státním ústavu dopravního projektování v Praze (v
září roku 1979). Smíšený pěvecký sbor SUDOP je
o rok mladší, ale i tak již skončila 31. sezona jeho čin-
nosti. Během prvního roku působení (1980/81) měl
sbor tři vystoupení. Průběh zatím posledního ročníku
byl poněkud pestřejší.
19. října 2010 se konal v sále N. F. Čapka UNITARIA
v Anenské ulici benefiční koncert ve prospěch nadace
ČLOVĚK V TÍSNI pro postižené povodněmi v uplynu-
lém roce. Smíšený pěvecký sbor SUDOP a členové
mužského pěveckého sboru SMETANA pod vedením
Dagmar Kohoutové uvedli náročné REQIEM C-MOLL,
opus 70, Václava Jana Tomáška, za klavírního dopro-
vodu Jany Pavelkové. Sóla zazpívali Naděžda Chrobá-
ková – soprán, Ilona Šatylovová – alt, Petr Štěpnička
– tenor a Ivo Michl – bas. Titíž sólisté zazpívali výběr
osmi skladeb z písňové tvorby Ladislava Pivce, teno-
risty sboru.
Reqiem V. J. Tomáška zaznělo v podobném obsazení
také na koncertu ve vršovickém kostele svatého Vác-
lava dne 2. listopadu 2010.
13. listopadu byla provedena monumentální Tomáš-
kova skladba v rozšířeném obsazení v monumentál-
ním chrámu Panny Marie a svatého Jeronýma při be-
nediktinském emauzském klášteru Na Slovanech.
Účinkovali členové mužského pěveckého sboru SME-
TANA, Smíšený pěvecký sbor SUDOP a EMAUZSKÝ
SBOR A ORCHESTR pod taktovkou Tomáše Čekala.
Sóla zazpívali Naděžda Chrobáková, Ilona Šatylovová,
Petr Štěpnička a David Nykl, jako sbormistryně půso-
bily Dagmar Kohoutová a Ludmila Porazilová.
14. 11. 2010 zaznělo Tomáškovo REQIEM v obsazení

stejném jako dne 19. 10., tentokrát v našem nejstar-
ším mužském klášteru - v benediktinkém arciopatství
na Břevnově, a to v kostele sv. Markéty a sv. Vojtěcha.
Koncert byl benefiční ve prospěch domácího hospice
CESTA DOMŮ. Sbor ARYTMIE PRAHA navíc přednesl
v úvodu tři skladby od G. F. Händela, Leonarda Co-
hena a z Lounského graduálu a další duchovní a li-
dové písně. Závěrem všechny sbory zazpívaly spo-
lečně skladbu Michaela Praetoriusa AUDITE, SILENTE
DIVINA MUSICA.
A přišel čas adventní a vánoční a jeho programová
stálice – Česká mše vánoční („Hej, mistře“) od Ja-
kuba Jana Ryby (dále jen „Rybovka“).
11. prosince v královském sálu hradu Křivoklát za-
zněly tři skladby á capella od J. K. Vodňanského, F. X.
Brixiho a J. J. Ryby a oblíbená „Rybovka“. 
Účinkovali: Smíšený pěvecký sbor SUDOP, Pražský
pěvecký sbor SMETANA, N. Chrobáková, Ilona Šatylo-
vová, Petr Štěpnička, Ivo Michl, malý komorní orche-
str a Jana Pavelková (varhany).
17. 12. 2010 v modlitebně církve českobratrské –
evangelické v Praze 2 se opakoval stejný program ve
stejném obsazení, jen basová sóla přednesl (místo
Ivo Michla) Vladimír Jelen.
„Rybovka“ zazněla ještě 19. a 29. prosince 2010
v kostelích v Radotíně a ve Slaném a 9. ledna 2011
v Husově sboru v Nuslích. 
31. ledna 2011 oslavila sbormistryně Dáša Kohoutová
význačné životní jubileum – AD MULTOS ANNOS!
Druhá polovina sezóny se nesla již v jiném duchu
a zejména v nácviku obtížných skladeb.
Na Velký pátek 22. 4. 2011 se po středeční generálce
konal v chrámu svatého Jakuba koncert pod vedením

dirigenta Zicha se skladbou Antonína Dvořáka STA-
BAT MATER DOLOROSA.
Velikonoční koncert na Bílou sobotu dne 23. dubna
se uskutečnil v královské kapli hradu Křivoklát s pro-
gramem: Adam Michna z Otradovic – Plačte andělové,
J. J. Ryba – Stabat Mater (české přebásnění středo-
věké náboženské sekvence recitovala Ilona Šatylo-
vová) a Andrij Hnatyšyn – Bohorodyce Divo. Účinko-
vali členové smíšeného sboru SUDOP, členové
mužského sboru SMETANA, sólisté N. Chrobáková,
I. Šatylovová, P. Štěpnička a M. Matoušek a Zuzana
Procházková (varhany) za řízení Dagmar Kohoutové.
31. SEZONU zakončil benefiční koncert ve prospěch
zakoupení varhan pro Náboženskou společnost čes-
kých unitářů, konaný 6. června 2011 v sále Unitaria.
Komorní ženský sbor ARYTMIE řízený Lenkou Men-
clovou uvedl Africké Kyrie P. F. Simmse a A. Backa,
Malou jazzovou mši Boba Chilcota a 7 lidových písní
(českou, tyrolskou, islandskou, srbskou, slezskou a 2
slovenské). Martin Matoušek zazpíval „Mou dívenku“
Zdeňka Fibicha a devadesátileté oslavenkyni Ludmile
Matrtajové (předsedkyni Společnosti Jarmily No-
votné) předal kytici růží. Smíšený pěvecký sbor SU-
DOP pod vedením Dagmar Kohoutové přednesl „Lu-
žanskou“ mši Antonína Dvořáka a Jarní romanci –
kantátu na slova Jaroslava Vrchlického od Zdeňka Fi-
bicha. Pěvecká sóla obstarali Naděžda Chrobáková –
soprán, Ilona Šatylovová – alt, Petr Štěpnička – tenor
a Martin Matoušek – baryton. Na klavír a varhany ex-
celovala Zuzana Procházková. Příjemný večer a tím
i celou 31. sezonu zakončily poutavé a děkovné pro-
jevy paní Ludmily Matrtajové a paní Evy Pivcové.

Antonín Janovský

31. sezona činnosti Smíšeného pěveckého sboru SUDOP Praha (2010/11)

Odbor technického rozvoje (OTR) pořádá od měsíce října pod kry-
cím názvem „Technické čtvrtky“ pravidelné přednášky na jedno
téma z oblasti IT. Pro prvních osm čtvrtků byla zvolena témata
z prostředí Microstation v8i . Volba nebyla náhodná, zohledňovala
nejčastěji kladené dotazy na podporu, ze kterých je stále patrné,
jak je systém používán u převážné skupiny uživatelů na úrovni zna-
lostí z roku 2004. Přehled připravených témat je k nahlédnutí na in-
tranetu SUDOPU PRAHA (na PORTÁLU). První „čtvrtek“ se konal
13. 10. 2011 a na pořadu bylo téma „Pracovní prostředí Microsta-
tion v8i“, pak následoval druhý „čtvrtek“ mimořádně již v úterý na
téma „Zobrazování“, kde byly rozebrány nové vlastnosti prvků, refe-
renčních výkresů, dynamických pohledů. Prozatím poslední
„čtvrtek“ se v listopadu zabýval „Novými nástroji“ pro manipulaci
a úpravy prvků a ukázal možnosti uložených výběrů a ohrad. Počá-
teční „čtvrtky“ rozhodně netrpěly přehnaným zájmem ze strany uži-
vatelů, jak je vidět i z ilustračních fotografií. Většinou se sešla
stabilní skupina uživatelů s dlouhodobě hlubším zájmem o Micros-
tation, kteří často svými dotazy donutí podporu na OTR podívat se
hluboko do manuálu Microstationu. Nicméně je pak velkým zados-

tiučiněním, když následující den po technickém čtvrtku pracovník
OTR po telefonu učí totéž někoho, kdo neměl čas nebo chuť přijít.
Je to potvrzení, že má smysl se stále pokoušet o nemožné – pro-
budit zájem o hlubší poznání nástrojů, které používáme. OTR ví
o velmi zdatných spolupracovnících, kteří by mohli okamžitě před-
nést velmi poutavé přednášky, nicméně zatím se k tomu pro časové
vytížení nedostali. 
OTR bude v pořádání Technických čtvrtků stále pokračovat. I na-
dále se budou konat pokud možno ve čtvrtek, ve čtrnáctidenním
cyklu, vždy od 13 hodin v zasedací místnosti číslo 7, s možností
připojení mimopražských pracovišť přes videokonferenční zařízení.
Další technické čtvrtky s tématikou Microstationu budou věnovány
projektování ve 3D a webovým službám. Mezi témata Microstationu
bude zařazeno jedno povídání o fotografiích, jejich zpracování,
ukládání, tisku a drobné teorie o pixlech.
Věřím, že se časem najdou kolegové v sudopské projektantské
obci, kteří budou mít chuť se zajímavými tématy seznámit ostatní,
a najdou si čas pro přípravu přednášky. Neváhejte – OTR je připra-
veno pomoci se zajištěním. Jaroslav Veselý

TECHNICKÉ ČTVRTKY

Foto je z přeloženého „čtvrtku“ na úterý 26. října. I když sudopáků v Praze se nezúčastnilo mnoho, dálkově byli připojeni kolegové v Ústí nad Labem.



Ještě jednou „ajťáci“
Nemají to ti hoši lehké. Zlomyslnosti, které nám uživatelům provádějí jednotlivé počítače, se
jim znásobují v rozsáhlé síti. V pondělí 2. října jsme se ocitli bez sítě - tedy bez internetu, bez
pošty, bez Portálu, bez tiskáren... zkrátka bez rukou. Ale pozor! Aby to nebylo jednoduché, tak
pouze vybraní jedinci. Tím pádem byly závady rafinovanější a mnohem hůře k hledání. Taky
se chlapci zapotili - ani neměli čas brát telefony. Klidu jsme jim jistě nepřidali ani my, naštvaní
uživatelé, když jsme se jich odpoledne ptali, máme-li si nazítří přinést vlastní internet
z domova nebo zda to vidí jinak. Viděli to jinak a v úterý technika fungovala.
Celá příhoda mi ale připomněla jinou, mnohem starší. Týkala se jiné kisny, takže nám ajťáci do
těch našich poslali sdělení:

Havárie diskového pole GW1 (21.08.2006, 03:54:05) 

Před polednem neděle 20. srpna došlo k neplánované havárii
diskového pole na GW1 (tedy pole, ve kterém byly minulý měsíc
vyměněny disky za nové - větší). Přes naši snahu se nám
nepodařilo pole oživit a byli jsme proto nuceni přistoupit k náročnější
obnově dat.

Data v ProjectWise budou kompletně obnovena, ale do dokončení
jejich obnovy není možné k souborům z ProjectWise přistupovat.

Databázi požadavků na Portále ale není možné obnovit novější, než
z minulého měsíce. Pokud jste měli za poslední měsíc nějaké dosud
nevyřízené požadavky, prosíme, zadejte své požadavky znovu.

Omlouváme se za neplánované komplikace, 
OTR.

Takže chlapci... příště havárii pořádně naplánovat!
A komplikace pro jistotu taky!

PS
Ale klobouk dolů, mají to, neřádi, dobře obšancované. Jako by tušili, že si z nich bude někdo
utahovat. Když jsem se snažil ten jejich text dostat do rámečku v InDesignu, dvakrát mi
program zatuhnul a musel jsem restartovat celý počítač. Chvíli jsem bojoval, ale nakonec jsem
zvítězil. Potupu, že bych k TOMUHLE měl volat o radu právě je, bych neriskoval.

Ivan Krejčí
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KLUB DŮCHODCŮ
V červenci, na vlakovém zájezdu, nás přivítal zámek
Letovice. Zámek, jehož počátky pocházejí z let 1250,
byl poničen husity (1424), Švédy (1643), požárem
(1724) a nakonec JZD a učilištěm. Po roce 1989 byl
vrácen hraběti  Kálnokymu, který ho obratem prodal
(2004) podnikateli Vavřičkovi. Nový majitel za po-
mocí příspěvků opravil vnější vzhled zámku. Vnitř-
ních 130 místností, které jsme procházeli 1,5 hod.,
kromě restaurace a svatebního apartmá, dosud na re-
konstrukci čeká. Při zpáteční cestě jsme si prohlédli
kostel sv. Prokopa. Kostel sv. Václava a lékárna z 18.
stol. v klášteře Milosrdných bratří (v současném no-
viciátu a nemocnici) nebyly přístupné.
Za slunečního počasí, které nás provázelo celý den,
jsme vyrazili v srpnu vlakem do Strančic a dále
busem do původně zámku, dnes soukromého ho-
telu Berchtold. S průvodcem jsme si prohlédli celý
hotel s prostory pro konference, ubytování i s no-
vomanželskými ložnicemi a pokojem fotbalisty Pa-
nenky s jeho podpisem a obrázky na stěnách,
včetně zde umístěného historického muzea města
Vidovic. Po dobrém obědě jsme přejeli do Štiřína,
opět dříve zámek, dnes golfový hotel. Omezený
přístup do parku, obsazený golfisty, nám krátkou
přednáškou zpříjemnil „zahradník“ V. Větvička
(znáte z televize).

V září jsme se vydali busem na sever do městečka
Bečov nad Teplou, kterému vévodí hrad se zámkem.
Zámek se proslavil nalezením, po detektivním pá-
trání v roce 1985, relikviáře sv. Maura pod podla-
hou kaple, kam ho ukryl poslední majitel Beaufort
na konci 2. světové války. Tumbový relikviář z po-
zlaceného stříbra o rozměrech 140/42/65 cm, který
jsme si prohlédli v hlídané trezorové místnosti, byl
vyroben v 13. stol. ve Francii a je po náročné re-
konstrukci nejdrahocennější památkou v ČR. Cen-
nější, zejména historicky, jsou jen korunovační
klenoty. Barokní zámecké interiéry (kaple, kni-
hovna, salóny) jsme neabsolvovali. Na oběd jsme
zajeli do města Toužim, jehož památky Dolní
a Horní zámek s pivovarem chátrají a nejsou proto
přístupny. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v tra-
pistickém klášteře Nový Dvůr, kde jsme nakupovali
v prodejně s výrobky řeholníků zdejších (několik
druhů spec. hořčice) i francouzských (bio džemy).

František Bartoš

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

finanční referent EP
Věra Dewetterová,  16. 11.
referent správního odboru   

75 let Milan Kosmák, 1. 10.
projektant stř. sděl. a řídící techniky
Zdena Němečková, 25. 10.
kreslička stř. arch. a poz. stavitelství 

SE ZÁRMUTKEM VZPOMÍNÁME
na Ing. Antonína Zlatníčka, vedoucího úseku trakce
střediska 10, který zemřel 30. 10. 2011 ve věku 79 let.
V SUDOPU pracoval 39 let.

Sponzoring 2011
Nedá se říci, že by se situace s financováním dopravní infrastruktury zlepšila, a tak

zůstávají i omezené finanční prostředky na podporu neziskových organizací. Na dru-
hou stranu však počet jejich žádostí stoupá, a my jsme nuceni vybírat. Z žadatelů, kte-
rým věnujeme péči dlouhodobě, příspěvek na činnost obdržely: Modrý klíč – sdružení
pro pomoc mentálně postiženým v Praze 4, Spolek TREND vozíčkářů Olomouc (pod-
pora asistenční služby), Raná péče EDA, Praha 2 (podpora rodiny a vývoje dítěte se
zrakovým postižením) a Rozum a Cit, nadační fond pro opuštěné děti (podpora pěs-
tounských rodin). 

Přispěli jsme TJ Zora Praha na sportování nevidomých sportovců, Společnosti DUHA
(nadace pro děti postižené dětskou obrnou) a Lékařům bez hranic. Nadace Františka Fal-
tuse, Praha 6 dostala příspěvek na podporu studentů zaměřených na ocelové konstrukce
a 1. pražský sportovní klub neslyšících příspěvek v Praze 4 na dárky Mikulášské nadílky
svým členům. Přispěli jsme i na provoz Hospice Anežky České v Červeném Kostelci,
podpořili jsme pobyty klientů po dětské mozkové obrně, které pořádá DMO pobyty do-
spělých, Mladá Boleslav. Příspěvky na činnost dostalo Občanské sdružení Máme ote-
vřeno? z Prahy 2, Křesťanské sdružení zrakově postižených na výrobu zvukových knih
(Martin Knobloch), občanské sdružení Útočiště v Sokolově na dokončení rekonstrukce
Střediska na farmě a Mateřská škola Vokovická, Praha 6 na pomůcky pro děti se speciál-
ními potřebami. Prostřednictvím České televize a jejich čtyř adventních koncertů jsme
pomohli dalším neziskovým organizacím.

Každoroční příspěvky získaly: 78. skupina SKALKA Praha 10 na zvelebení táborové
základny v Kamenici u Humpolce (pečují i o děti našich zaměstnanců) a Pěvecký sbor
SUDOP (příspěvek na vybavení). -kre-
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Zmizelé koleje – zmizelá nádraží (10) Petr Lapáček

8c (901) Česká Kamenice – Česká Lípa
Zahájení provozu 10. 2. 1886, ukončení 30. 9. 1979, délka 25 km
Železniční trať Česká Kamenice – Kamenický Šenov – Česká Lípa

střelnice byla zprovozněna postupně v letech 1886–1903. První snahy
o rozšíření železniční sítě na sever od Děčína se objevily šest let po do-
končení Pražsko-drážďanské dráhy (1851) v podobě projektu trati Pod-
mokly – Česká Kamenice – Varnsdorf. Obrat nastal v roce 1865, kdy
byla vydána koncese pro stavbu několika tratí vznikající nové železniční
společnosti Česká severní dráha (Böhmische Nordbahn; BNB). První
spojovala Bakov nad Jizerou na trati Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy

Rušené lokální tratě v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století

s Českou Lípou a Rumburkem. Zahájení provozu mezi Českou Lípou
a Rumburkem proběhlo dne 16. 1. 1969, kdy byla současně otevřena
i další trať BNB spojující Děčín s Varnsdorfem. Vybudováním této větve
se konečně dočkalo železné dráhy i město Česká Kamenice. BNB zde
vybudovala nádraží s malou výtopnou. Původní název stanice Böhmisch
Kamnitz – Steinschönau (Česká Kamenice – Kamenický Šenov) jakoby
předznamenával vznik další železnice, avšak obyvatelstvo v Kamenic-
kém Šenově i místní podnikatelé si na „svoji“ trať museli ještě nějaký
čas počkat.

Právě obtížná terénní přístupnost způsobila, že Kamenický Šenov,
přes svůj význam tradičního centra sklářského průmyslu, zůstával stra-
nou všech známých projektů hlavních tratí. S tím se ovšem představitelé
místního sklářského průmyslu nehodlali smířit, a protože „lokálkový
zákon“ z roku 1880 nepřinesl ještě přímou finanční podporu místním
drahám, spojili se se společností Česká severní dráha, která ráda využila
možnosti udržet si své výsadní postavení v dopravě na severu Čech.
Společnost vypracovala předběžný projekt 4,471 km dlouhé dráhy a ná-
klady propočetla na 202 000 zlatých. Ačkoliv jednání o výstavbě trati
probíhala již od roku 1882, kvůli mnoha průtahům s cenami pozemků
odsouhlasilo Generální shromáždění BNB definitivní verzi projektu až
4. května 1885. O čtyři měsíce později, 4. srpna 1885, byla společnosti
udělena koncese a ihned poté se začalo se stavbou.

Mapy Jan Šťastný: 
http://zrus-zan-zel.blog.cz
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Nová dráha byla typickou ukázkou výkladu „lokálkového zákona“ –
trať bez jediné mezilehlé zastávky stoupala z České Kamenice po lukách
jižně od Zámeckého vrchu nejkratší cestou ke Kamenickému Šenovu.
Sklony se pohybovaly v hodnotách 26 až 34 promile, oblouky měly po-
loměr od 200 do 400 metrů. Díky tomu vycházel rozsah zemních prací
jako minimální. Jediný výraznější násep s hlubším zářezem se objevil až
v závěrečném úseku a mostní objekty se spokojily se světlostí do dvou
metrů. Lehké kolejnice připouštěly hmotnost na jednu nápravu jen 10,5
tuny, povolená rychlost 25 km/h také nebyla dvakrát závratná, avšak vý-
znam krátké lokálky pro samotný Kamenický Šenov dokazovala repre-
zentativní patrová budova zdejšího (později „dolního“) nádraží. Také
kolejiště bylo poměrně rozsáhlé, nechybělo ani skladiště zboží s boční
rampou a pro provozní ošetření lokomotiv zde vznikla malá výtopna se
zauhlováním a vodárnou. První vlak přijel do Kamenického Šenova 10.
2. 1886 a jízdní řád se od počátku ustálil na tehdy slušném počtu tří párů
smíšených vlaků denně. Téměř současně byla v bezprostřední blízkosti
koncového nádraží založena sklárna Adolfa Rückla a její připojení
k místní dráze vlastní vlečkou na sebe nenechalo dlouho čekat.

Zakrátko po dokončení kamenicko-šenovské lokálky se ozvaly první
hlasy požadující její prodloužení a napojení dalších obcí žijících rovněž
výrobou skla. Zde však již nebyly překážkou jen bezmála horské terénní
podmínky, ale také mnohem slabší hospodářské zázemí, které způsobilo,
že BNB se do stavby další trati příliš nehrnula. V roce 1889 byl sice
představen projekt vycházející úvratí ze stávajícího šenovského nádraží
a pokračující do České Lípy, avšak přílišné nadšení nevyvolal. Jednak
proto, že zcela míjel obce Prysk a Prácheň, a také proto, že v mezích
platné legislativy nebylo možné shromáždit kapitál potřebný k výstavbě
takové trati. Upravenému  projektu místní dráhy Kamenický Šenov –
Česká Lípa, zahrnujícímu konečně také dříve opominutý Horní Prysk
a Prácheň, významně pomohl nový  zemský zákon, který vyšel v roce
1892. Usnesením zemského sněmu z prosince 1900 byla poskytnuta ga-
rance na částku 1,968 milionu korun, stát se zavázal k převzetí akcií
v hodnotě 410 tisíc korun a dalších 410 tisíc byli místní zájemci povinni
opatřit sami. Po určitých obtížích a tahanicích (šlo koneckonců „jen“
o peníze) byla 24. března 1902 konečně vydána definitivní koncese zně-
jící na jméno Klemense Rasche, oldřichovského továrníka, a 20 dalších

s ním spojených osob. Stavba podle projektu vypracovaného technickou
kanceláří Ing. J. Koehlera a J. Raynalda v Praze byla zadána podnikatel-
ství staveb inženýrů Chierici & Pícha a trvala půldruhého roku od dubna
1902 do konce srpna 1903. Trať vycházela ze samostatně zřízené stanice
Česká Lípa městský sad, situované v sousedství dnešní zastávky Česká
Lípa střelnice, a spojené pomocí křižovatkové (tzv. anglické) výhybky
s traťovou kolejí hlavní dráhy BNB Česká Lípa – Rumburk.

První vlak jel po prodlouženém úseku 25. 8. 1903, trať provozovala
společnost České severní dráhy. Zdejší krajinou zazníval pískot píšťal
a odfukování parních lokomotiv 320.1 a 313.4, ale třeba i parních moto-
rových vozů Komarek M124.0. Ty zde však mnoho úspěchů neslavily,
trať má místy stoupání až 34 promile, a proto po čase dráhu opustily.

V roce 1908 došlo v Rakousku k zestátnění řady velkých železničních
společností, mezi nimi i BNB, ale situace na obou šenovských lokál-
kách se nijak nezměnila. Pouze vlastnickou značku BNB na lokomoti-
vách a vozech nahradila zkratka kkStB Rakouských státních drah,
a podobně tomu bylo i po vzniku první Československé republiky, kdy
provoz převzaly nově ustavené ČSD. Teprve plošné zestátnění českých
lokálek, provedené k 1. 1. 1925, přivedlo pod křídla ČSD i majetek ak-
ciové společnosti místní dráhy Česká Lípa – Kamenický Šenov a trať
začala být provozována jako jeden celek. Dopravně vytíženějším však
ještě na dlouhá léta zůstal její starší úsek, který se na sklonku 30. let do-
konce dočkal částečné motorizace v podobě přímých vlaků Děčín – Ka-
menický Šenov a zpět, vedených motorovým vozem M 222.0. 

Po záboru československého pohraničí se trať ocitla pod správou Ně-
meckých říšských drah (DR), ředitelství Drážďany. Provoz znovu plně
ovládly parní lokomotivy. Krátce po osvobození republiky, v červnu
1945, převzali provoz znovu českoslovenští železničáři. Trať se vrátila
pod správu ČSD do obvodu nově zřízeného ředitelství Ústí nad Labem
a zpočátku jen s vypětím zvládala nároky na přepravu. Intenzita pro-
vozu v následujících letech se měnila podle potřeb postupně obnovova-
ných podniků. Vzrůstající objem nákladní dopravy po roce 1949
zajišťovaly lokomotivy řady 423.0.

Lokálka, která prožila ve zdraví obě světové války, nepřežila rozvoj
automobilové dopravy v šedesátých a sedmdesátých letech a byla dne
30. 9. 1979 pro cestující veřejnost uzavřena. Následoval jen občasný ná-
kladní provoz, který byl v roce 1992 už úplně zastaven. Koleje od Ka-
menického Šenova do České Lípy byly posléze rozebrány a začala
devastace zbytku.

Totální devastace budovy dolního nádraží, ze které zbyly jen obvo-
dové zdi a střecha, zarůstající trať a krádeže čehokoliv rychle následo-
valy. Tehdy se o trať začal zajímat čerstvě vzniklý Klub přátel lokálky,
a rokem 1995 začal nekonečný příběh oprav a prací na trati.

Členové KPL se složili a zakoupili pro tuto trať typický motorový vůz
M131, prázdninový víkendový provoz fungoval až do roku 2006. Na
sklonku roku 2008 prodala SŽDC, s.o. trať Klubu železničních cestova-
telů (KŽC, s.r.o.), který se snaží dát trať do pořádku. Podobně jako trať
v Zubrnicích, i ta šenovská si několikrát zahrála ve filmu. Natáčely se zde
například scény útoku na vlak z filmu Tmavomodrý svět Jana Svěráka. 

V současné době je trať vedena v jízdním řádu ČD pod číslem 901
jako muzejní s občasným provozem Kamenického motoráčku –  v roce
2011 během letní sezóny.

Dvě fotografie Martina Policera dokumentují současny�  stav trati s mostem 
za Kamenicky�m Šenovem a místo, kde kdysi trať opouštěla Českou Lípu.
Spodní foto připomíná oživení muzejního provozu v Kamenickém Šenově.
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