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Je třeba uvést, že příležitost pracovat v Ira-

ku byla dána pozváním Státní organiza-

ce silnic a  mostů (State organization of 

roads and bridges – SORB) v rámci Podni-

ku zahraničního obchodu (PZO) Polytech-

na na jaře 1978, abych přijel s několika dal-

šími inženýry pracovat do  Iraku podobně 

jako v  letech 1964 až 1968 (můj první po-

byt). Iracká strana stála před nutností zlepšit 

a  dobudovat dopravní infrastrukturu země 

po znárodnění svých ropných zdrojů. Chtěl 

bych připomenout, že získat odbornou úro-

veň a  důvěru vytvářející prestiž a  respekt 

odborníka není jednoduché, avšak udržet si 

ji bývá mnohdy těžší.

Na požádání redakce časopisu si dovolu-

ji stručně uvést několik příkladů, které po-

stupně vedly k  získání prestiže a  respektu 

našich inženýrů, především mostařů, neboť 

výstavba mostů byla klíčovým problémem 

iracké dopravní infrastruktury. První na-

ší prací byly návrhy ekonomicky výhodněj-

ších, staticky neurčitých spojitých konstruk-

cí z předpjatého betonu, založených na ši-

rokoprofilových pilotách v  nepříznivých zá-

kladových podmínkách v jižní a střední čás-

ti země. Zahraniční společnosti navrhovaly 

zde pouze předpjaté konstrukce staticky 

určité, ekonomicky méně výhodné. Iracká 

strana proto postupně přestala zadávat ná-

vrhy velkých mostů zahraničním společnos-

tem a pověřovala tím naši skupinu. 

Kritériem technické a  ekonomické úrov-

ně návrhů byla iracká směrnice, podle kte-

ré mohl kontraktor ve veřejné obchodní sou-

těži předložit svůj alternativní návrh, který 

musel být alespoň o 10 % levnější (aby se 

jím SORB zabýval), než návrh úřední (Ten-

der Drawings) vypracovaný naší skupinou. 

Při splnění právních a  technických podmí-

nek rozhodovala v  soutěži cena. Uvede-

né kritérium bylo přísné, neboť jsme nezna-

li technické vybavení soutěžících společ-

ností ani jejich speciální technologie. Za ce-

lé období naší působnosti nebyl alternativ-

ní návrh podán. 

Byl jsem překvapen, když si mě prezident 

SORBu zavolal a řekl mi, cituji: „Pane Tvrz-

níku, když mi přivedete tolik Vašich inžený-

rů, kolik budu potřebovat, propustím inžený-

ry ostatních národností a od této chvíle bu-

deme na jedné lodi“. Tolik důvěry jsem ne-

čekal, věděl jsem, že nemohu zklamat, ale 

současně mi bylo jasné, že za normalizač-

ních poměrů to nebude možné, i když v le-

tech osmdesátých si již začala razit cestu 

ekonomie. Dohodnul jsem s  panem prezi-

dentem, že jím uvedenou představu splním 

během dvou let. Asi za čtvrt roku poté byl 

pan prezident zvolen primátorem Baghda-

du. Tak skončil společný plán, nicméně vy-

jadřoval prestiž a  respekt, který českoslo-

venští inženýři na SORBu dosáhli. 

Druhým oborem naší činnosti byla super-

vize na  velkých mostních stavbách, kde 

jsme pracovali podle pravidel FIDIC (Fede-

ration Internationale des Enginieurs – Con-

seils) vydávaných v Lausanne. Naši inžený-

ři zastávali buď funkci vedoucího supervize 

na  stavbě (Resident Engineer – RE správ-

ce stavby), nebo byli jako techničtí odbor-

níci, kteří zodpovídali za  kvalitu provede-

ní stavby a čerpání rozpočtu ve svém obo-

ru. Sám jsem řešil problémy (zpravidla tech-

nické spory), které nebyla schopna vyřešit 

supervize na  stavbě. Dovolím si uvést dva 

příklady.

MOST PŘES EUFRAT

Most přes Eufrat nedaleko města Nassiriy-

ah na  jihu země stavěla francouzská spo-

lečnost Bouygues. Nosnou konstrukci tvoři-

ly předpjaté prosté nosníky o délce 35 m se 

spřaženou železobetonovou deskou spočí-

vající na stativech nesených kruhovými pilí-

ři. Most byl založen na širokoprofilových pi-

lotách o průměru 1 500 mm. 

Spor nastal při předpínání nosníků, kdy 

náš RE na základě zkoušek betonu nosní-

ku vypočetl jiné protažení kabelu, než by-

lo uvedeno v projektové dokumentaci (PD) 

vypracované společností Bouygues. Hlav-

ní stavbyvedoucí odmítnul napínat na  pro-

tažení vypočtené naším RE a trval na hod-

notě uvedené ve  francouzské PD a  poža-

doval za každý den zpoždění, vzniklé tímto 

na stavbě, úhradu 10 000 USD. 

Bylo mi jasné, že pravdu má náš RE, ne-

boť projektant mostu použil pro výpočet 

normové pevnosti betonu, zatímco RE po-

užil při výpočtu skutečnou pevnost betonu 

nosníků dosaženou na  stavbě a  ověřenou 

zkouškami. Abych předešel dalším spor-

ným jednáním a dal najevo nestrannost, roz-

hodl jsem se, aby náš výpočet byl předán 

do  Paříže k  posouzení projektantovi mos-

tu. Jeho vyjádření bude konečné a pro obě 

strany závazné. V případě souhlasu s naším 

výpočtem odpadne požadavek na  úhradu 

10  000 USD za  den. To bylo přijato s  vý-

razem uspokojení. Věřil jsem, že francouz-

ský inženýr, který most navrhoval, je si vě-

dom své zodpovědnosti a sdělí pravdu. Dru-

hý den z  Paříže přišel souhlas s naším vý-

počtem. Od  této doby si nás společnost 

Bouygues vážila a na stavbě byly bez disku-

se a váhání plněny všechny naše připomín-

ky a doporučení. 

MOST JADIRIYAH

Další spor vzniknul při předávání polygo-

nu trasy pro výstavbu šestipruhové komu-

nikace délky 4,43  km odvádějící tranzit-

ní dopravu ze směru západ-východ mimo 

střed Baghdadu. Stavba sestávala z  nad-

jezdu nad levobřežní komunikací, hlavního 

mostu Jadiriyah, největšího v  Iraku o délce 

1 276,4 m, a nadjezdu nad železnicí a silnicí 

do Hilly. Kontraktorem byla západoněmec-

ká společnost Polensky & Zöllner, která zví-

tězila v mezinárodní soutěži. Projekt vypra-

covala naše skupina. 

Krátce po  předání podkladů a  vytýčení 

polygonu polskými inženýry (naše skupina 

na SORBu ještě svoje geodety neměla) mi 

sdělil hlavní stavbyvedoucí, že koncový bod 

polygonu po  přeměření německými inže-

nýry je proti předaným podkladům vytýčen 

o 300 mm na jih a požadoval zaplacení ztrá-

ty tří dnů ve výši 20 000 USD zaviněné ne-

přesným vytýčením polygonu. Po přeměře-

ní českými inženýry vypůjčenými z jiné stav-

by mostu, byl tento bod vytýčen o 270 mm 

severněji. Pro geodety, zvláště při němec-

ké důkladnosti, se vytýčení koncového bo-

du polygonu o délce 4,5  km stalo prestiž-

ním sporem. 

Navrhl jsem, aby bylo provedeno společ-

né měřením závazné pro obě strany zodpo-

vědnými geodety obou stran, což bylo při-

jato. Jako zodpovědný geodet na výstavbu 

mostu Jadiriyah právě nastoupil vynikající 

inženýr Ing. Šuráň, CSc., který po seznáme-

ní se se situací podotknul, že měření budou 

vždy rozdílná, pokud koncový bod polygo-

nu nebude řádně zajištěn. Aby zajištění bylo 

řádné a bezpečné, rozhodl se polygon zajis-

tit měřením na Polárku. Pro souřadnice Po-

lárky si zašel na Novou univerzitu v Baghda-

du, kde neměli souřadnice současné, tak-

že si předané dopočítal. Na  univerzitě mu 

ihned byly nabídnuty profesorské přednáš-

ky, což bylo zdvořile odmítnuto. Německý 

inženýr, který zřejmě ještě v praxi na Polárku 

neměřil, působil jako studentík naslouchající 

výkladu svého učitele. Hlavní stavbyvedou-

cí se po  ukončení měření zdvořile zeptal, 

zda je pan Ing. Šuráň profesorem. Odpově-

děl jsem, že nikoliv, že je pouze naším dob-

rým geodetickým inženýrem. Udiven odešel 

a fakturu nepředložil.

ZÁVĚR

Naše činnost, jak na  SORBu, tak při pro-

vádění supervize na  mostních stavbách 

a na výstavbě nového letiště Saddama Hu-

sseina v  Baghdadu (které se zúčastnilo 

v daném období postupně až šedesát inže-

nýrů), nezůstala utajena, zejména zahranič-

ním společnostem. Stávalo se, že přicháze-

li zástupci společností ze staveb mimo náš 

kontrakt a žádali o názor nebo radu při řeše-

ní jejich problémů. Takové případy jen zvy-

šovaly důvěru a prestiž našich inženýrů.
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