
Junák - Svojsíkův závod 2019 okresu Praha 2 
 

MODUL „PŘED ZÁVODEM“ 
 

Úkol 1 - Družinová průzkumná výprava k Negrelliho viaduktu 
 
   V roce 1845 přijel od Olomouce do Prahy první vlak vedený parní lokomotivou. Tímto bylo 
vytvořeno železniční spojení  Vídně s Prahou (přes Olomouc). Železniční projekt však počítal se 
stavbou trati až na saskou hranici a tak hned na jaře 1846 začala výstavba kamenného viaduktu přes 
Vltavu podle plánu ing. Negrelliho. Přemostění Vltavy bylo hotovo v roce 1849 a v roce 1850 po 
novém viaduktu přejel první vlak. A město získalo svůj druhý (po Karlově) most přes Vltavu. 
 

 
 
   V současnosti probíhá generální oprava viaduktu, která v některých místech znamená fakticky jeho 
opakovanou výstavbu. Vypravte se k Negrelliho viaduktu a celý si ho projděte a prohlédněte.                      
Nezapomínejte, že se pohybujete v džungli velkoměsta a musíte zapnout všechny své smysly a 
obezřetnost, abyste viaduktovou výpravu přežili. O výsledcích svého průzkumu vypracujte zprávu. 
Vedení  Závodu od vás chce vědět: 
 

1)  Která nádraží viadukt ve své dnešní trase propojuje? 
 

2) Jaké různé druhy základního stavebního materiálu použitého na klenby oblouků se vám 
v různých úsecích viaduktu podaří objevit? 

 
3) Předložte jednu okomentovanou skupinovou fotografii své družiny s viaduktem, která bude i po 

letech jasně připomínat, že jste byli u toho, když se „stavěl“ Negrelliho viadukt. 
 

4) Pořiďte a předložte okomentovanou fotografickou mini-sérii (max 5 snímků) dokumentující 
výstavbu kamenného mostu v obecném smyslu, z níž bude každému (třeba vaší babičce) 
jasné, jak se takový viadukt správně staví. Různé fáze výstavby můžete zdokumentovat během 
své průzkumné výpravy v různých úsecích viaduktu. 
 

5) Na tomto obrázku vidíme nákladní vlak přijíždějící po Negrelliho viaduktu od Holešovic, ale 
vidíme také jakési koleje vedoucí  POD (!) viaduktem a na nich lokomotivy. Co to je za koleje a 
kam vedou?  Uveďte rovněž, jak jste se k odpovědi na tuto otázku dopracovali. 
 



 
 

Zprávu o výpravě k Negrelliho viaduktu pošlete vedení závodu v podobě dokumentu ve formátu PDF 
nejpozději 22.dubna 2019 (to je Velikonoční pondělí) a její papírovou verzi odevzdejte na Závodu. 
 
 

Úkol 2 - Doprava družiny hromadnou dopravou z Prahy na SZ 
 
Na Závod se hlásíte jako železniční stavební specialisté a tak víte, že železnice tvoří geniální kostru 
pražské dopravy, která je rychlá a spojuje překvapivé množství bodů. A také je ze všech složek 
městské dopravy nejspolehlivější: za velkých záplav v letech 2002 a 2012 zůstal provoz na pražské 
železnici plně funkční a velkou vodou netknutý. 
 
      Zjistěte, jak se z místa svého družinového srazu dostanete na místo Závodu (50.0938400N, 
14.6335739E) prostřednictvím hromadné dopravy. Uveďte časovou délku jednotlivých úseků od 
odchodu z místa srazu po výstup z posledního dopravního prostředku poblíž místa Závodu. Čas 
pěšího přesunu k prvnímu dopravnímu prostředku odhadněte, jízdní časy a přestupní doby uveďte 
podle jízdních řádů. 
 
Podúkol 2.1      Vyhledejte spojení  s co největším možným podílem železnice. Předložte vedení 
Závodu jeho časový rozpis. 
 
Podúkol 2.2      Vyhledejte alternativní spojení, pro vás třeba výhodnější, v němž železnice nemusí 
hrát rozhodující roli. Předložte vedení Závodu jeho časový rozpis. 
 
Podúkol 2.3     Zdůvodněte, proč jste si nakonec vybrali tu variantu dopravy, kterou jste si vybrali. 
 
   Zprávu o plánování dopravy na SZ pošlete vedení  Závodu v podobě dokumentu ve formátu PDF 
nejpozději 22.dubna 2019 (to je Velikonoční pondělí) a její papírovou verzi odevzdejte na Závodu. 
 
 

U skautek a skautů okresu Praha 2 předpokládáme i formální náležitosti průzkumné zprávy



