
Stalo se tradicí, že na začátku prvního
pracovního týdne nového roku pozve
generální ředitel vedoucí pracovníky
firmy na setkání, kde je seznámí s vý-
sledky uplynulého roku, hlavními problé-
my, které firmu provázejí, a výhledem na
rok právě začínající. I letos se sešlo ve
středu 3. ledna 2007 v sídle společnosti
její vedení s řediteli divizí, vedoucími
útvarů a dalšími manažery firmy. 
Generální ředitel Petr Kuchár zhodnotil
rok 2006 jako historicky nejúspěšnější,
pokud jde o dosažený hospodářský
výsledek a navazující ekonomické para-
metry. Finanční stabilita společnosti
byla v průběhu roku na takové úrovni, že
bylo možno si dovolit i investici vedoucí
k získání pětadvacetiprocentního podílu
ve známé a úspěšné firmě Zakládání
staveb. Rozhodující vliv na těchto vý-
sledcích měla vhodná skladba výrobní-
ho programu, která znamenala využití
většiny nejproduktivnějších kapacit
firmy naplno. Přispěl k tomu též zavede-
ný systém procesního řízení, jenž posky-
tuje všem pracovníkům větší přehled,
přesnější evidenci a rychlejší informo-
vanost. Negativním trendem roku 2006
byl naproti tomu částečný pokles obje-
mu výroby. 

V další části svého projevu pak gene-
rální ředitel uvedl chronologický pře-
hled všech důležitých momentů, které
firma v uplynulém roce zažila. Podobný
přehled lze najít v každoročně uvádě-
ném kalendáriu.

CChhaarraakktteerriissttiikkyy  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ddiivviizzíí  sshhrrnnuull
ttaakkttoo::
DDiivviizzee  11 je naší nosnou divizí. Má roz-
hodující podíl na vytváření rentability.
V uplynulém roce byl její nejúspěšnější
stavbou projekt Nové spojení, kde byly
ukončeny ražby a zahájena betonáž
definitivní obezdívky. Dále jí patří po-
chvala za tunel Klimkovice, za plynulý
průběh výstavby Kolektoru Vodičkova
a za dobrou práci na stavbě Metra,
trasa IV.C2, kde byly ukončeny ražby
a definitivní obezdívka. Zde se na sou-
visejících objektech podílela i divize 2.
Vedení divize musí pokračovat v tlaku na
zvýšení objemu zakázek a nepolevit ve
výchově nových vedoucích pracovníků.

DDiivviizzee  22, která vznikla z původně malého
inženýrsko-dodavatelského střediska,
má před sebou největší rozvojové úkoly.
Souvisí to se strukturou stavebního trhu,
který narůstá zejména v mnoha oborech
pozemního stavitelství. Nový ředitel divi-
ze si je toho jistě dobře vědom a povede
svoji divizi správným směrem. Nemalé
úkoly ho čekají společně s centrálou při
rozšiřování počtu realizačních týmů. 

DDiivviizzee  33 je hlavním aktérem účasti naší
společnosti na projektech v oblasti
železničního stavitelství. 

PPookkrraaččoovváánníí  nnaa  ssttrraanněě  22
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V KLIMKOVICÍCH PRÁCE NEKONČÍ
Krátce po dokončení betonáže definitiv-
ního ostění obou tunelových trub na
konci minulého roku začali pracovníci
divize 1 s vystrojováním tunelu pro mon-
táž technologie. Rovněž probíhá instala-
ce chrániček pro kabely a jsou osazová-
ny štěrbinové odvodňovací žlaby. 

TUNEL METRA STAVEBNĚ DOKONČEN
Ražený 970 metrů dlouhý tunel mezi stá-
vající stanicí metra Ládví a nově budova-
nou stanicí Střížkov je stavebně dokon-
čen. V současné době probíhají montáže
tlakových uzávěrů a vystrojování techno-
logií čerpací nefekální jímky.

NA PANKRÁCI POKRAČUJEME
Divize 1 obstála vítězně v soutěži na
dodávku přibližně 460 metrů dlouhé
štoly, která propojí námi budované
šachty na Pankráci s novou trafosta-
nicí.

CENTRÁLA MÁ NOVOU RECEPCI
V závěru minulého roku proběhla re-
konstrukce vstupních prostor do cen-
trály naší společnosti. Nový vzhled
působí moderně, svěže a především
reprezentativně. 

SUBTERRA A.S., ČLEN DDM GROUP

AKTUALITY

PROJEKT RIVER LOFTS
MÁ ZÁKLADNÍ KÁMEN

BÁŇSKÝ ÚŘAD
UDĚLOVAL MEDAILE

Na staveništi v předportálí záhřebské
strany budoucího tunelu, jež v Chorvat-
sku zčásti realizuje divize 1, došlo v úte-
rý 5. prosince ke slavnostnímu aktu. Za
účasti mnoha desítek významných
hostů byla oficiálně zahájena ražba 2134
metrů dlouhého tunelu Tuhobić. Ten je
jedním z objektů poslední etapy dokon-
čení dálnice spojující dvě významná
chorvatská města Rijeku a Záhřeb. 

Den „D“ začal poněkud chmurným
počasím, pro toto roční období však
typickým. Realizační tým divize 1 vedený
manažerem projektu Radkem Blaškem
proto musel ještě v dopoledních hodi-
nách uvádět staveniště do stavu umož-
ňujícího přivítat pozvané hosty. Sešlost,
při které došlo k tradičnímu hornickému
aktu, tedy k vysvěcení a uložení sošky
svaté Barbory, patronky všech tunelářů
a hornických pracovníků, do připravené
kapličky, byla naplánována na jednu
hodinu po poledni. Na místo události
dorazili vedle zástupců investora a zho-
tovitelských firem také velvyslanec ČR
v Chorvatsku Petr Buriánek a Vladimír
Váňa za společnost CzechTrade. Zpráva
o této významné akci přilákala i několik

regionálních deníků. Přítomné hosty nej-
prve pozdravil v klasické hornické uni-
formě Radek Blaško a následně pronesl
úvodní slovo ředitel divize 1 Jan Vintera.
Slovo boží poté patřilo místnímu faráři,
který pro naše razičské osádky vysvětil
vyřezávanou sošku sv. Barbory. Ta byla
následně uložena do připravené kaplič-
ky poblíž ústí portálu budoucí pravé
tunelové roury. Na závěr ceremoniálu
nastala úsměvná příhoda, při které se
nepovedlo symbolické rozbití láhve
sektu o ostění prvních metrů tunelu.
Rázně to však vyřešil Radek Blaško.

Připomeňme si, že se tunel Tuhobić
nachází v úseku Oštrovica–Vrata na
trase dálnice Rijeka–Zagreb a je pojme-
nován podle hory, jíž prochází. Divize 1
se bude podílet na ražbě přibližně 1035
metry raženými z východní strany, včet-
ně přípravy a zajištění předúseku a nad-
portálí. „V první řadě jsme museli pro-
vést veškeré úkony spojené se zaříze-
ním staveniště na záhřebské straně
vrchu Tuhobić, kde budeme provádět
ražbu. Vlastní práce na tunelu jsme za-
hájili zajištěním předportálí a nadportálí 
tunelu, které proběhlo ve třech fázích.

Nejprve jsme sejmuli vrchní vrstvu ne-
soudržného materiálu, poté jsme zajistili
svah pomocí kotev. Následně byla pro-
vedena injektáž a zajištění kari-sítěmi
a vrstvou stříkaného betonu. Ústí portá-
lu bylo zajištěno mikropilotovým deštní-
kem. Odvrt a zapažení jsme realizovali
pomocí vrtacího vozu systémem SYME-
TRIX. Po dvanácti vyhloubených met-
rech v nepříznivém geologickém pro-
středí jsme museli po konzultaci s dozo-
rem stavby zajistit nadloží ještě jedním
mikropilotovým deštníkem. Rozpojování
horniny probíhá zprvu mechanickou
cestou, neboť se nacházíme v těsném
sousedství již dokončené levé tunelové
trouby. Koncem prosince nás zastihla
také jedna nemilá událost, kdy došlo
k poškození vrtacího vozu Boomer L2C.
Během plánované odstávky mezi vánoč-
ními svátky jsme museli zajistit náhradní
stroj,“ popisuje události na stavbě
Radek Blaško.

Divize 1 se zavázala dokončit na-
smlouvané práce, které představují
vyrazit 1035 metrů tunelu včetně primár-
ního ostění do, 25. června příštího roku. 

Š. Sedláček 

Z CENTRÁLY

RAŽBA TUNELU TUHOBIĆ ZAHÁJENA

Divize 2 naší společnosti pod vedením
nového ředitele Jana Müllera získala
další zakázku na rekonstrukci části
dosluhující kanalizační sítě v Praze.
Celkově se opravy dotknou bezmála půl-
kilometrového úseku v okolí Jedličkova
ústavu na Vyšehradě. A právě díky
faktu, že v některých částech nově na-
vrhované trasy kanalizace nelze omezit
provoz ústavu záborem komunikací, roz-
hodl se projektant řešit dva úseky, které
v součtu dávají přibližně 90 metrů, na-
místo raženým tunelem nebo klasic-
kým výkopem mikrotunelováním. Dalším

faktorem, který rozhodl o této metodě, je
hloubka projektovaných tras. V někte-
rých místech dosahuje díky stoupající-
mu terénu kolem sedmi metrů, což vylu-
čuje realizaci metodou otevřené rýhy.
Od raženého tunelu bylo zase ustoupe-
no z důvodů obav poklesu základových
pilot okolních budov. 

Manažerem projektu je Václav Cílek,
který v současné době řídí další dva
obdobné projekty. Jak sám přiznává,
tento projekt je výjimečný nejen kvůli
rozličným metodám, jež zde jsou prová-
děny, ale také proto, že je nezbytná zvý-

šená ohleduplnost k Jedličkovu ústavu.
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V rozhovorech na aktuální téma pokra-
čujeme i letos. Emila Macháčka se
ptáme na Dokončený projekt divize
3, str. 2

Pravidelný seriál Setkání s osobnos-
tí si našel místo i v tomto Zpravodaji.
Tentokrát vzpomíná jubilant Petr
Doubek, str. 4

V předportálí vítkovských tunelů pro-
běhla složitá fáze příprav definitivního
ostění. Čtěte Betonáž tunelu prově-
řila divizi 1, str. 3

Pravidelná rubrika Projekt člena sku-
piny nás tentokrát zavedla na Slo-
vesko, kde sídlí Doprastav, str. 2

Nový výrobní segment naší společnos-
ti slaví úspěchy. Více v článku Nové
ekologické zakázky divize 3, str. 4

ZAZNĚLO ÚVODNÍ SLOVO
DO ROKU 2007

RAŽENÁ KANALIZACE NA VYŠEHRADĚ BUDÍ POZORNOST
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Český báňský úřad před několika lety
oživil návraty k historickým kořenům
českého hornictví a vyhlásil oceňování
dlouholetých pracovníků v hornictví
nově založenou tradicí udělováním
medaile Georgia Agricoly. Medaile udě-
luje na návrh zaměstnavatele ministr
průmyslu a obchodu spolu s předsedou
Českého báňského úřadu k příležitosti
svátku svaté Barbory, patronky horníků,
vždy v prosinci. Naše společnost se
hlásí k tradicím hornictví a k původu
našich předchůdců jako například
VDUP od svého založení v roce 1965.
Proto již podruhé byli nominováni čtyři
zasloužilí zaměstnanci, kteří za dlouho-

letou práci na podzemních dílech byli
vybráni odborovými organizacemi v do-
hodě s vedením společnosti.

Dne 4. prosince 2006 převzali v budo-
vě Českého báňského úřadu v Praze
z rukou jeho předsedy profesora Maká-
riuse vyznamenání tito naši spolupra-
covníci: Oldřich Čejka, manažer projektu
Nové spojení Praha, divize 1, za 42 let
práce v hornictví; Jaroslav Zlesák, stroj-
ník projektu Klimkovice, divize 1, za 36
let práce v hornictví; Jan Schilder, dozi-
metrista OBHP centrály, za 38 let práce
v hornictví a Ing. František Klouba,
manažer projektů divize 3, za 40 let
práce v hornictví. Stanislav Filip 
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ROZHOVOR NA AKTUÁLNÍ TÉMA

PALLADIUM 
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

Divize 3 naší společnosti, jako vedoucí
účastník sdružení „Břeclavské spojení“,
v těchto dnech dokončuje významnou
železniční stavbu. Manažerem projektu
je dlouholetý zaměstnanec, zkušený sta-
vař a specialista na železniční stavitel-
ství Emil Macháček, kterého jsme požá-
dali o rozhovor. 

JJaakkáá  bbyyllaa  vvaaššee  pprrvvnníí  vvýýzznnaammnnáá  aakkccee
uu ssppoolleeččnnoossttii  SSuubbtteerrrraa,,  rreessppeekkttiivvee  PPIISS??  
Počátkem roku 1974 jsem byl povolán do
Tišnova a stal se ze mě stavbyvedoucí,
který měl za úkol zpracovat prováděcí
projekt a současně postavit (rozšířit)
základnu divize 4 v Tišnově. V průběhu
roku 1974 a 1975 byl pod mým vedením
postaven areál v Tišnově v rozsahu, kte-
rý je v převážné části používán i dnes. 

VV  ttěěcchhttoo  ddnneecchh  ddookkoonnččuujjeettee  ssee  ssvvýýmm
ttýýmmeemm  vvýýzznnaammnnoouu  žžeelleezznniiččnníí  ssttaavvbbuu..
MMůůžžeettee  vvee  ssttrruuččnnoossttii  řřííccii,,  oo  jjaakkoouu  ssttaavvbbuu
ssee  jjeeddnnáá??
Stavba „Modernizace traťového úseku
Břeclav–státní hranice ČR/SR“ je sou-
částí soustavy tranzitní koridorové sítě
Českých drah. Se vstupem ČR a SR do
EU se trať mezi Prahou a Bratislavou
stává součástí rychlých evropských tratí
TEN. Výsledkem optimalizace bude
naplnění základních cílů, kterými jsou
zkrácení cestovní doby, zvýšení pohodlí
a bezpečnosti cestujících, zajištění spo-
lehlivosti vlakové cesty apod. Stavba
byla zahájena 1. prosince 2004. V sou-
časné době zbývá k dokončení celé
stavby provést broušení kolejnic, třetí
podbití kolejí a některé drobné dokončo-
vací práce.

MMaannaažžeerreemm  pprroojjeekkttuu  ttééttoo  ssttaavvbbyy  jjssttee  oodd
jjeejjííhhoo  zzaahháájjeenníí..  KKtteerroouu  ččáásstt  ssttaavvbbyy  bbyyssttee
zzhhooddnnoottiill  jjaakkoo  nneejjsslloožžiittěějjššíí??
Neobtížnějším úsekem výstavby bylo

období, kdy došlo na jaře loňského roku
k povodním. Rozvodněná Dyje přerušila
práce na stěžejním mostě, kde se v té
době zahajovalo jeho založení. Harmo-
nogram prací byl vážně ohrožen. Došlo
k opoždění dodávky a posunutí termínu
ukončení výluky. Práce byly přerušeny
po dobu 38 dní. Důsledkem bylo složité
jednání s investorem, jehož výsledkem
bylo posunutí termínu ukončení stavby
z původního 16. listopadu 2006 na 31.
května 2007. 

VVíímm,,  žžee  jjssttee  jjiižž  zzaaččaall  ddaallššíí  žžeelleezznniiččnníí
ssttaavvbbuu,,  tteennttookkrráátt  nnaa  SSlloovveennsskkuu..  JJaakk
zzvvllááddááttee  řřííddiitt  ddvvaa  pprroojjeekkttyy  nnaajjeeddnnoouu??
Díky spolehlivým a pracovitým spolupra-
covníkům se nám daří úkoly na obou
projektech plnit i přes problémy, které
vznikly při realizaci našich prací v želez-
niční stanici Piešťany. Tímto bych jim
chtěl poděkovat za jejich úsilí a trpěli-
vost. Vzhledem k tomu, že stavba
v Břeclavi byla i přes zmíněné povodně
provedena dle upraveného harmono-
gramu, máme dostatek času pro řešení
problémů na Slovensku. Předpokládám,
že se nám podaří práce dokončit v po-
žadované kvalitě, k čemuž nám pomáhá
i letošní mírná zima.

BBěěhheemm  lleett,,  kktteerréé  jjssttee  nnaa  ssttaavvbbáácchh  ssttrráá--
vviill,,  jjiissttěě  ddooššlloo  kk  řřaadděě  ssiittuuaaccíí,,  kktteerréé  vvááss
ppřřiinneejjmmeennššíímm  ppoobbaavviillyy..  VVzzppoommeenneettee  nnaa
nněěccoo  ttaakkoovvééhhoo??
V roce 1984 jsem pracoval jako přípra-
vář pro stavbu kolektorů v Brně. Na
stavbách se konaly pravidelné kontrolní
dny staveb, po kterých jsme občas zašli
s investory, projektanty a dalšími part-
nery výstavby na pivo. Tenkrát v listopa-
du jsme poseděli déle a popili více. Vý-
sledkem byla jedinečná nonstop jízda
vlakem na trati mezi Brnem a Novými
Zámky na Slovensku. Díky průvodčímu
jsem neskončil někde v Košicích. Zpět
do Brna jsem dorazil v šest hodin ráno
a šel přímo do práce.

NNaa  ssttaavvbbáácchh  jjssttee  ssttrráávviill  řřaadduu  lleett,,  mmyyssllííttee
vvůůbbeecc  nnaa  ooddcchhoodd  ddoo  ppeennzzee??
Myslím, leč musím ještě pár let čekat.
Zdraví mi zatím slouží, práce mě baví,
spolupracovníci jsou velmi dobří, a tak
doufám, že ještě nějakou stavbu budu
moci realizovat.

DDěěkkuujjii  zzaa  rroozzhhoovvoorr..
ŠŠttěěppáánn  SSeeddllááččeekk

Významnou měrou se na prohlubování
dobrého renomé přední slovenské sta-
vební firmy Doprastav podílel její zvo-
lenský závod. V závěru minulého roku
zakončili sérii tří významných staveb
opět úspěchem. Nejprve dokončili ve
stanoveném termínu dvě významné
dopravní stavby R1 Rudno nad Hro-
nom–Žarnovica a úsek R2 Obchvat Tor-
naľa. Stanovený termín výstavby dodr-
želi i na třetí stavbě, jež zahrnovala
rekonstrukci ČOV Zvolen. A právě
o této stavbě je následující reportáž.

Původní Zvolenská čistička odpad-
ních vod byla vybudována v roce 1971,
přičemž její kapacita v současné době
už nebyla dostatečná na to, aby čistila
odpadní vodu tak, jako to vyžadují pří-
slušné standardy. Nutně tak muselo
dojít na vypracování projektu, který
počítal s rekonstrukcí existujících 
zařízení na odpadovou vodu a s vybu-
dováním nové jednotky na čištění
odpadních vod v rámci územní ČOV.
K financování projektu bylo využito
vedle státního fondu a půjčky od ko-
merční banky také fondů z programu
ISPA EC. Na zhotovení díla byla vyhlá-
šena mezinárodní soutěž v podmínkách
FIDIC (žlutá kniha), což znamená, že se
jedná o komplexní stavbu na klíč zahr-
nující detailní realizační stavební pro-
jekt a technologické části ve smyslu
požadavku uživatele, kde dodavatel
není placený za výměru, ale dané
objekty. Navíc musí splňovat stanove-
na kritéria v technických specifikacích.
V mezinárodní soutěži vyhodnotili jako
nejlepší nabídku konsorcia Dobrostav–
ČOVSPOL Bratislava. Termín výstavby
byl stanoven na období od května 2004
do října 2006.

Jelikož stavební práce bylo nutné
realizovat za plného provozu stávající
čističky, jako první byla realizována
výstavba nové části čistírny. Teprve po
jejím uvedení do provozu v září 2005
byla odstavena existující část a při-
stoupilo se k její rekonstrukci. Vzhle-
dem ke změně legislativy podle Evrop-
ské unie v oblasti vypouštění a čištění
odpadových vod došlo v závěrečné fázi
i na výstavbu dešťových nádrží.

Nová část ČOV byla postavena
v prostorách původních kalových polí.
Zavedení nové technologie zpracování
kalů totiž umožnilo jejich likvidaci.
Namísto časově zdlouhavého procesu
vyhnívání kalů v kalových polích nová
technologie zpracování kalů pracuje
formou sušení v elektrické odstředivce.
Pro skladování vysušeného kalu byla
ponechána jen dvě původní kalová
pole. Rekonstrukce existující části ČOV
se dotkla v podstatě veškerých jejích
objektů ve spojení se stavebními pra-
cemi pro zavedení nové technologie.

Projekt obsahoval celkem 59 staveb-
ních objektů. Z toho připadlo 26 na stro-
jovou a technologickou část.

Stavbu realizoval závod Zvolen, kon-
krétně středisko 1 vedoucího a projek-
tového manažera Ing. Gabriela Vargy.
Na projektu se bez přestávky pracova-
lo v turnusech, kdy stavbu řídil vždy
jeden stavbyvedoucí spolu s dvěma
mistry. Ing. Juraj Adamec & Š. Sedláček 

DOPRASTAV SKLÍZÍ
DALŠÍ ÚSPĚCHY

PROJEKT ČLENA SKUPINY

DOKONČENÝ PROJEKT DIVIZE 3

BÁŇSKÝ ÚŘAD UDĚLOVAL MEDAILE

ZAZNĚLO ÚVODNÍ SLOVO DO ROKU 2007
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Nově se k tomu připojují zakázky na
likvidaci starých ekologických zátěží.
Jejich start však zatím neodpovídá
potřebám. Divize se proto poohlíží též po
zakázkách v zahraničí, jako je například
rekonstrukce železniční tratě Piešťany–
Nové Mesto nad Váhom na Slovensku.
Možnosti se nabízejí i v jiných zemích,
například v Maďarsku. Nový ředitel divi-
ze prokázal, že vede svěřenou organi-
zační jednotku správným směrem.  

Společným problémem všech divizí
i centrály je kapacita obchodních útva-
rů, které stále nejsou dostatečně perso-
nálně vybaveny a navíc některé z nich
byly oslabeny nutnými personálními
přesuny v závěru roku. Zde musí nastou-
pit velmi aktivní vyhledávání kvalitních
náhrad.

Naléhavost tohoto úkolu vynikne
zvláště ve světle té skutečnosti, že
v tomto období překonáváme určitou
depresi z hlediska zakázek v oboru pod-
zemních staveb. Nejsme sami, podobná
situace je i u řady dalších firem. Na
druhé straně roste poptávka po staveb-
ních pracích jiných oborů. Řešení je
proto v dlouhodobé spolupráci našich
obchodně-technických útvarů s inves-
tory a projektanty na přípravě nových
projektů. 

Z velkých projektů, které jsou před
námi, lze jmenovat podíl na zakázce
vnitřní městský okruh v Praze, varianta

Blanka. Probíhají intenzivní jednání se
společností Skanska o spolupráci na
stavbě vnějšího městského okruhu –
stavba 513. Pokračuje dostavba sítě
kolektorů v Praze. Například Kolektor
Václavské náměstí, kde máme co do
výsledků a zkušeností zcela dominantní
postavení. Soutěžit se bude o tunel na
dálnici D8 Prackovice, investor má
zájem i o dostavbu Obchodního a zábav-
ního centra v Čestlicích. Připravuje se
stavba Ústřední čistírny odpadních vod
v Praze a protipovodňových opatření na
Zbraslavi. Na železnici jsou to úseky
Tábor–Doubí u Tábora, Cheb–Planá,
Mosty u Jablunkova–Bystřice a řada
dalších staveb.

Struktura firmy odpovídá celkovým
ročním výkonům ve výši zhruba 6 miliard
korun. Stávající naplnění takového obje-
mu je však na nižší úrovni. Naším cílem
je v co nejkratší době doplnit výrobní
program novými akcemi a přesáhnout
hranici 5 mld. korun. To zajistí společ-
nosti Subterra pokračování zdravého
ekonomického vývoje. Všichni pracov-
níci společnosti by měli mít stále na zře-
teli pravidla firemní kultury a samozřej-
mě misi a vizi firmy. 

Na závěr generální ředitel poděkoval
všem přítomným za dosavadní práci
a popřál jim a jejich prostřednictvím
všem zaměstnancům naší společnosti
úspěšný nový rok 2007. 

Vladislav Beneš, odbor kanceláře GŘ 

RAŽENÁ KANALIZACE NA VYŠEHRADĚ
BUDÍ POZORNOST
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„Při realizaci projektu jsme museli
a vlastně stále musíme brát v potaz, že
zdejší komunikace jsou hojně využívány
lidmi se sníženou tělesnou schopností,
zvláště pak vozíčkáři. Proto jsme v ně-
kterých místech posunuli hloubení
šachet tak, abychom neomezili průjezd
vozíčkářům,“ komentuje situaci Václav
Cílek. 

Stavba, která byla zahájena v závěru
loňského roku, potrvá osm mě-
síců a investora přijde zhruba
na 39 milionů korun. Součástí
projektované trasy, která zhru-
ba z poloviny kopíruje stávající
kanalizaci, bude i rozvod nové-
ho, přibližně 200 metrů dlouhé-
ho vodovodního řadu. Členitost
okolního terénu si vyžaduje roz-
ličné metody realizace. Z celko-
vých 490 metrů kanalizace se
bude 90 metrů provádět mikro-
tunelováním, 250 metrů bude
raženo v tunelu a zbylých 150

metrů bude možné realizovat z ote-
vřeného výkopu. „Předpokládáme, že
v hloubce přibližně sedmi metrů, kde
budeme provádět ražený tunel, neza-
stihneme spodní vodu. Obavy z rekon-
strukce této části kanalizace nemusejí
mít okolní obyvatelé, protože stávající
kanalizace bude funkční až do doby, kdy
bude možné napojit objekty na nový roz-
vod,“ dodává k projektu Václav Cílek.

Š. Sedláček 

DIVIZE 3 NA TRATI PLZEŇ–STŘÍBRO
V letošním roce zahájí divize 3 v rámci
projektu „Optimalizace trati Plzeň–
Stříbro“ vlastní rekonstrukci železniční
stanice Kozolupy. Rekonstrukce této
železniční stanice představuje dva roz-
sáhlé stavební objekty, a to železniční
spodek a železniční svršek, jež v sobě
skrývají značný objem pracovních čin-
ností. Více o chystaných pracích infor-
muje manažer projektu Miroslav Kadlec.

Délkově je úsek rekonstrukce limito-
ván kilometry 359,316 až 361,357. Nutno
však upozornit, že kolejiště železniční
stanice Kozolupy je tvořeno šesti do-
pravními kolejemi a třemi kolejemi mani-
pulačními a ostatními. Celková délka

kolejí je tím pádem 3494 metrů a nachá-
zí se zde také 15 výhybek. Toto kolejiště
dozná změn, jelikož rekonstrukcí bude
přetvořeno na kolejiště o šesti kolejích
užitečné délky 2929 metrů. Objem na-
šich prací počítá i s kompletní dodávkou
nových výhybek. Navíc dojde ke zcela
novému vybudování koleje číslo 1 za
stanicí, takže trať bude pokračovat
místo jednokolejné jako dvojkolejná
v celém úseku.

Ve stanici Kozolupy je počítáno s no-
vým ostrovním mimoúrovňovým nástu-
pištěm mezi kolejemi 2 a 4, a to v poloze
stávající koleje 4, čímž dojde k jejímu
zrušení.        PPookkrraaččoovváánníí  nnaa  ssttrraanněě  33
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Od slavnostního proražení vítkovských
tunelů uběhlo více než půl roku. Během
této doby pracovní tým vedený manaže-
rem projektu Oldřichem Čejkou připra-
voval námi realizovaný ražený severní
tunel a hloubené úseky obou tunelů
v prostoru západního portálu k zahájení
betonáže definitivního ostění. Přípravné
práce spočívaly v dokončení razičských
prací a v přípravě betonových patek pro
pojízdnou betonovací formu. Nejzásad-
nějším úkonem přípravných prací bylo
zhotovení předportálových částí obou
tunelových trub na západní straně vrchu
Vítkov. V hloubené části jižní tunelové
trouby (jehož raženou část dodává spo-
lečnost Metrostav), provedli pracovníci
divize 1 složitý úsek definitivního ostění.
Jeho součástí bylo i zhotovení tzv. fa-
lešného primárního ostění, jež nahrazu-
je rubové bednění definitivní konstruk-
ce. Lícová strana je klasicky bedněna
pojízdnou formou. Následně zde pro-
vedli betonáž dvou sekcí horní klenby
definitivního ostění. Pracovníci společ-
nosti Metrostav, kteří postupují s be-
tonáží jižního tunelu z opačné, tedy
východní strany vrchu Vítkov, tak zakon-
čí sekundární obezdívku napojením na
prstence, které zde dokončila divize 1.
Dalším oříškem, se kterým se pracovní
tým Oldřicha Čejky musí vypořádat, je
přesunutí smontované pojízdné betono-
vací formy z prostoru jižního do prostoru
severního tunelu, kde je již připraveno
založení pro vjezd formy a vytvořeno

falešné primární ostění. Komplikaci pro
přesun formy zde představuje nesou-
osost tunelových trub v prostoru západ-
ního portálu. Odtud zahájí betonáže se-
kundární obezdívky celého tunelu. „Po-
jízdnou betonovací formou, která byla
repasována z krasíkovských tunelů,
jsme pro kolegy z Metrostavu nejprve
připravili západní portál jižního tunelu.
Nyní musíme upravit kolejiště formy
v předportálí tak, abychom přesunuli
formu k našemu tunelu. Odtud naplno
zahájíme betonáž definitivní obezdívky.
Složitou částí realizace definitivy byla
příprava formy pro betonáž trakčního
výklenku. Ten bude sloužit pro umístění
napínacího zařízení trakčního vedení.
Oproti běžnému profilu tunelu má pod-
statně větší profil. A to zhruba 170 m2

oproti 100 m2. Při bednění tohoto profilu
je nutno použít speciální segmenty, jež
jsou nadstavbou základní betonážní
formy a jejich montáž je značně techno-
logicky i časově náročná,“ popisuje pro-
bíhající práce na projektu Oldřich Čejka.
Pro pracovníky divize 1 je dalším časo-
vým milníkem konec srpna letošního
roku, kdy mají být dokončeny betonáže.
„Po dokončení sekundárního ostění
severní tunelové trouby pro nás práce
definitivně nekončí. Následovat budou
sanace podzemních i nadzemních ob-
jektů, pokládka kabelových kanálů,
betonáže chodníků a instalace bezpeč-
nostního a orientačního značení,“ dodá-
vá Oldřich Čejka.                   Š. Sedláček 
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ad osobností, která zaujme místo
v našem pravidelném seriálu
tentokrát nebylo nutné dlouho

přemýšlet. Když jsme se poohlíželi po
někom, kdo právě oslavil či v brzké
době oslaví významné životní nebo pra-
covní jubileum, pokaždé jsme dospěli
k jednomu jménu: Petr Doubek. Náš
výrobně-technický ředitel. V tomto
roce se mu schází dvě jubilea. V únoru
oslaví šedesátiny a v závěru roku 35 let
u firmy.

Petr Doubek je rozený Jihočech. Po
úspěšném složení přijímacích zkoušek
začal studovat na ČVUT fakulta staveb-
ní – vodohospodářský obor. Ke státní-
mu podniku Podzemní inženýrské stav-
by (později VDUP a Subterra), který
právě zřizoval pobočku Stavební sprá-
va Praha, nastoupil v roce 1972 jako
mistr. V roce 1974, po ročním výkonu
základní vojenské služby, se vrátil již
k podniku VDUP (Výstavba dolů urano-
vého průmyslu) jako zástupce hlavního
stavbyvedoucího úseku 113, který rea-
lizoval část Kmenové stoky K. Po sedmi
letech povýšil na hlavního stavbyve-
doucího střediska 114, které se převáž-
ně zabývalo chemickými injektážemi.
Další profesní zkušenosti jej vynesly na
pozici hlavního inženýra závodu 1. Po
třech letech přešel na funkci výrobního
inspektora na koncernový podnik, kde
pocítil radikální změnu v tom smyslu, že
jeho činnost byla celopodniková a měl
tedy možnost poznat všechny stavby
společnosti. S určitou nostalgií vzpomí-
ná na zajímavé projekty, jako jsou Dlou-
hé stráně, Vírský oblastní vodovod,
tunel Slezská Harta, ražba kolektorů
v Praze a Brně, ale třeba i výstavba
uranových dolů na Hamru. Mezi jedno
z nejzajímavějších období u společnos-
ti považuje funkci vedoucího útvaru
zahraničních zakázek, kterou zastával
od roku 1991. V roce 1993 byl pověřen

založením nové divize 5 - IDČ, která
kromě zahraničních zakázek ve Špa-
nělsku a v Německu realizovala tuzem-
ské zakázky subdodavatelskou formou.
Jednou z velkých staveb z této doby
byla například rekonstrukce Slovan-
ského domu. Přechodem na dvoustup-
ňový systém řízení u naší společnosti
vznikla organizační jednotka 18, které
byl ředitelem. V roce 2001 byl jmenován
na dosud nejvyšší funkci své kariéry
a tou je výrobně-technický ředitel.

Za nejcennější, co ve své kariéře
považuje, jsou získané zkušenosti v za-
stávaných funkcích v celé výrobní ose,
kterou prošel. Od mistra až po součas-
nou funkci. Díky své vitalitě a životnímu
krédu „počítat léta je zlozvyk a opravdu
zaměstnaný člověk na to nemá čas“
ani na chvíli neuvažuje, že by opustil
obor, kterému věnoval 35 let života.
Naopak, jeho ambicí je aktivně se podí-
let na přípravě a realizaci nových pro-
jektů a tím největším přáním je „být při
tom“ pokud se budou razit železniční
tunely mezi Prahou a Berounem.

V osobním životě považuje jakoukoliv
fyzickou činnost za nejlepší relaxaci, je
vášnivým houbařem a dovolenou nej-
raději tráví na cestách za poznáním.
Přejeme hodně zdaru! Š. Sedláček 

SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ
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Zemní práce na této stavbě se dají roz-
dělit na práce v rámci sanace železnič-
ního spodku a na práce v rámci úpravy
svahů železničního tělesa. Navíc z důvo-
du zdvoukolejnění trati je nezbytně
nutné rozšířit železniční těleso po levé
straně.

Odvodnění spodku je řešeno pro hlav-
ní a předjízdné koleje. Jelikož se jedná
o stanici, odvodnění je řešeno pomocí
soustavy trativodů, které navazují na
svodnou kanalizaci, respektive do vsa-
kovacích studní.

Hlavní práce, tedy rekonstrukce
železniční stanice Kozolupy, proběhnou
na stavebních objektech SO 43-33-01
(železniční spodek) a SO 43-33-02 (želez-
niční svršek). Tyto práce provedeme ve
dvou etapách dle plánu výluk jednotli-
vých kolejí. První etapu, obsahující

práce na liché skupině, chystáme zahá-
jit 11. dubna a ukončit 27. června. Sudá
skupina bude realizována následně, a to
v termínu od 28. července do 13. září
letošního roku.

Divize 3 naší společnosti již v součas-
né době provádí činnosti, které nejsou
vázány na období výluk. To znamená, že
jsme mohli provést likvidaci náletových
křovin a kácení stromů, vybudovat mon-
tážní základnu včetně jeřábových drá-
žek a postavit jeřáby. Rovněž nám bylo
umožněno zahájit předmontáž nových
kolejových polí a s tím spojené navážení
potřebného materiálu. V neposlední řa-
dě probíhají práce na rozšíření náspu
železničního tělesa pro zdvojkolejnění
provozu, a to budováním zhutňovaných
svahových stupňů přísypu s prováděním
potřebných geomechanických zkoušek.

Miroslav Kadlec 

ZPRÁVA SPRÁVNÍHO ÚSEKU

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA
UZAVŘENA
Jako každý rok, tak i v závěru loňského
roku probíhalo kolektivní vyjednávání
mezi vedením společnosti a odborovými
organizacemi společnosti podle zákona
o kolektivním vyjednávání se záměrem
uzavřít novou kolektivní smlouvu pro
následující období.

Nová kolektivní smlouva byla uzavře-
na pro období let 2007 a 2008 v prosinci
minulého roku. Jejímu schválení a po-
depsání představenstvem společnosti
a všemi odborovými organizacemi, kte-
ré působí v naší společnosti, předchá-
zelo několik vyjednávacích kol. Na těch
se od října loňského roku scházely a vy-
jednávaly podmínky nové kolektivní
smlouvy zvolené vyjednávací týmy za
společnost a jednotlivé odborové orga-
nizace. 

Pro její uzavření se uplatňovaly určité
rámcové mantinely stanovené předsta-
venstvem společnosti, které vycházejí
z dokumentu naší mateřské společnosti.  

Další zásadní skutečností, která ovliv-
ňovala kolektivní vyjednávání, byl nový
zákoník práce, platný od 1. ledna 2007.
Ten stanovil společnosti další omezující
mantinely pro vyjednávání. Zejména se
jednalo o nově včleněný bývalý zákon
o mzdě a zákon o cestovních náhra-
dách. V souvislosti s novým zákoníkem
práce a nutností schvalovat všechny
vnitřní normy, které se týkají zaměstna-
nosti, neboli pracovněprávních a mzdo-
vých nároků, odborovou organizací,
vznikla  jako další součást nové kolektiv-
ní smlouvy příloha „Dohoda o vzájemné
spolupráci a výměně informací mezi
společností a odborovými organizace-
mi“. 

Schválená kolektivní smlouva byla
vytištěna v polovině měsíce ledna a ná-
sledně distribuována na všechna pra-
coviště společnosti.

Pavel Pitra, vedoucí OŘLZ

DIVIZE 1 HLOUBÍ V PLZNI
V části města Plzně Vinici, nedaleko
zoologické zahrady, dochází k doplnění
vodohospodářské infrastruktury, na
čemž se podílí pracovní tým divize 1
vedený Jiřím Krajíčkem. Pro společ-
nost Metrostav, která je generálním
dodavatelem stavby, realizuje hloubení
48metrové šachty. Ta bude napojena
na přibližně 162 metrů dlouhou štolu,
později sloužící pro vedení potrubí pří-
vodu a odběru vody a pro bezpečnost-
ní přeliv z nově budovaného vodojemu
Vinice. „Stavbu šachty hrubého prů-
měru 4 metry jsme zahájili 4. prosince
přípravnými pracemi. O dva dny pozdě-
ji jsme již prováděli ohlubňový věnec,
ze kterého jsme začali šachtu hloubit.
Zhruba od šesti vyhloubených metrů
se změnilo geologické prostředí na-
tolik, že jsme museli nasadit k rozpojo-
vání horniny trhací práce. V polovině
ledna jsme se dostali do hloubky téměř
17 metrů, kde byla realizována první
zajišťovací betonová patka,“ uvedl
k projektu Jiří Krajíček.

Divize 1 se zavázala dokončit dílo
včetně sekundárního ostění ze stříka-
ného betonu do 10. března letošního
roku.         Š. Sedláček 

BETONÁŽ TUNELŮ PROVĚŘILA DIVIZI 1

NN

NOVÉ EKOLOGICKÉ ZAKÁZKY DIVIZE 3
Divize 3 naší společnosti má jako svou
druhou nosnou technologii sanaci eko-
logických zátěží. Ve snaze rozšířit tuto
činnost také o biologické a lesnické
rekultivace na území severozápadních
Čech se v loňském roce zúčastnila řady
soutěží vypsaných Ministerstvem finan-
cí ČR. Ve třech zakázkách na sklonku
loňského roku divize 3 uspěla. Nové
zakázky stručně charakterizují zástupci
divize 3 Jiří Tesař a František Vrabec. 

RReekkuullttiivvaaccee  vvýýssyyppkkyy  SSiillvveessttrr  IIII..AA
Rekultivace vychází z projektu „Využití
výsypky Silvestr“. Výsledkem je začle-
nění rekultivované plochy do biologic-
kého systému oblasti s tím, že bude vy-
užita i pro vzdělávací, rekreační a spor-
tovní aktivity. Dále řeší obnovení územ-
ních struktur a funkcí krajiny o celkové
výměře 96,66 hektaru. Subterra zde
vystupuje jako člen „Sdružení Silvestr
II.A“ a z celkové hodnoty zakázky 124,1
milionu korun jí připadá podíl 40%.

RReekkuullttiivvaaccee  OObbrráánnccůů  mmíírruu  ––  IIVV..  eettaappaa
Rekultivace je realizována podle „Sou-
hrnného řešení rekultivace a zahlazení
důlní činnosti lomu ČSA“. Výsledkem
díla je obnovení územních struktur
a funkcí krajiny o celkové výměře 42,48

hektaru. Subterra je členem „Sdružení
rekultivace obránců míru“. Celková
hodnota zakázky činí 44,3 milionu korun,
podíl naší společnosti na realizaci je
25%.

RReekkuullttiivvaaccee  VVrrššaannyy  IIVV..  eettaappaa  ––  vvnniittřřnníí
vvýýssyyppkkaa
Rekultivace bude prováděna dle pod-
kladů „Souhrnného plánu sanací a re-
kultivací Šverma–Vršany“. Základním
cílem je obnovení struktur a funkcí kra-
jiny o výměře 31,42 hektaru. Subterra je
členem sdružení „Rekultivace Vršany
IV. etapa“. Z celkové hodnoty zakázky
51,7 milionu korun byla přiznána naší
společnosti účast 25%.

Zakázky bude realizovat zkušený tým
pracovníků divize 3 v čele s manažerem
projektu Tomášem Krytinářem. Reali-
zací výše uvedených referenčních
zakázek rozšíří Subterra a.s., divize 3,
svoji činnost na likvidaci ekologických
zakázek. Společně s pilotní stavbou
„Likvidace fe-kalů na lokalitě Alia-
chem“, která spěje ke zdárnému konci,
bude schopna nabídnout zadavateli
a investorům komplexní služby v oblasti
sanací ekologických zátěží.

Jiří Tesař a František Vrabec 

noviny 2007-1.qxd  25.1.2007  16:17  StrÆnka 3



10 let
Dušek Jiří           3. 2.
Rousová Marie 3. 2.
Haňka Zbyněk 3. 3.

15 let
Podmela Stanislav 4. 2.
Špaček Jaromír 4. 2.
Malek Rudolf 17. 2.
Trojan Pavel 1. 3.

20 let
Nálezná Marie 9. 3.

25 let
Špaček Ladislav 1. 2.
Hartman Jiří, Ing. 5. 3.

35 let
Mück Oldřich 12. 2.

40 let
Diviš Boris 21. 2.

FOTOREPORTÁŽ: ZAHÁJENÍ RAŽEB TUNELU TUHOBIĆ 

kolegům, kteří slavili, slaví nebo v nejbližší době budou slavit
životní či pracovní výročí. Přejeme jim mnoho zdraví, štěstí, spo-
kojenosti a pracovních úspěchů a děkujeme za obětavou práci

pro naši společnost.
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PRACOVNÍ JUBILEA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Ústí portálu námi realizované tunelové trouby se nachází
pouze několik metrů od dokončeného tunelu  

Zleva: tlumočník Alen Novosad, velvyslanec Petr Buriá-
nek, Radek Blaško, zástupce investora Marko Rako, zá-
stupce tech. dozoru Zlatko Bajzek a ředitel D1 Jan Vintera

Na tradiční akt se dostavila řada hostů a pozvání přijaly
i regionální deníky

Razičské osádky divize 1 připravily vskutku důstojné
místo pro osazení sošky sv. Barbory

Zástupci zhotovitelské firmy, investora, český velvysla-
nec a místní farář  krátce po uložení sošky

Před kapličkou svaté Barbory se v závěru ceremoniálu
sešla razičská osádka divize 1

K vysvěcení sošky svaté Barbory byl pozván místní farář,
který již měl s obdobným rituálem zkušenosti

Manažer projektu Radek Blaško si s neposlušnou lahví
sektu věděl rady

GRATULUJEME

50 let
Trojan Jiří, Ing. 6. 2.
Čopek Stanislav 13. 2.
Kachtík Alois 16. 2.
Bělský Pavel, Ing. 18. 2.

55 let
Burian Josef 7. 2.
Janošík Josef 23. 2.
Firch Jiří, Ing. 6. 3.
Vitvar Jiří 6. 3.
Schiller Karel 11. 3.
Ptáček Antonín 16. 3.

Kulhánek Miroslav 17. 3.
Drobík Vladimír, Ing. 28. 3.

60 let
Doubek Petr, Ing. 11. 2.
Kadlec Jan 18. 2.
Dolívka Bedřich 28. 2.
Novotný Jiří, Ing. 4. 3.
Trávníček Václav, Ing. 24. 3.

Životní jubilea oslavily
nebo oslaví tyto dámy:
Skalová Eva

Výstavba bytového komplexu River
Lofts, který bude lemovat břeh Vltavy
u holešovického přístavu, je pro inves-
torskou společnost Keen Capital oprav-
du srdeční záležitostí. Zahájení stavby si
nenechali jen tak ujít a požádali naši
společnost o uspořádání slavnostní
akce, kde zástupci investora a dodava-
tele poklepali základní kámen. Na tom
by nebylo nic tak mimořádného. Přáním
investora však bylo do prvního kubíku
betonu, který bude tvořit základ stavby,

vložit pouzdro s poselstvím budoucím
generacím. K poklepání základního
kamene došlo přímo na stavbě 18. pro-
since. Pro tento účel byl připraven provi-
zorní stan, kde se sešli pozvaní hosté. Po
krátkých úvodních slovech bylo posel-
ství River Lofts vloženo do kovového
pouzdra a přešlo se ke slavnostnímu
ceremoniálu, tedy k poklepání základní-
ho kamene. Toho se ujali zástupce spo-
lečnosti Keen Capital David Spiegel a Ri-
chard Hons za divizi 2 naší společnosti.

Následně všichni přítomní přešli k zákla-
du budovy, kde pracovníci divize 2 vlo-
žili základní kámen spolu s poselstvím
do prvního kubíku betonu.

Připomeňme si, že bytový komplex
River Lofts vyroste během šestnácti
měsíců v místech, která doposud tvořila
industriální část Holešovic. Na více než
jednom tisíci metrů čtverečních zasta-
věné plochy vznikne pět architektonicky
zajímavých prosklených budov.

Š. Sedláček 

PROJEKT RIVER LOFTS MÁ ZÁKLADNÍ KÁMEN

UDĚLOVÁNÍ MEDAILE GEORGIA AGRICOLY

Oldřich Čejka,
42 let práce v hornictví

Ing. František Klouba,
40 let práce v hornictví

Jaroslav Zlesák,
36 let práce v hornictví

Jan Schilder,
38 let práce v hornictví

David Spiegel ze společnosti Keen Capital
uložil poselství do kovového pouzdra

Výrobní náměstek divize 2 Richard Hons
poklepal základní kámen a zahájil stavbu

Poselství budoucím generacím bylo spolu se
základním kamenem vloženo do základu
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