
V listopadu roku 2007 byly slavnostně 
zahájeny práce na dlouho očekávaném 
projektu s názvem „Karviná – rozšíření 
kanalizace“. Jeho realizace se z ad-
ministrativních důvodů několikrát odlo-
žila, a také se několikrát měnila jeho 
konečná podoba. V definitivní verzi se 
nakonec objevil tak vysoký podíl bez-
výkopových technologií jako v žádném 
jiném projektu do této doby realizova-
ném v ČR. 
 Zhotovitelem je sdružení vedené ost-
ravskou firmou TCHAS, spol. s r. o., 
hlavním dodavatelem bezvýkopových 

technologií je Subterra. Z celkového 
smluvního objemu 45 milionu EUR před-
stavuje podíl naší společnosti bezmála 
25%. Stavba má termín dokončení 31. 
prosince 2008, ale vzhledem k průtahům 
soutěže se předpokládá prodloužení 
stavby až o 9 měsíců.  
 Využití bezvýkopových technologií 
na projektu „Karviná – rozšíření kana-
lizace“ vyplynulo zejména z geolo-
gických podmínek města. V hloubce 
4 metry a více pod povrchem, kde se 
většina kanalizačních sběračů nachází, 
se vyskytují převážně vodou nasycené 

štěrkopísky o proměnlivé zrnitosti a pro-
měnlivém stupni zahlinění. Vyskytují se 
však i rašeliny, zvodnělé písky a balva-
nité štěrky. To všechno jsou podmínky, 
ve kterých by byl otevřený výkop značně 
riskantní jak z hlediska provádění, tak 
i ve vztahu k okolním objektům. Proto 
bylo v úsecích pod hladinou podzem-
ní vody projektováno mikrotunelování, 
v jiných místech ještě štítová ražba, kla-
sická ruční ražba a horizontální vrtání. 
Projekt je členěn do deseti stavebních 
částí, přičemž Subterra realizuje část 4 
a 6.                   Pokračování na straně 2

VYRAZÍME PRACKOVICKÝ TUNEL
Po vyražené průzkumné štole v místech 
budoucího Prackovického tunelu zahájil 
pracovní tým divize 1 vedený Oldřichem 
Čejkou přípravné práce k zahájení ražeb 
dvou 138 metrů dlouhých dálničních tunelů, 
jež budou součástí D8. 

METRO IV. C2 ZAHÁJÍ PROVOZ
Bude se zatím jednat pouze o zkušeb-
ní provoz bez pasažérů, ale i přesto 
půjde o provoz na čas. Právě dokonče-
ná prodloužená trasa metra C v úseku 
Ládví–Letňany totiž bude od 1. dubna 
provozována podle grafikonu. 

TUNEL KLIMKOVICE CHYSTÁ OSLAVU
Dálnice D47 Lipník nad Bečvou–státní 
hranice Česko/Polsko bude 6. května 
slavnostně prodloužena o další zpro-
vozněný úsek, jehož součástí je i tunel 
Klimkovice, realizovaný společnostmi 
Subterra a Metrostav.

SUBTERRA V CENTRU PRAHY
Prakticky od začátku nového roku se 
spodní část Václavského náměstí po- 
nořila do žlutých záborů s logem naší 
společnosti. Divize 1 naplno zahájila 
ražbu dalších 200 metrů kolektorů.
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Po roce se bude naše společnost opět 
prezentovat na jednom z největších sta-
vebních veletrhů v Evropě – Stavební 
veletrhy Brno. V pořadí již 13. ročník 
proběhne ve dnech 22.–26. dubna tra-
dičně na Brněnském výstavišti. Hlavními 
tématy nadcházejícího ročníku veletr-
hu budou „stavební stroje“ a „bytová 
výstavba“. Podle hodnocení Evropské 
federace stavebního průmyslu se jedná 
o jediný stavební veletrh mezinárod-
ního významu ve střední a východní 
Evropě s vysokým zastoupením odbor-
né veřejnosti. V rámci Evropy patří 
dlouhodobě mezi 5 největších veletrhů 
v oboru, kterého se pravidelně účastní 
okolo 1500 firem z celého světa, včet-
ně většiny lídrů domácího i světového 
trhu. Návštěvnost veletrhu pravidelně 
dosahuje hranice sta tisíc návštěvníků 
z celého světa. 
 Stánek společnosti Subterra dozná 
oproti předešlým veletrhům zásadní 
změnu. V rámci skupiny DDM Group 
totiž půjde o společnou prezentaci 
s Metrostavem a Doprastavem.
 Letošní Stavební veletrhy budou 
tradičně tvořit čtyři samostatné části. 
Největší z nich je mezinárodní staveb-
ní veletrh IBF, který pokrývá prakticky 
všechny oblasti stavebnictví: realizace 
staveb, stavební řemesla a technologie, 
stavební materiály a výrobky, stavební 
stroje, stavební konstrukce a mnohé 
další. Mezinárodní veletrh technických 
zařízení budov SHK BRNO představí 
nejnovější trendy v oblasti sanitární 
techniky a interiérů koupelen. Do této 
oblasti spadají také výrobci a dodava-
telé vytápěcí techniky, vzduchotechniky 
a klimatizací, armatur, potrubí, čerpadel 
a dalších technických zařízení v budo-
vách. Současně jsou v rámci projek-
tu rozvíjeny nomenklatury s tematikou 
ELEKTRO, které zahrnují obory osvět-
lovací techniky, elektroinstalací a sys-
témové integrace budov. Informace 
o novinkách a trendech současného 
bydlení získají zájemci ve stavebním 
centru EDEN 3000. Ve stejném termí-
nu se Stavebními veletrhy Brno probí-
há také mezinárodní veletrh investic, 
financí a realit Urbis Invest. 

 Společný stánek mohou návštěvníci 
najít v pavilonu B, tentokrát pod číslem 
051. Veřejnost bude mít možnost zhléd-
nout prezentace vystavovatelů v době 
od 9 do 18 hodin.                    Š. Sedláček 

Změny v oblasti služeb rozebíráme 
v rozhovoru na aktuální téma s ve- 
doucím Provozů služeb Františkem 
Berkou – str. 2

Po třinácti měsících ražeb a betonáží 
může pracovní tým divize 1 říci, že Ka- 
belový tunel míří do finále – str. 5

Ve fotoreportáži uvidíte průběh Zahá-
jení ražeb na tunelech Dobrovské-
ho a Slavnostní proražení tunelu 
„Točná“ – str. 6

SUBTERRA A.S., ČLEN DDM GROUP

AKTUALITY

MODERNIZACE NÁDRAŽÍ 
V SOKOLOVĚ ZAHÁJENA

Obyvatelé Brna a zejména řidiči pro-
jíždějící touto moravskou metropolí, 
mohou konečně počítat s odlehčením 
přetížené dopravy v městských částech 
Žabovřesky a Královo Pole. Řešením 
neúnosné dopravní situace v Brně je 
projekt tzv. Velkého městského okru-
hu, který vzniká postupně. Jednu jeho 
významnou část tvoří dva ražené tune-
ly délky 1053 a 1060 metrů pod ulicí 
Dobrovského, jejichž ražba začala 14. 
ledna tohoto roku. Zhotovitelem projek-
tu se na základě výběrového řízení stalo 
Sdružení VMO Dobrovského B, jehož 
členové jsou společnosti OHL ŽS, a.s., 
Subterra a.s. a Metrostav a.s.
 V rámci svého podílu ve sdružení 
realizuje společnost Subterra největší 
objem prací na stavebních objektech 
tunelových částí, a sice tunelu I a tunelu 
II. Tyto práce zahrnují ražbu tunelů se 
zajištěním primárního a sekundárního 
ostění včetně mezilehlé izolace. Na 
výstavbě tunelu I participuje také spo- 
lečnost OHL ŽS.
 Ražení obou tunelů se provádí z por-
tálu Královo Pole a je vedeno proti stani- 

čení. Tunel I, o délce 1053 metrů, je ve- 
den v přímém směru pod ulicemi Vele-
slavínova a Dobrovského a končí na 
provizorním portále Žabovřesky. Trasa 
tunelu II, délky 1060 metrů, nejdříve 
odbíhá od tunelu I až do osové vzdále-
nosti přibližně 90 metrů a následně pod-
chází zejména zástavbu Poděbradovy, 
Palackého a Pešinovy ulice. Trasou ve 
tvaru „S“ dále podchází zástavbu na 
křižujících ulicích a vynořuje se na por-
tále Žabovřesky. V trase je stejně jako 
u tunelu I plánována výstavba nouzové-
ho zálivu. Pro převedení technologií do 
tunelových částí bude nutné vyhloubit 
stavební jámu o průměru 8,5 metru a dá-
le podzemní kanál.  

Geologická povaha trasy tunelů
Obě tunelové roury jsou téměř v celé 
své trase a profilu situovány do neogen-
ních jílů. Výjimkou je úvodních asi 100 
běžných metrů, kdy jsou v kalotě tunelů 
zastiženy nepravidelně zvodnělé kvar-
térní fluviální štěrky a písky a nad nimi 
uložené hlinité polohy. Z těchto poloh je 
očekáván přítok vody do 1 l/s. Podélný 

profil obou tunelů je takřka obdobný.
Prvních asi 80 běžných metrů je vedeno 
úpadně (4,5 %), následně přechází údol-
nicovým obloukem do stoupání 2,3 % 
a posledních přibližně 300 metrů vzrůstá 
stoupání na konečných 4,5%. Největší 
nadloží nad tělesy tunelů je kolem 25 
metrů. Nejnižší nadloží se pohybuje 
mezi 4–5 metry.

Stavebně technické řešení tunelů
Konstrukce ražených tunelů je dvou-
plášťová s mezilehlou uzavřenou tlako-
vou hydroizolací. Sestává z primárního 
pláště (primární nosné ostění tloušťky 
350 mm) a sekundárního pláště (sekun-
dární trvalé nosné ostění minimální 
tloušťky 400 mm). Stavba probíhá obser-
vační metodou horizontálně (ve směru 
ražení) a vertikálně (ve směru kolmém) 
členěným výrubem. Jde o metodu, jejíž 
nedílnou součástí je také nezávis-
lý monitoring. V případě potřeby jsou 
operativně řešeny reakce na projevy 
deformací. Tunely navazují na již reali-
zovanou ražbu průzkumných štol naší 
společností.   Pokračování na straně 4

POZVÁNKA

V BRNĚ BYLA ZAHÁJENA RAŽBA TUNELŮ

Divize 3 naší společnosti úspěšně 
pokračuje na významné železniční 
zakázce, začala Další etapa na trati 
Plzeň–Stříbro – str. 4

PRVNÍ DOKONČENÉ MIKROTUNELY

Malá stavba může být náročným pod-
zemním dílem, jak o tom vypovídá 
článek Malá velká stavba – str. 3

STAVÍME NOVOU VÝROBNÍ HALU 
V HRÁDKU NAD NISOU

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO



Řada z těch, kteří byli 18. prosince roku 
2006 na začínajícím staveništi budou-
cího bytového objektu River Lofts, má 
jistě v živé paměti, jak bylo do prvního 
základového kubíku betonu slavnost-
ně umístěno pouzdro s poselstvím pro 
budoucí generace. To se mluvilo o za-
hájení stavby. Během dalších měsíců 
se stavba vyvíjela podle plánu, až 
dozrála do podoby, kterou bylo mož-
né vidět v polovině března. Lešení 
zakrývající obvody budov signalizo-
valo dokončovací práce na barvených 
fasádách, řemeslníci všech možných 
profesí zase dokončovali finální úpra-
vy bytových jednotek. Na více než jed-
nom tisíci metrů čtverečních zastavě-
né plochy vzniklo pět architektonicky 
zajímavých prosklených budov, jež se 
staly dominantou této části vltavského 
břehu. „Teď, v polovině března, máme 
už opravdu naspěch, protože za měsíc 
nás čeká kolaudace celého bytové-
ho komplexu. Během následujících 

dvou týdnů bude demontováno leše-
ní a práce se soustředí zejména na 
stavební dokončení vnitřních prostor 
a samozřejmě na úklid celého pozem-
ku tak, abychom mohli bez problémů 
kolaudovat,“ řekl k situaci na stavbě 
stavbyvedoucí Michal Krenar.
 River Lofts jsou situovány v mís-
tech za protipovodňovou zdí, která je 
ochrání v případě povodní. Po svém 
dokončení komplex nabídne atraktivní 
luxusní bydlení ve více než 150 byto-
vých jednotkách rozmanitých velikos-
tí. Převážná většina bytů má vlastní 
balkon, k některým přibyla i malá zimní 
zahrada. Suterén budov plní funkci 
technického zázemí, parkovacích míst,
případně sklepů. Zajímavostí tohoto 
projektu je jeho postavení na břehu 
Vltavy, od kterého jej bude dělit park. 
První obyvatelé by se do svého nové-
ho domova měli stěhovat přibližně 
v polovině tohoto roku.  
                                  Š. Sedláček 
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ROZHOVOR NA AKTUÁLNÍ TÉMA

PALLADIUM 
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

V rámci organizačních změn, kterými naše 
společnost v závěru minulého roku prošla, 
došlo k vyčlenění služeb z úseku správní-
ho ředitele a ke zřízení nové organizač-
ní složky – Provozů služeb. O změnách 
a dalším fungování Provozů služeb jsme 
si povídali s dlouholetým vedoucím tohoto 
úseku Františkem Berkou.    

Služby mají u naší společnosti silnou 
tradici, která se po desetiletí vyvíjí …
To nepochybně ano. Služby, zejména 
v oblasti strojů a zařízení, vnímám jako 
jednu z velice důležitých a v naší společ-
nosti stabilních činností. Nutno dodat, že 
mají skutečně dlouhou a bohatou historii. 
Já jsem u společnosti Subterra od roku 
1978 a od roku 1979 se tomuto segmentu 
věnuji prakticky.

Můžete krátce popsat vývoj za poslední 
desetiletí? 
Zásadní vývoj a profilace této složky na- 
staly po 1. dubnu 1992, kdy byla zřízena 
divize 7, nazvaná Služby pro řízení. Divize 
zahrnovala vše, co přímo nesouviselo 
s hlavní stavební výrobou. Základem této 
divize byla centralizovaná správa majetku 
a investic se složkou půjčovna strojů. Do 
divize však přibyly i další činnosti, jako 
nákladní doprava, správa bytů, správa 
objektů, laboratoř, cestovní kancelář, pro-
jekce, geodeti a další. Současně s tím byl 
zahájen proces odstraňování neefektiv-
ních činností spojený s odprodejem zbyt-
ného majetku. Do konce 90. let se činnosti 
postupně a výrazně zredukovaly. K další 
významné změně došlo v roce 1999, kdy 
byl v rámci balíku racionalizačních opat-
ření zrušen úsek personálního ředitele 
a divize 7. Z těchto dvou rušených orga-
nizačních složek vznikl úsek správního 
ředitele s částí správní a s částí služeb. 
Poslední změnou byla právě reorganiza-
ce v loňském roce, která služby vyčleni-
la do samostatné složky Provozy služeb,  
přímo podřízené generálnímu řediteli.

Co to pro Provozy služeb znamenalo?
Osamostatněním aktivit, jež mají cha-
rakter služeb, došlo ke zviditelnění, ale 

zejména ke zprůhlednění profitních čin-
ností, které, s ohledem na předcházející 
začlenění, byly často nesprávně vnímány 
jako režijní. Tyto činnosti, až na nepatrné 
výjimky, do struktury centrály nepatřily. 
Původní uspořádání služeb zahrnovalo 
odbor půjčovna strojů, odbor nákladní 
doprava a odbor správa objektů. Provozy 
služeb nově získaly provoz dílen z divize 2 
a z úseku výrobně-technického ředitele 
některé odbory a jejich části zařazené do 
nově vzniklého provozu geodézie, měření, 
energií a mechanizace. Současně bylo 
třeba v nově zřízené organizační složce 
Provozy služeb zajistit činnosti, které do 
té doby zajišťovala centrála. Jedná se 
především o ekonomiku, analytiku a plá-
nování, personální a mzdovou agendu, 
nakupování a řadu dalších činností.

Provozy služeb tedy mají dva nové provo-
zy … Co je nyní vaším úkolem? 
Hlavním úkolem Provozů služeb je zajis-
tit kvalitní a efektivní servis pro výrobu 
při vyrovnaném hospodaření, tedy bez 
ztrátovosti v jednotlivých činnostech. To 
se týká zejména právě dvou nově přiřaze-
ných provozů. Nejdříve se musel vyřešit 
problém dlouhodobě vysoké ztrátovosti 
střediska dílen v Tišnově. Druhý, nově 
přiřazený provoz vznikl vyčleněním něko-
lika složek z úseku výrobně-technického 
ředitele, a to na základě personální změny 
na této pozici, a vůbec změny vnitřního 
vnímání. Za prvních devět měsíců i ta-
to složka kvůli malé stavební vytíženosti 
vykázala značnou ztrátu. Mým úkolem 
tedy bylo dostat  Provozy služeb takříkajíc 
na nulu.

A daří se vám to?    
Většina činností, které Provozy služeb 
zajišťují, je z velké části závislá na obje-
mech a struktuře prací prováděných divi-
zí 1, na kterou je historicky cílena také 
největší část investic. Přestože Subterra 
na počátku prosince ukončila práce na 
ražbě tunelů Blanka a přerušila práce 
na ražbách tunelů Dobrovského, podařilo 
se tento výpadek eliminovat. Dnes můžu 
s klidným svědomím prohlásit, že jsme 
plánované úkoly splnili. Velkou záslu-
hu na těchto výsledcích má především 
celý kolektiv pracovníků Provozů služeb. 
Podařilo se sestavit vyvážený kolektiv, 
ve kterém se vedle „starých harcovní-
ků“ objevila i řada nových mladých tváří, 
které jsou perspektivou dalšího rozvoje. 
Provozy služeb představují první vlaštov-
ku v řadě změn, které nás ve firmě čekají.

Děkuji za rozhovor. 
   Štěpán Sedláček

Bývalý mlýnský statek, který desítky 
let chátral v hloubětínském lesoparku, 
získal po půl roce přípravných a zem-
ních prací zřejmé obrysy. V místě, kde 
vyrostou čtyři zcela nové objekty obyt-
ného souboru Kejřův mlýn, jsou dnes 
na vyzrálé základové desce montová-
ny svislé železobetonové konstrukce 
prvního podzemního podlaží. Stranou 
nezůstaly ani rekonstrukce stávajících 
objektů, které jsou vzhledem ke své
historické hodnotě zvlášť náročné na
citlivý přístup. Například základy býva-
lé mlýnice musely být kvůli pronikající 
vlhkosti od přilehlého potoka obko-
pány až na základovou spáru. Ná-
sledně byly provedeny hydroizolace 
a zpětný zásyp. 

„Do konce dubna bychom chtěli dokon- 
čit rekonstrukci mlýnské vily, kde záro-
veň vznikne obchodní kancelář na 
prodej bytů. Do mírného skluzu jsme 
se dostali při realizaci zemních prací 
proto, že stavbu na měsíc a půl převzali 
pracovníci z archeologických průzku-
mů. Říčka Rokytka, která touto oblastí 
protéká, je totiž významným archeo-
logickým nalezištěm. U nás však nic 
zásadního neobjevili. Naštěstí nám i tu-
to zimu počasí přeje, takže se snažíme 
ztracený čas dohonit právě na hrubých 
základových pracích,“ uvedl manažer 
projektu Pavel Horák z divize 2.

 Od prvního nadzemního podlaží bu- 
dou nové budovy Kejřova mlýna vyzdí-
vány z cihel porotherm, stropy budou 
železobetonové monolity. „Pokličku“ 
nad čtvrtým nadzemním podlažím bude 
u všech nových budov představovat 
sedlová střecha, a to i s ohledem na 
architektonický ráz stávajících budov.
Areál Kejřova mlýna bude tvořit sedm 
budov: původní vila, mlýnice a sýpka ve 
vstupní části a čtyři nízké novostavby 
v zadní části pozemku. O výjimečnosti 
tohoto místa hovoří několik faktů. 
Jednak půjde o luxusní rezidenci upro-
střed lesoparku s jezírkem a přitom pár 
minut od stanice metra, dále se tu uni-
kátně skloubí historie se současností 
a v neposlední řadě to bude dostatek 
soukromí. Celý bytový komplex Kejřova 
mlýna totiž nabídne pouze 78 bytů od 45 
do 130 m2.               Š. Sedláček 

KEJŘŮV MLÝN
NA PEVNÝCH ZÁKLADECH

 BYTOVÁ VÝSTAVBA

HOLEŠOVICKÝ KOMPLEX OŽÍVÁ

ZMĚNY V OBLASTI SLUŽEB

RAŽBY NA 513 ZNAČNĚ POKROČILY
Na konci minulého roku zahájil pracov-
ní tým divize 1, vedený Jiřím Krajíčkem, 
část ražeb silničního tunelu na úseku 
pražského vnějšího silničního okruhu
mezi Lahovicemi a Vestcem. Tunel 
bude součástí nového, 8,5 kilometru 
dlouhého úseku Pražského okruhu, 
který odvede tranzitní automobilovou 
dopravu z metropole. Trasa R513 začí-
ná u rozsáhlé křižovatky v Lahovicích, 
přes 236 metrů dlouhý most překonává 
Vltavu, dvěma směrově rozdělenými 
tunely vystoupá k Cholupicím, odkud 
bude pokračovat v hlubokém zářezu 
k dálničnímu přivaděči Vestec. 
 V polovině března letošního roku 
již stavba postoupila do takové fáze, 
že 18. března došlo v režii generální-
ho dodavatele, jímž je Skanska DS, 
k proražení jižního třípruhového tunelu 
označovaného též jako 603. K vyraže-
ní tohoto 1677 metrů dlouhého tunelu 
stačilo stavařům pouhých osmnáct 
měsíců. Prostupy horninovým masi-
vem probíhaly protiražbou z portálu od 
Vestce a Lahovic. „V tunelu 603 nám 
zbývá dokončit ještě spodní lávku. 

Délka třípruhového silničního tunelu 
603 je přibližně 1677 metrů, přičemž 
protiražbu z druhého portálu u Komo-
řan prováděli pracovníci Skanska BS. 
Dvoupruhový tunel, značený jako 602, 
jsme začali razit také směrem od Cho-
lupic, ale s mírným odstupem. Dnes 
jsme dosáhli vyražené délky 360 metrů, 
přičemž v závěsu razíme i spodní láv-
ku. Předpokládáme, že k proražení to-
hoto tunelu dojde v polovině července 
tohoto roku,“ uvedl k postupu prací na 
stavbě manažer projektu Jiří Krajíček. 
Po vyražení tunelu 602 provede pra-
covní tým divize 1 také jeho definitivní 
obezdívku. „Předmětem naší dodávky 
na stavbě 513 je také větrací objekt 
Nouzov, jehož součástí je i hloubení. 
Dosud jsme vyhloubili 11 ze 43 metrů 
šachty s hrubým výlomem 7,9 metru,“ 
dodává Jiří Krajíček. Maximální raže-
né profily dosahují u třípruhového tu-
nelu 141 m2 a u dvoupruhového 130 m2.
Prostup horninou se provádí podle zá-
sad nové rakouské tunelovací metody 
s neustálým geomonitoringem.
                              Š. Sedláček 

Pokračování ze strany 1
V části 4 bude celý kanalizační sbě-
rač C, A2 v celkové délce 1958 metrů 
prováděn mikrotunelováním – řízeným 
protlačováním kameninových nebo 
betonových trub o DN 1400 mm. V části 
6 bude 424 metrů kolektoru Alfa pro-
vedeno metodou řízeného protlačová-

ní kameninových trub o DN 1000 mm.
Koncem ledna byl přivezen první mik-
rotunelovací systém – Iseki TCC 1280 
Unclemole. Tento stroj vyrazil v únoru 
první, bezmála stometrový úsek mezi 
šachticemi Ša3 a Ša1. Dosahované 
denní postupy se dostaly přes 10 metrů 
a po konečném zaměření byla naměře-
na odchylka od ideální osy jen 7 mm. 
Následně se začalo s realizací dru-
hého úseku – mezi jámou Ša3 a Ša5 
s unikátním průchodem přes dokonče-
nou jámu Ša4. Tento úsek je nejdelší 
v rámci části stavby 6. V polovině břez-
na byly dokončovány poslední metry 
ražby s průměrnými postupy více než 
10 metrů za směnu. Současně se již 
započalo s návozem systému Iseki TCC 
1680 Unclemole pro ražbu sběrače C, A2 
v rámci stavby 4. Tým v čele s vedoucím 
projektu Vladimírem Drobíkem a hlavním 
stavbyvedoucím Daliborem Čenčíkem  
čeká velice rušné jaro.        Karel Franczyk 

PRVNÍ DOKONČENÉ MIKROTUNELY
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Od 1. 3. 2008 byly upraveny podmínky pro 
doporučení nových zaměstnanců. Přes-
né podmínky jsou uvedeny v Pracovním 
postupu č. 15/GŘ, ale jednoduše shrnu-
to: Zaměstnanci společnosti Subterra 
mohou na obsazovanou pozici doporu-
čit vhodného kandidáta a v případě jeho 
nástupu do společnosti a „překonání“ 
zkušební doby, získat finanční odmě-
nu. Jedná se o částku až 10 000 Kč, ale 

v některých případech i o částku vyš-
ší. Seznam obsazovaných pozic a výši 
odměn najdete na intranetových strán-
kách Oddělení řízení lidských zdrojů 
(http://sps/sbt/gr/orlz/default.aspx), také 
je k dispozici přímo u pracovníků Oddě-
lení ŘLZ nebo u personalistů na každé 
divizi. Doufáme, že naše společnost tím-
to získá nové kvalitní zaměstnance. Za-
městnanci stávající zase získají možnost 

ovlivnit sestavení svého pracovního 
kolektivu, navíc obdrží finanční odmě-
nu a v neposlední řadě pomohou svým 
známým najít zaměstnání v perspektivní 
stavební společnosti.
 Uchazeči o zaměstnání najdou se 
volné pozice a jejich stručný popis na 
www.subterra.cz nebo na www.jobs.cz, 
kde se také mohou přihlásit do výběro-
vého řízení.   Jana Škarková, vedoucí OdŘLZ 

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Zájemci o tyto pozice najdou bližší specifikaci na www.subterra.cz nebo na www.jobs.cz

ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

PŘÍSPĚVEK ZA DOPORUČENÍ NOVÉHO ZAMĚSTNANCE

SYMBIÓZA 2007 
V tomto roce se společnost Subterra opět 
zúčastnila veletrhu pracovních příležitos-
tí pro vysokoškoláky Symbióza, který se 
konal 19. 3. v Ostravě. Zájem studentů byl 
jako každoročně zaměřen především na 
možnost letních brigád v naší společnos-
ti, na podporu při vypracovávání diplo-
mových a seminárních prací a u vyšších 
ročníků to byl přímo zájem o zaměstnání. 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
V BRNĚ
V souvislosti s nově otevíraným nava-
zujícím magisterským studijním oborem 
Realizace staveb se naše společnost ve 
dnech 12. a 13. března zúčastnila pre-
zentačního dne stavebních společností 
na Vysokém učení technickém v Brně. 
V rámci tohoto programu budou studen-
ti připravováni na manažerské pozice 

ve stavebnictví. Každý student se také 
zúčastní desetitýdenní odborné praxe, 
projde intenzivní výukou angličtiny atd. 
Z řad studentů byl o prezentace společ-
ností poměrně velký zájem, což napoví-
dá o kvalitě nastupujících generací sta-
vařů. Těšíme se, že odborná praxe bude 
pro jejich studium velkým přínosem a po 
ukončení studia rozšíří naše řady.
        Jana Škarková, vedoucí OdŘLZ 

SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MALÁ VELKÁ STAVBA
Naplněním obchodní strategie divize 1 
je i schopnost získat a realizovat zakáz-
ky drobnějšího charakteru. Jednou ze 
staveb tohoto typu, kterou v současné 
době realizuje Subterra – divize 1, je 
ražba kolektoru v rámci stavby „Rekon-
strukce hlavního nádraží“. Stavbu pro-
vádí divize 1 jako subdodávku pro Met- 
rostav, který je lídrem sdružení MSS 
(Metrostav a.s., Skanska a.s., SSŽ a.s.), 
investorem stavby je SŽDC, s.o. Před-
mětem díla je ražba kolektoru včetně 
geomonitoringu, zhotovení hydroizola-
cí, definitivního ostění a vystrojení ko-
lektoru kabelovými lávkami.
 Jedná se o ražené dílo o délce nece-
lých 80 metrů, příčný profil je asi 10 m2. 
Primární ostění kolektoru tvoří stříkaný 
beton C16/20 tloušťky 200 mm, vyztu-
žený příhradovými rámy a kari sítěmi. 
Přístropí systematicky zajišťují injekto-
vané jehly o délce 1,5 metru. Ražba se 
provádí z jediné těžní šachty hluboké 
5,6 metru. Definitivní ostění je navrženo 
z betonu tloušťky 250 mm, hydroizolace 
je fóliová mezilehlá, deštníkového typu.
 Na první pohled tedy velmi jedno-
duchá stavba, z níž ale vliv zasažené 
geologie a zejména vnější podmínky 

stavby dělají stavbu komplikovanou. 
Geologie je v trase kolektoru vlivem 
historie území hlavního nádraží velmi 
pestrá, zasaženy byly jak kompaktní 
dobrotivské břidlice, tak pískové a štěr-
kopískové navážky. Ražbou byly v hojné 
míře zasaženy také nepředpokládané 
průběhy inženýrských sítí (kanalizace) 
a prvky základů staveb (ŽB piloty). Mezi 
vnější komplikace stavební činnosti 
patří zejména umístění těžní šachty 
mezi dvěma provozovanými a elektri-
fikovanými kolejemi ČD, které zname-
nají značnou komplikaci při odtěžbě 
rubaniny, dále vedení ražby kolektoru 
pod provozovanými kolejemi ČD s mi-
nimálním nadložím (necelé 2 metry), 
spolu s velmi přísnými hodnotami ma-
ximálních povolených poklesů kolejí 
a nástupišť.
 Stavba byla zahájena 7. ledna toho-
to roku, v současné době je prakticky 
ukončena ražba a probíhají přípravné 
práce na pokládce hydroizolací a zho-
tovení definitivního ostění. Dokončení 
celého díla, včetně vystrojení kolekto-
ru, je naplánováno na polovinu května 
letošního roku.
                        Jiří Patzák, manažer projektu 

MADRIDEM V TUNELECH
Záměrně jsme do našeho nepravi-
delného seriálu o zajímavých zahra-
ničních projektech zařadili nedávno 
zprovozněný vnitřní okruh v Madridu, 
známý jako „Madrid Calle 30“. Je 
totiž v principu podobný tomu, který 
se realizuje v současnosti  v Praze 
v tunelovém komplexu Blanka. Cílem 
madridského projektu bylo z velké 
části také převést automobilovou 
dopravu z povrchu pod zem. Práce 
na projektu byly zahájeny v září roku 
2004 a k úplnému zprovoznění došlo 
v závěru loňského roku. Výsledek je 
opravdu ohromující. Rozsáhlá stavba 
byla v provozu zhruba tři roky po jejím 
zahájení. Je tedy zřejmé, že tak rychlý 
průběh ražeb obstaraly plnoprofilové 
razicí stroje.
Rozhodující tunelový úsek délky při-
bližně 3650 metrů byl proveden jako 
současná ražba a definitivní konstruk-
ce s průměrem razicího mechanizmu 
15,2 metru za neuvěřitelně krátké 

období od listopadu 2006 do červ-
na 2007. Díky tomuto obřímu průmě-
ru nebyl problém docílit tří jízdních 
pruhů v obou směrech či dostateč-
ného prostoru pro ventilaci v horní 
části. Ovšem pozoruhodné je využití 
prostoru pod hlavní komunikací, jež se 
logicky nachází v nejširším umístění 
uprostřed výšky tunelu. Tento rozsáh-
lý spodní prostor je především využit 
jako technická komunikace pro slož-
ky záchranného systému. V případě 
potřeby se záchranné vozy pohybují 
touto subkomunikací a pomocí zdviž-
ných výtahů se dostanou každých 
200 m délky tunelu k místu nehody 
i v případě neprůjezdného tunelu.
 Zájem o tuto stavbu projevili svou 
návštěvou i zástupci pražského ma- 
gistrátu v souvislosti se zamýšleným 
systémem odvětrávání tunelového 
komplexu Blanka. Výše ceny versus 
efektivita v dané lokalitě je zatím před-
mětem diskuze.                  Š. Sedláček 

DIVIZE 1 – důlní stavby

Mistr pro důlní stavby
požadujeme: SŠ vzdělání průmyslové školy 

hornické nebo s hornickým zaměřením, 2 roky 
praxe (možno i absolvent)

PROVOZY SLUŽEB

Referent nakupování 
požadujeme: SŠ, VŠ technický směr 
– absolvent

Zámečník
požadujeme: výuční list

DIVIZE 3 – dopravní stavby

Rozpočtář
požadujeme: VŠ stavební – obor ekonomie 
staveb, praxe 1 rok

Stavební dělník
požadujeme: výuční list

Asistent manažera projektu 
požadujeme: VŠ – obor dopravní stavby, 
absolvent

DIVIZE 2 – pozemní stavby

Hlavní stavbyvedoucí 
požadujeme: VŠ stavební,  7 let praxe, 5 let 
praxe v řízení týmu, autorizaci ČKAIT, ŘP sk. B

Přípravář, rozpočtář
požadujeme: SŠ, VŠ stavební, 5 let praxe

Stavbyvedoucí
požadujeme: VŠ stavební, 4 roky praxe, ŘP sk. B

Mistr 
požadujeme: SŠ stavební, 2 roky praxe, 
možno i absolvent

Vedoucí útvaru přípravy cen 
a kalkulací
požadujeme: VŠ stavební, praxe 7 let

Ekonom, analytik
požadujeme: VŠ ekonomický směr 
– absolvent

Referent odboru řízení 
zakázek
požadujeme: SŠ, VŠ technického či 
stavebního zameření, 3 roky praxe, ŘP sk. B

CENTRÁLA



Téměř dva roky již trvají práce na stavbě 
„Optimalizace tratě Plzeň–Stříbro“, kte-
rou realizuje sdružení „Západní Expres“, 
tvořené společnostmi OHL ŽS, a.s. (ve-
doucí účastník sdružení), Subterra a.s., 
Skanska ŽS a.s. a Leonhard Weis Gm-
bH&Co KG. Stavba je jednou ze soubo-
ru staveb modernizace III. tranzitního 
železničního koridoru, který zahrnuje 
úsek trati z Prahy přes Plzeň do Chebu 
a na státní hranici se SRN. Cílem prací je 
uvedení železniční trati a souvisejících 
staveb a zařízení do technického stavu 
odpovídajícího evropským parametrům 
a standardům. Pracovní tým divize 3 ve-
dený manažerem projektu Miroslavem 
Kadlecem nedávno zahájil další etapu 
prací na tomto úseku.

Subterra jako člen sdružení realizuje 
mimo jiné také železniční spodek v úse-
ku Vranov–Stříbro. Jedná se o jednoko-
lejný úsek dlouhý 3,5 km, kopírující tok 
řeky Mže. Stávající trať je provozována 
na rychlosti 70–90 km/h, což je způso-
beno špatným stavem umělých staveb, 
železničního spodku a svršku. Směrové 
poměry jsou značně nepříznivé, jelikož 
trať prochází střídavě hlubokými skal-
ními zářezy a vysokými náspy. Z tohoto 
důvodu bylo rozhodnuto, že trať i nadá-
le zůstane pouze jednokolejná. Nově 
navržená niveleta koleje téměř kopíruje 
stávající stav. Rovněž směrové řešení 
doznalo pouze nepatrných změn. Nepří- 
znivou skutečností je přítomnost skalních 
masivů, které jsou celistvé a nenavětra-
lé. Tím je ovlivněna i rychlost zemních 

prací, množství a typ použité mechaniza-
ce. Komplikujícím faktorem je i to, že se 
v úseku nachází 11 propustků a 4 mostní 
objekty. Většina propustků je v havarij-
ním stavu, proto budou celkově rekon-
struovány. Mostní objekty, až na jednu 
výjimku, projdou pouze lehčí rekonstruk-
cí. Naše firma realizuje tři ze čtyř mostů. 
V minulosti zde probíhala intenzivní hor-
nická činnost, jejímž výsledkem je značný 
rozsah poddolovaného území. Proto bylo 
rozhodnuto o sanaci území. V blízkosti 
stanic Vranov a Stříbro dojde k vybudo-
vání protihlukových stěn, které zmírní 
nepříznivý hluk produkovaný dopravou. 
 „Jedním z problémů, se kterými jsme 
se potýkali v počátku stavby, byla ab-
sence přístupových cest a komunikací. 
Nakonec bylo i přes velmi nepříznivé 
terénní podmínky vybudováno dostateč-
né množství přístupů. Vzhledem k velmi 
krátkému termínu realizace jsme část 
prací zahájili už za provozu. Oproti jiným 
zhotovitelským firmám jsme nečekali 
a využili příznivé klimatické podmínky 
v zimních měsících a v dostatečném 
předstihu budovali podstatnou část od-
vodnění. Díky tomu jsme byli připraveni 
na výluku zahájenou 7. března tohoto 
roku,“ řekl k průběhu stavby manažer 
projektu Miroslav Kadlec. 

Úsek trati Plzeň–Stříbro, na kterém 
stavba probíhá, je dlouhý 30,06 km. Do-
končení projektu „Optimalizace trati Pl-
zeň–Stříbro“, částečně financovaného 
z fondů EU, je naplánováno na leden 
roku 2009.       Ing. Petr Mikulášek 
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Při budování podzemních děl hornickým 
způsobem a s rozmachem technologie 
ražby novou rakouskou tunelovací me-
todou je s naší společností úzce spjato 
využívání nejnovější techniky pro jednot-
livé operace při ražbách. Při této činnos-
ti je jednou z časově velmi náročných 
operací vrtání děr jak pro trhací práce, 
tak pro kotvení. U společnosti Subterra 
jsou na tyto práce užívány především 
stroje jednoho z předních výrobců, a to 
švédské firmy Atlas Copco.
 Z historického pohledu to byl stroj 
Rampmaster při výstavbě přečerpávací 
vodní elektrárny Dlouhé stráně, v de-
vadesátých letech pak první vrtací vůz 
Atlas Copco v České republice Boomer 
352, nasazený na stavbě tunelů Pražské 
radiály v Brně. Dále následovaly vrtací 
vozy Rocket Boomer L2C na ražbách 
celé řady silničních a železničních tu-
nelů realizovaných v minulém období 
pracovníky naší společnosti.

Od prosince 2007 se rozšířil strojový 
park společnosti Subterra o vrtací vůz 
Atlas Copco nové generace – Rocket 
Boomer E2C. V čem se liší od svého 
předchůdce L2C? Je to především ve 
výkonu hydraulického systému celého 
zařízení, tužší konstrukci ramen lafet, ve 
vyspělém elektronickém systému řízení 

vrtání nebo i ve vysokém výkonu vrtacích 
kladiv. Z jednoho postavení stroje lze při 
dvoulafetové verzi obsáhnout plochu 
čelby až 117 m2, při plné nebo částečně 
zachované paralelitě vrtů. Provedení 
vrtů a vývrtů je možné kontrolovat z pra-
covní plošiny, namontované na podvoz-
ku mezi oběma vrtacími rameny.

Celé ovládání stroje je situováno do 
komfortní pracovní kabiny, kde je insta-
lován špičkový ABC elektronický řídicí 
systém. Tento systém umožňuje vrtání 
jak v plně manuálním režimu ustavování 
lafet do pracovních pozic dle vrtného 
schématu, tak částečně automatizovaný 
nebo zcela automatický cyklus. Zde jsou 
již kladeny vysoké nároky na technickou 
přípravu vrtání – především na přípravu 
dat pro řídicí systém – a také na kvalifi-
kaci obsluhy. A vlastní rychlost vrtání: 
při osazení kladivy COP 3038 dosáhla vý-
konu přibližně 5,4 m/min při průměru vrtu 
53 mm – lidově řečeno, do skály to vrtá 
jako do dřeva.

Tato technika tedy dává ty nejlepší 
předpoklady k dosahování špičkových 
výkonů při budování podzemních staveb 
a teď je jenom na našich pracovnících, 
zda dokáží vlastností této techniky plně 
využít.     

           Vladimír Toman, ved. ÚŘJŽPB 

NOVÁ TECHNIKA NA NAŠICH STAVBÁCH

Pokračování ze strany 1
Z obou štol byla do prostoru kalo-
ty tunelu provedena v úseku prvních 
40 metrů zpevňující injektáž – první 
mikropilotový deštník z portálu Královo 
Pole. Samotné ražení tunelu II zahájilo 
otevření spodní lávky, o týden později 
byla otevřena čelba III. S odstupem 
času byla otevřena řídicí čelba a na-
konec došlo k uzavření celého profi-
lu čelbou VI. Jednotlivé čelby nemají 
shodná staničení (horizontální členění 
výrubu) a platí, že se k sobě navzájem 
nesmějí přiblížit na vzdálenost menší 
než 6–8 metrů. Rovněž ražení nepro-
bíhá na všech čelbách najednou, ale 
aktivní jsou vždy jen 2, přesněji řečeno, 
v konečné organizaci výstavby 3. Toto 
členění výrubu má základní cíl, a sice 
omezit negativní projevy podzemního 
díla na povrchovou zástavbu. Klade to 
však nesmírné nároky jak na organizaci 
výstavby, profesní odbornost, tak v ne-
poslední řadě i na měřičské vedení díla.

Strojní vybavení
Základní strojní vybavení kombinuje 
stroje pro zesilování ostění průzkumných 
štol a pro „běžný“ profil známý z ostat-
ních tunelů. Pro malé profily je nasazen 
důlní nakladač PAUS PFL 12, stříkací 
souprava Meyco Suprema s manipulá-
torem Meyco Oruga, smykový nakladač 
Locust L 903, pro přebourávání obe-
zdívky je nutný profilovací a bourací 
stroj PAUS 852 TSL. Na ostatní profily 
jsou nasazeny stroje tunelbagr Liebherr 
900, stříkací vůz Meyko Potenza, vyso-
kozdvižné plošiny, nakladač VOLVO 120 
a L50E, traktorbagr JCB 4CX. 

Ostatní stavební práce
Kromě prací na vlastních tunelech pro-
bíhá na stavbě celá řada dalších čin-
ností souvisejících s výstavbou nových 
komunikací, mostních objektů, techno-
logického centra a ochranou zástavby 
před účinky důlních prací. Jedná se 
zejména o postupné přeložky všech 
inženýrských sítí dotčených zemními 
pracemi v oblasti Žabovřesk a v ulici 
Dobrovského. Dále jde o provádění te- 
rénních zářezů a vrtaných pilotů pro 
zárubní a opěrné zdi včetně výstavby 
těchto zdí, odstranění jedné poloviny 
mostu na ulici Hradecká, demontáž 
lávky pro chodce, montáž mostního pro-
vizoria Korejská, přípravu pro demon-
táž mostu Korejská včetně převedení 
dopravy, o výstavbu milánských stěn 
o hloubce 36 metrů pro technologické 
centrum, o tryskovou injektáž ochran-
ných pilířů v ulicích Pešínova a Dobrov-
ského. Probíhají také přípravné práce 
pro kompenzační injektáže a začínají 
práce na přeložce vodovodu DN 1200.

Harmonogram výstavby
Naše společnost se zavázala zakon-
čit své objemy prací v prosinci roku 
2010. Prioritou výstavby je dokončení 
tunelových objektů – tomu je podřízena 
i organizace výstavby navazujících sta-
veb. Měsíční postupy představují 25–30 
běžných metrů na všech čelbách, po 
30. červnu 2008 je plán 45–50 běžných 
metrů měsíčně. Zprovoznění tunelů je 
naplánováno na prosinec roku 2011, 
celkové finanční dokončení stavby pak 
v roce 2014. 
                Josef Bača a Milan Pátek 

BRNO ZAŽÍVÁ VELKOU STAVBU

ŽELEZNIČNÍ STAVBY

DALŠÍ ETAPA NA TRATI PLZEŇ–STŘÍBRO

PROJEKTY ČLENŮ SKUPINY

Nejdůležitější stavbou Metrostavu je 
v současnosti více než 6 km dlouhá část 
vnitřního městského okruhu v Praze. 
Tvoří ji zejména 5,5 km dlouhý hloube-
ný a ražený tunelový komplex Blanka, 
který po dokončení významně zkrátí 
cestu přes Prahu v severojižním směru 
a odlehčí dopravně přetíženému centru 
města. Investorem díla je hlavní město 
Praha. V dubnu bude dokončena a zajiš-
těna stavební jáma pro hloubené tunely 
a přilehlé podzemní garáže. Na trojském 
břehu se již razí dva převážně dvou-
pruhové tunely směrem na Letnou. Do 
konce letošního roku budou zahájeny 
práce na výstavbě dalších částí úseku. 
Celý úsek Metrostav společně se všemi, 
kdo se na stavbě podílí, dokončí v roce 
2011.               Lenka Svobodová, Metrostav 

METROSTAV: TUNELOVÝ 
KOMPLEX BLANKA

DOPRASTAV: MODERNIZACE 
SLOVENSKÝCH ŽELEZNIC
Doprastav vstoupil do výstavby želez-
ničních tratí poprvé v roce 1995, kdy se 
stal dodavatelem stavby „ŽSR, dostav-
ba trati Bratislava ÚNS–Bratislava-Pe- 
tržalka“. Definitivním potvrzením schop-
nosti Doprastavu realizovat železniční 
stavby se vším, co k tomu patří, byla 
realizace stavby „ŽSR, Modernizácia 
trate Piešťany–Nové Mesto nad Váhom 
pre traťovú rýchlosť 160 km“. Stavba 
s rozpočtem 3,5 mld. Sk, rozdělená do 
pěti částí, byla mimořádně náročným 
dílem. Dnes jsou splněny veškeré před-
poklady na ukončení celého díla v poža-
dované kvalitě a hlavně v termínu.
                             Klaudius Jančovič, Doprastav 

Hovořit o výsledcích práce, které po- 
chvalně hodnotí především spokojení 
investoři, je pro každou stavební firmu 
příjemné. Po několikaměsíčním „tichu“, 
naplněným prací, Metrostav SK začal 
odevzdávat dokončené stavby jakoby 
jednu za druhou. Jedním z nedávno ode-
vzdaných projektů je i polyfunkční byto-
vý dům „Rustica“ na sídlišti Dúbravka 
v Bratislavě. Objekt na první pohled za- 
ujímá svým tvarem, materiálovým řeše-
ním i odvážnou barevností. Už samotný 
název prozradí, že si architekti pohráli 
nejenom s jeho venkovní podobou, ale 
i s interiérem. 
                       Emília Paldiová, Metrostav SK 

METROSTAV SK: 
KOMERČNÍ STAVBY

Ve středu 27. února byla za přítomnosti 
investora a členů Sdružení sokolovské 
nádraží slavnostně zahájena moderni-
zace významné západočeské železnič-
ní stanice Sokolov. 
  „Modernizace železniční tratě zajistí 
zlepšení jejích technických parametrů, 
zkvalitní úroveň železniční dopravy a vý-
razně přispěje ke zvýšení bezpečnosti 
a spolehlivosti železničního provozu,“ 
řekl na zahájení náměstek generálního 
ředitele SŽDC Miroslav Konečný. 
  Během modernizace bude změněna 
konfigurace kolejiště, zvýší se rychlost 
v hlavních kolejích na 80 km/h a bude 
odvodněn železniční spodek. V místě 
stávající koleje číslo 2 vyroste zastře-
šené ostrovní nástupiště s šířkou 6 
metrů a délkou 250 metrů. Koleje číslo 
1 a 2 budou kompletně zrekonstruová-

ny tak, že v místě ostrovního nástupiště 
bude jejich osová vzdálenost 9,5 metru. 
Celkově bude kolejové řešení stani- 
ce po modernizaci podstatně jedno-
dušší, protože bude zrušena řada vý-
hybek. Kromě rekonstrukcí hlavních 
kolejí včetně návazných úprav na obou 
zhlavích bude opraven také železniční 
most přes řeku Svatavu a rovněž bude 
instalováno nové staniční zabezpečo-
vací zařízení.
  Zhotovitelem projektu je Sdružení 
sokolovské nádraží, zastoupené spo-
lečnostmi Subterra a.s. D3 (podíl 60%) 
a Viamont DSP, a.s. – vedoucí člen 
sdružení (podíl 40%). 
  Naše společnost navrhla zkrácení 
původní doby plnění zakázky o 10 mě-
síců, z původních 28 měsíců na 18 mě- 
síců. „Při provádění prací bude sdru-

žení postupovat odlišně od 
stavebních postupů uvedených 
v projektu organizace výstavby 
zadávací dokumentace. Úpravy 
postupu prací budou provedeny 
z důvodu časových i finančních 
úspor. Zkrátí se tím délka vý-
stavby, ale i délka potřebných 
nepřetržitých výluk. Samotná 
výstavba začne 31. března to-
hoto roku a potrvá do 31. srpna 
příštího roku. Celá stavba bude 
rozdělena do tří etap,“ uvedl ke 
stavbě Tomáš Kotek z divize 3, 
která stavbu realizuje.    
                                      Š. Sedláček  

MODERNIZACE NÁDRAŽÍ V SOKOLOVĚ 
ZAHÁJENA



V uplynulých dvou letech začala divi- 
ze 1 naší společnosti pronikat do nových 
segmentů stavebního trhu v České re- 
publice. Jedná se o výstavbu a rekon-
strukce mostních objektů, pozemních 
komunikací a zpevněných ploch. 
 Jednou z prvních významných zaká-
zek v tomto segmentu je stavba „I/10 
Brandýs nad Labem most ev. č. 10-
015a“. Přípravné práce proběhly již kon-
cem loňského roku, v současné době 
se provádějí již hlavní stavební práce 
na tomto objektu. Realizace zakázky 
spočívá v rekonstrukci dvoupolového 
silničního mostu o délce 43,05 metru, 
převádějícího rychlostní silnici R10 
přes účelovou komunikaci. Důvodem 
stavby je velmi špatný stav mostního 

příslušenství, který ohrožuje životnost 
objektu. V rámci rekonstrukce proběh-
ne výměna mostního svršku včetně 
odvodnění a dilatačních závěrů, oprava 
nosné konstrukce včetně sanace čel 
při zdvižené konstrukci, oprava spod-
ní stavby, osazení ložisek na opěrách 
a pilíři a úprava území pod mostem.
 V těchto dnech je z celé stavby již 
dokončený přejezd středního dělicího 
pásu a provizorní přeložka optických 
kabelů, ukončena byla také první etapa 
dopravně inženýrských omezení. Byla 
také zdvižena nosná konstrukce a poté 
bude následovat její celková údržba 
a sanace. Termín dokončení celé stav-
by je plánován na listopad 2008.
                  Lukáš Kučera, Jaroslav Vopalecký 

Divize 2 naší společnosti v únoru zahá-
jila stavbu výrobní haly v Hrádku nad 
Nisou. Investorem je společnost KSM 
Castings CZ, která halu využije k roz-
šíření výroby vysoce kvalitních hliní-
kových odlitků pro automobilový prů-
mysl. Nová hala půdorysných rozměrů 
přibližně 80x27 metrů a výšky kolem 
11 metrů bude spojena se stávající vý- 
robní halou, která je již v provozu. 
Součástí naší dodávky je například 
i technologie zavěšeného kolejnicové-
ho elektrického jeřábu s nosností až 
25 tun. „V současné době se veškeré 
práce soustředí na vrtání základových 
železobetonových pilotů. Těch bude 
celkem 40 a jejich hloubka je 12 metrů. 
Pozemky celého areálu totiž leží na jílo-
vém podloží, takže je nutné stabilizovat 
podklad pod celou základovou deskou. 
Obvodový plášť budou tvořit prefabriko-
vané železobetonové nosníky vyplněné 
ocelovými fasádními panely o tloušťce 
10 cm, s tepelnou izolací uvnitř. Rovněž 
složení střechy je typické pro stavby 
tohoto typu. Sendvičová střecha z tra-
pézových plechů, vyplněných tepelnou 

izolací a s finálním povrchem z měkče-
ného PVC bude posazena na prefabri-
kovaných železobetonových sedlových 
vazníkách. Velký důraz je kladen na 
železobetonové podlahy, a to díky jejich 
požadované nosnosti,“ popisuje stavbu 
manažer projektu Václav Cílek.
 Součástí stavby této haly je také 
menší přístavek se suterénem pro skla-
dové potřeby a s patrem pro kance-
lářské prostory. „Stavební technologie 
přístavby bude rozdílná, neboť nejde 
o výrobní prostory. Tady budeme vyzdí-
vat obvodové stěny i příčky z klasic-
kých pálených cihel a povrchy stěn 
budou štukové,“ dodává Václav Cílek.
 Jelikož se jedná o další výrobní 
halu, bude nutné dobudovat přístupo-
vé komunikace v rozsahu více než 500 
metrů. Dodavatelem tohoto stavební-
ho objektu je rovněž divize 2. Celkové 
náklady na stavbu představují 89 mi- 
lionů korun, z toho 10 milionů korun 
připadá právě na dostavbu komunika-
cí. Časový harmonogram předpokládá 
dokončení stavby na konci července 
tohoto roku.                  Š. Sedláček 
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PODZEMNÍ DÍLO

SEDM LET V CHORVATSKU

SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ

STAVÍME NOVOU VÝROBNÍ HALU 
V HRÁDKU NAD NISOU

álokdo by asi dokázal o pod-
zemních stavbách říci více. 
Do vedoucích funkcí nastou-

pil již v roce 1982. Od roku 1997 je ředite-
lem divize. Mezi jeho klíčové kvalifikace 
patří autorizované inženýrství v oboru 
geotechnika, může zastávat funkci 
vedoucího pracovníka pro činnost pro-
váděnou hornickým způsobem nebo 
vést pracovní činnost na dopravní cestě 
Českých drah … Řeč je o „otci“ pražské 
kolektorové sítě Janu Vinterovi, který 
2. března oslavil jubileum 55 let.
 Ke společnosti Výstavba dolů ura-
nového průmyslu (VDUP) přišel v roce 
1979, ihned po ukončení ČVUT – staveb-
ní fakulty, a nutno dodat, že již během 
vysokoškolských let pobíral stipendium 
od svého budoucího zaměstnavatele. Tak 
jako mnoho jeho vrstevníků i on zahá-
jil svou profesní kariéru na legendární 
stoce K v Praze, kde působil jako mistr. 
Po roce musel odejít na dvanáct měsíců 
sloužit vlasti. Návratem do funkce mis-
tra pokračoval na stavbách kabelových 
tunelů Pražačka nebo kolektoru nábřeží 
Ludvíka Svobody v Praze. Od roku 1982 
již jako stavbyvedoucí a později hlavní 
inženýr úseku působí na stavbách kana-
lizačního sběrače JZM II, splaškového 
sběrače na Barrandově, kanalizace na 
Zbraslavi a Ruzyni či se účastní hloubení 
jam na Hamerském jezeře. O pomyslný 
stupeň výš, který on sám považuje za 
nejzásadnější, vystoupal v roce 1987. To 
se v centru Prahy začalo s výstavbou 
kolektorové sítě. Jako vedoucí úseku 
a provozu zahajuje klíčové kolektorové 
stavby v Celetné, Centrum I, Tylovo diva-
dlo a Rudolfinum. O čtyři roky později 
kariérový vzestup pokračuje. Odborná 
kvalifikace a bohaté zkušenosti s pod-
zemním stavitelstvím mu vynášejí pozici 
hlavního inženýra závodu a později divi-
ze. Kolektorový boom v Praze pokraču-
je a Jan Vintera stojí u zahájení další 
etapy, tentokrát kolektoru Centrum I.A. 
Podílí se na úspěších i mimo Prahu. 
Nezapomenutelná je premiéra mikro-
tunelování razicím strojem ISEKI, který 
byl předveden na kanalizační stoce 
„Y“ v Ústí nad Labem. Píše se rok 1997 

a kariérový postup dosahuje vrcholu. 
Jan Vintera se stává ředitelem divize. 
Síla divize v podzemním stavitelství 
začíná být natolik zřejmá, že přicházejí 
i první velkoprofilové tunelové stavby. 
Rekonstrukce Těšnovského tunelu byla 
první vlaštovkou v dalším vývoji podzem-
ní divize. Následovala jedna z nejprestiž-
nějších staveb – silniční tunel Mrázovka. 
Organizační změny ve společnosti v le-
tech 2000–2003 změnily profesní status 
ředitele divize na ředitele sekce pod-
zemních staveb. To však nijak neovliv-
nilo jeho práci ani zdárný vývoj sekce 
podzemních staveb. Naopak. Právě 
v tomto období jsou zahájeny další stav-
by, které se nadobro zapsaly do historie 
společnosti Subterra. Vzpomeňme na 
kolektory v Brně a Ostravě, železniční 
tunel Krasíkov, stokovou síť Brno, prů-
zkumné štoly 513 a Dobrovského nebo 
premiérovou účast na výstavbě metra 
IV. C1. V roce 2004 se vrací zpět divizní 
struktura společnosti, a tedy i funkce 
ředitele divize, kterou zastává dodnes. 
I přes stále složitější pozici společnosti 
na trhu dokáže zajistit prestižní tuzemské 
i zahraniční zakázky v Německu a Chor-
vatsku a zejména udržet neotřesitelnou 
pozici společnosti Subterra jako lídra 
pražských kolektorů. Jan Vintera letos 
začíná svůj 29. rok u společnosti a díky 
svým bohatým profesním zkušenostem 
je bezpochyby mužem na svém místě. 
 K jeho pětapadesátinám mu touto 
cestou gratulujeme a přejeme hodně 
štěstí jak v osobním, tak profesním ži- 
votě.                  Š. Sedláček 

MKABELOVÝ TUNEL 
MÍŘÍ DO FINÁLE
Po třinácti měsících strávených na 
ražbě kabelového tunelu se pracovnímu 
týmu divize 1 vedenému manažerem 
projektu Jiřím Krajíčkem podařilo vyra-
zit a z větší části i definitivně dokon-
čit přibližně 500 metrů dlouhý kabe-
lový tunel na Pankráci. Cílem tunelu 
bylo propojit přibližně 16 metrů hluboké 
šachty K12 a K13 v okolí křižovatky ulic 
Na Pankráci, Na Strži a Budějovická 
s technologickou šachtou K11. Stavbu 
obou šachet hrubého průměru 4,3 metru 
a hloubky 15,45 metru prováděla rovněž 
Subterra. Šachta K12 slouží především 
pro vyvedení silových kabelů 22 kV z tu-
nelu přes podpovrchový objekt do poža-
dovaných směrů. Šachta K13, na které 
byly kvůli komplikacím s inženýrskými 
sítěmi zahájeny práce později, slouží 
rovněž pro vyvedení silových kabelů 
22 kV z tunelu, ale přes dva podpovrcho-
vé objekty do požadovaných směrů.
 Ražba kabelového tunelu byla zahá-
jena na konci dubna minulého roku 
z technologické šachty K11. Vzhledem 
ke geologickým podmínkám vede tunel 
v hloubce v rozmezí 8–16 metrů. Ražba 
tunelu s hrubým výrubem profilu od 
11,25 do 13,05 m2 probíhala se zajiště-
ným primárním ostěním podle zásad 
stavby tunelů novou rakouskou tune-
lovací metodou, která maximálně vy- 
užívá samonosnosti hornin. „S realizací 
definitivní obezdívky spodní části tunelu 
jsme začali už v polovině listopadu loň-
ského roku. Betonáž této části jsme stihli 
dokončit ještě před Vánocemi. V březnu 
bylo dokončeno sekundární ostění klen-
by tunelu u propojek mezi šachtami K12 
a K13, včetně technické komory, a dá-
le 75 z 360 metrů od komory směrem 
k jámě u rozvodny. Rychlost postupů 
nám mírně zpomaluje tvrdnutí betonů 
s přísadou na odizolování. Předpoklad 
dokončení sekundárního ostění včetně 
jámy a napojení na rozvodnu je v po-
lovině června letošního roku. V době 
betonáže ještě zahájíme injektáž klen-
by, osadíme ocelové konstrukce a do-
betonujeme chodníky. Následovat pak 
budou práce našich subdodavatelů na 
provozních souborech, z nichž nejdů-
ležitější jsou elektroinstalace, měření 
a regulace, vzduchotechnika a čerpá-
ní. Některé z těchto činností již budou 
probíhat i v rozvodně. Dokončení všech 
prací bude v srpnu 2008,“ říká k aktuál-
nímu dění na stavbě Jiří Krajíček. 
 Kabelový tunel je součástí strategic-
kého propojení nově budované trafosta-
nice TR 110/22 kV Pankrác se stávající-
mi trafostanicemi TR Karlov a TR Lhotka 
kabelem 110 kV. Zároveň bude sloužit 
pro vyvedení kabelů 22 kV z transfor-
movny Pankrác do příslušných směrů.
 Za zmínku stojí také fakt, že tunel pře-
chází nad budoucí přístupovou štolou 
zamýšlené trasy metra D a v bezpro-
střední blízkosti trasy C. Vzhledem k to-
mu a několika dalším rizikovým pasážím 
na trase kabelového tunelu jsou po- 
užity principy observační metody, kdy 
dochází k posuzování projektu v prů-
běhu výstavby s eventuální možností 
přizpůsobit se skutečným podmínkám, 
zjištěným při ražbě.               Š. Sedláček 

V polovině roku 2002 se společnosti 
Subterra podařilo díky svým špičko-
vým referencím získat v mezinárodní 
soutěži první zakázku na chorvatském 
trhu. Jednalo se o realizaci tunelu 
Plasina, dlouhého 2,3 km, na dálnici 
Záhřeb–Split, úsek Žuta Lokva–Ličko 
Lešće. V době, kdy chorvatské sta-
vitelství teprve zahajovalo tento 
významný projekt výstavby dálniční 
sítě, po které se nyní již projíždí spous-
ta českých turistů na cestě k moři, 
Subterra svými odbornými znalostmi 
ve velké míře napomohla, aby byl daný 
úsek dálnice zhotoven včas a v řádné 
kvalitě. V roce 2006 následovala účast 
na budování tunelu Tuhobić na dálnici 
Záhřeb–Rijeka, úsek Oštrovica–Vrata, 
kde divize 1 realizovala 837 metrů 
ražeb tunelu, které skončily na konci 
roku 2007. V současné době se 
divize 1 zabývá přípravou na 
ražbu dalšího tunelu, na kterém 
by se mohla podílet v druhé polo-
vině roku 2008. 
 Nejvýznamnější chorvatské za- 
kázky probíhají na základní 
páteřní chorvatské dopravní síti, 
která patří do evropské sítě kori-
dorů. Sedmiletá přítomnost na 
chorvatském stavebním trhu je 
podporována naším obchodním 
zástupcem Alenem Novosadem 
v Záhřebu a naší průběžnou 

soutěžní aktivitou. Podle Strategie 
dopravního rozvoje Chorvatské repub-
liky bude do roku 2011 v provozu již 
1220 km dálnic. 
 I přes obrovský objem investic do 
dopravní infrastruktury se nepo-
dařilo dosud ve větší míře prosadit 
zahraničním firmám. Výjimkou je 
jen několik rakouských firem, DDM 
Group (Subterra, Zakládání staveb, 
Metrostav), v minulosti americký 
Bechtel a v roce 2007 se na trhu pro-
střednictvím akvizic objevily francouz-
ské firmy Colas a Eurovia. Působení 
na chorvatském trhu rozhodně není 
lehké, ale průnik a již sedmiletou účast 
společnosti Subterra zde lze považo-
vat za úspěch, i s ohledem na neleh-
kou prostupnost zahraniční konkuren-
ce.                               Pavel Stoulil 

DIVIZE 1 OPRAVUJE MOSTY



ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY DDM GROUP GRATULUJEME
kolegům, kteří slavili, slaví nebo v nejbližší době budou slavit životní či pracovní 
výročí. Přejeme jim mnoho zdraví, štěstí,  spokojenosti a pracovních úspěchů a děku-

jeme za obětavou práci  pro naši společnost.

Ve dnech 13.–14. března tohoto roku  
se konal již VI. ročník zimních spor-
tovních her o putovní pohár prezi-
denta DDM Group. Letošních her se 
zúčastnilo pět sportovních týmů, mezi 
nimi i tým Subterra. Tradičním místem 
konání bylo lyžařské středisko Spálená 
v Roháčích.
 Členové většiny týmů byli nomino-
váni až po náročné kvalifikaci, z čehož 
vyplývá, že konkurence byla velká. 
 Počasí sjezdovým disciplínám příliš 
nepřálo; za hustého sněžení se z týmu 

Subterra prosadili tito borci: obří sla-
lom – 1. místo Tereza Tučková, 3. místo 
Lenka Kobiánová, 3. místo Jiří Kubeš, 
slalom speciál – 2. místo Tereza Tuč-
ková, 2. místo Miroslav Filip, 3. místo 
Lenka Kobiánová. Výsledky prvního dne 
bylo třeba oslavit ještě na sjezdovce. 
Druhý den, již za slunečného poča-
sí, se konaly běžecké disciplíny, kde 
bodovali v individuálním běhu: – 2. 
místo Ludvík Šumbera, 3. místo Martina 
Kropáčková, 3. místo Lukáš Růžička. 
Závěrečná štafeta, kde Subterra obsa-

dila 3. místo, rozhodla o výsledném 
pořadí družstev.
 Jako první se umístil stejně jako 
minulý rok tým Doprastavu, následo-
vaný Metrostavem, třetí příčku obsa-
dila Subterra, čtvrtou pak Metrostav 
SK a pátou složený tým ze společnos-
tí DDM, DOAS, TBG, PK, Geostatik, 
Triostrand a Zakládání staveb. 
 Prosadit se v poloprofesionálním 
sportovním prostředí nebylo jednodu-
ché, dík za reprezentaci naší firmy 
patří všem závodníkům.       Martin Plíva 
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PRACOVNÍ JUBILEA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Generální ředitelé Petr Kuchár (Subterra) a Michal Štefl 
(OHL ŽS) přiblížili plánovaný průběh ražeb

Generální ředitel Skanska DS Josef Hájek ve svém pro-
jevu zdůraznil rychlost, jakou byl tunel vyražen

Bartoň Pavel 9. 4.

15 let
Dusík Jaroslav ml. 6. 4.
Vogner Jiří, Ing. 19. 4.

20 let 
Galářová Marie 24. 5.

30 let 
Sokol Jiří 1. 4.
Vinklárek Miroslav 1. 5.
Růžička František 2. 5.

35 let 
Pánek Miroslav 4. 4.
Ščučinský Eduard 4. 4.
Kos Pavel 1. 5.
Lopata Jaroslav 2. 5.
Chládek Antonín 7. 5.
Jeneš Miroslav 21. 5.

40 let
Novák Karel 8. 4.
Pokorný Jiří 19. 4.

Roman Onderka v pozici bagristy slavnostně zahájil ražby 
tunelů

Věkový rozdíl nehrál v expedici žádnou roli Důvodem úspěchu byla jistě soudržnost

Generální ředitel naší společnosti Petr Kuchár připomněl  
účast společnosti Subterra při ražbě průzkumné štoly

EXPEDICE MOUNT VYSOKÉ 2008

FOTOREPORTÁŽE: ZAHÁJENÍ RAŽEB NA TUNELECH DOBROVSKÉHO 14. 1. 2008

Členové expedice dobývali vrchol všelijak

Stejně jako každý rok, i letos se děti 
zaměstnanců naší společnosti vyda-
ly během jarních prázdnin na hory. 
Expedice složená převážně z adoles-
centů vyrazila v sobotu 16. února 2008 
za svým cílem – dobýt vrchol Mount 
Vysoký – do Vysokého nad Jizerou. 
I když byl Krakonoš na příděl sněhu 
letos poměrně skoupý, zaměstnanci ski 
areálu Šachty spolu se sněžnými děly 
připravili téměř ideální lyžařské pod-
mínky. Navíc většinu dní svítilo sluníčko, 
které dodávalo tolik potřebnou energii. 

Ti, co měli energie nazbyt, tak i večer 
přistupovali k atraktivním společenským 
hrám. Všichni členové expedice se 
v závěru samozřejmě snažili, aby dobyli 
vrchol a poté se včas stihli vrátit do 
základního tábora. Snažení jednotlivých 
družstev bylo poslední večer společně 
s výsledky závodů v obřím slalomu po 
zásluze oceněno. Do Prahy se expedice 
vrátila v pátek 22. února léta Páně 2008 
v poledních hodinách, a to ve stejném 
počtu jako odjela. Tím byla prohlášena 
za úspěšnou.                 Petr Roček 

Slavnostního aktu se kromě stavbou dotčených subjektů 
zúčastnila také řada externích hostů 

Odpal posledních metrů horniny byl svěřen zástupkyni 
investora SFDI Marii Nádvorníkové  

Pohled na portály obou budoucích tunelů, jež vedou pod 
hustou domovní zástavbou

Na úvod slavnostního zahájení hovořil primátor Brna 
Roman Onderka
 

50 let 
Šmucr Stanislav 2. 4.
Trázník Jiří 4. 4.
Zeman Zdeněk 4. 5.

55 let 
Štolba Miloš 3. 4.
Rosenberg Luděk 4. 5.
Stoff Petr 8. 5.

60 let
Krejčíř Pavel 5. 4.
Vrzal Miloš, Ing. 6. 4.
Žoudlík Jaroslav 24. 4.
Šimko Adrián, Ing. 11. 5.
Felbinger Hubert 16. 5.
Bačik Ján, Ing. 31. 5.

70 let
Smolík Jiří, Ing. 17. 4.

10 let 
Staněk Václav 1. 4.

Tým naší společnosti se umístil v silné konkurenci na 3. místě Slavnostního zahájení zimních her se zúčastnily skupiny závodníků 
ze všech složek DDM Group

SLAVNOSTNÍ PRORAŽENÍ TUNELU „TOČNÁ“ MEZI VESTCEM A LAHOVICEMI 18. 3. 2008


