
Jednou z nosných technologií divize 3 
naší společnosti jsou stavby s přívlast-
kem ekologické. Subterra, jako člen 
DDM Group, zastřešuje toto odvětví 
v rámci podmínek vyplývajících z jejího 
členství ve skupině. Pilotní stavba byla 
zahájena již 21. září 2005 v areálu par-
dubické společnosti ALIACHEM, a.s., 
odštěpný závod Synthesia, kde pracovní 
tým specialisty na ekologické stavby 
Tomáše Krytináře likviduje přibližně 
53 000 tun železitých kalů (fe-kalů), po 
léta nevhodně ukládaných. Série tří 
dalších zakázek byla zahájena týmem 
Tomáše Krytináře počátkem loňského 

roku a ve všech případech se jedná 
o biologické a lesnické rekultivace na 
území severozápadních Čech po hně-
douhelné těžbě. 
 „V areálu Synthesia jsme již odtěžili 
80 % fe-kalů, takže nám zbývá ještě 
20 %. V současné době však čekáme 
na navýšení finančních prostředků od 
ministerstva financí, a to z titulu zjiště-
ného většího množství fe-kalů na dané 
lokalitě, než se na začátku předpoklá-
dalo. Neznamená to však, že by stavba 
stála. Nyní probíhá odtěžba kontami-
novaných zemin v místech, kde jsou fe- 
kaly již odtěženy. Za prosinec jsme 

odtěžili 800 tun kontaminovaných zemin 
a odvezli je jako rekultivační materiál na 
skládku do Čáslavi,“ popisuje průběh 
stavby Tomáš Krytinář. V předešlých 
Zpravodajích jsme informovali o tom, 
že projektový tým divize 3 přišel po 
provedení poloprovozních zkoušek s ná-
vrhem, jak využít vytříděné železité kaly. 
Vytříděný železitý kal může být na zákla-
dě přesně stanoveného množství využit 
v cihlářské výrobě. „Po úplném odtě-
žení železitých kalů nás čeká post-sa-
nační doprůzkum, který nám řekne, do 
jaké míry jsou zeminy kontaminované. 
                         Pokračování na straně 2

V BRNĚ SE ZAČALO RAZIT
Poslední technické překážky před zahá-
jením ražby tunelů Dobrovského byly 
vyřešeny a projektový tým divize 1 vedený 
manažerem projektu Josefem Bačou začal  
14. ledna razit tunely délky 1 053 a 1 060 
metrů pod ulicí Dobrovského v Brně.

NOVÁ ZAKÁZKA PRO DIVIZI 3
Sdružení Sokolovské nádraží, jehož je 
divize 3 naší společnosti členem, získalo 
zakázku „Modernizace železniční stani-
ce Sokolov“. Zadáním stavby je zvýšení 
technických parametrů železniční stani-
ce Sokolov.

BETONUJEME V KOLEKTORU KOLIŠTĚ
Na konci ledna byla zahájena realizace 
definitivního ostění celého 188 metrů 
dlouhého kolektoru s profilem kolem 
24 m2, který je situován v parku podél 
ulice Koliště v Brně. Dodavatelem beto-
náží je divize 1 naší společnosti.

V LIBOCI ZAČALA VELKÁ STAVBA
Divize 2 naplno rozjela vodohospodář-
skou stavbu, která na čas změní život 
v Dolní Liboci. Stavaři začali hloubit rýhy 
pro obnovou zastaralé splaškové a deš-
ťové kanalizace v této části Prahy.
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Stalo se již tradicí, že generální ředi-
tel  naší společnosti Petr Kuchár zve 
vedoucí pracovníky společnosti na 
setkání u příležitosti zahájení nového 
pracovního roku. Letos se ho zúčast-
nilo na osmdesát pracovníků z divizí 
a centrály.

„Rok 2007 nepatřil z hlediska hospoda-
ření společnosti mezi nejúspěšnější. 
Příčiny lze hledat ve skladbě výrobního 
programu, v některých ztrátových pro-
jektech jako byl tunel Tuhobič, Blanka 
či stavba Plaza Plzeň, i v opožďovaném 
zahájení některých nových staveb. To 
postihlo zejména divizi 1, u které skon-
čí hospodářský výsledek roku 2007 se 
ztrátou. Divize 2 svoje plánované úkoly 
dodrží, hospodářský výsledek však mo-
hou ještě ovlivnit neuzavřené problémy 
na stavbě Plaza Plzeň. Divize 3 si vedla 
nejlépe, rok zakončí velmi úspěšně. Je-
jímu vedení a všem pracovníkům patří 
za to poděkování. Společnost jako celek 
nedosáhne plánovaného obratu. Oproti 
roku 2006 sice celkové výkony narostly 
o 11 %, dosáhly však pouze kolem 4 mld. 
korun oproti plánovaným 4,5 mld. korun. 
Dojde i k významnému poklesu celkové-
ho hospodářského výsledku společnosti 
proti roku předchozímu,“ řekl na setkání 
generální ředitel Petr Kuchár. 
 Generální ředitel také podrobně ko-
mentoval hlavní události v životě naší 
společnosti v uplynulém roce. Kalen-
dárium 2007 přinášíme v příloze tohoto 
Zpravodaje.
 „Výrobní program roku 2008 není do-
sud naplněn. Plánujeme výkony ve výši 
4,65 mld. Kč, přičemž k dnešnímu dni zbý- 
vá naplnit objemy výšší než 1 mld. Kč. 
Budeme usilovat o nové zakázky na 
modernizaci traťových úseků, např. Ro-
kycany–Plzeň, či Český Těšín–Bystřice 
nad Olší. Dále je předpoklad, že bude 
vypsána soutěž na přestavbu a rozší-
ření Ústřední čistírny odpadních vod 
v Praze. V centru naší pozornosti bude 
pokračování výstavby kolektorů v Pra-
ze, nadále usilujeme o získání stavby 
Wellnes Centrum Všeň pro privátního 
investora. Pravidelně se též ucházíme 
o dopravní stavby v několika dalších 
zemích. Dochází i k některým přesunům 
mezi Metrostavem a námi, například 
u stavby Dobrovského, kde na tunelech 
zůstává pouze naše společnost, zatím-
co stavbu Blanka bude dodávat pouze 
Metrostav,“ pokračoval Petr Kuchár.
 V závěru svého vystoupení vyjádřil 
generální ředitel svoji důvěru v technic-
ký a tvůrčí potenciál firmy, poděkoval 
všem jejím pracovníkům za obětavou 
práci v předcházejícím roce a popřál 
jim zdraví, nadšení a úspěchy v roce 
2008. Při této příležitosti splnil také milou 
povinnost, poděkování za dlouholetou 
péči o zdraví našich zaměstnanců paní 
MUDr. Martě Hotové, která odchází na 
zasloužený odpočinek. 
            Vladislav Beneš, kancelář GŘ 

V rozhovoru na aktuální téma 
jsme si povídali s novým výrobně- 
technickým ředitelem Ondřejem 
Fuchsem – str. 2

Středisko technických služeb předved-
lo profesionální práci. O opravě stroje 
ET 380 se dočtete v článku Subterra 
a její lidé... – str. 3

Pravidelná fotoreportáž mapuje prů-
běh slavnostního Ukončení stavby 
„Kolektor Vodičkova“ – str. 4

SUBTERRA A.S., ČLEN DDM GROUP

AKTUALITY

PRIMÁTOR UVEDL KOLEKTOR
DO PROVOZU

Naše společnost jako lídr „Sdružení 
SRB” (Subterra a.s., OHL ŽS, a.s 
a TCHAS spol. s r.o.). zahájila se 
svými partnery železniční liniovou 
stavbu v moravskoslezském pohraničí. 
Plánované celkové náklady na stavbu 
činí přibližně 5 mld. korun, přičemž 
podíl divize 3 odpovídá 30 %.   
 Hlavním důvodem „Optimalizace trati 
státní hranice SR–Mosty u Jablunko-
va–Bystřice nad Olší“ je nevyhovující 
směrové a výškové řešení. Dotyčný 
úsek je součástí III. železničního kori-
doru a v postupném začleňování České 
republiky do evropských struktur je 
nutné, aby bylo možné na tomto úseku 
dosáhnout požadované traťové rych-
losti do 120 km/hod. pro vlaky náklad-
ní dopravy a do 160 km/hod. pro vlaky 
osobní dopravy.
 Slavnostní zahájení stavby proběhlo 
20. listopadu loňského roku v rámci 
mezinárodní konference TRANSPORT 
2007. Vlastní výstavba však byla zahá-
jena již 26. října. Nejprve byla zříze-
na provizorní odbočka „Šance“, která 

umožnila zahájení prací na stěžejním 
objektu stavby SO 11-19-01, kterou je 
přestavba tunelu „Jablunkovský tunel 2“ 
v traťovém úseku „Státní hranice–
Mosty u Jablunkova“. Stávající jedno-
kolejný železniční tunel dlouhý 608,09 
metru, který byl uveden do provozu 
31. ledna 1917, bude přestavěn na 
dvoukolejný. 
 V současné době se již pracuje na 
jižním portálu na hloubení stavební 
jámy, ze které bude prováděna ražba 
a průběžně se buduje zařízení staveniš-
tě. Ražba tunelu z jižního portálu bude 
zahájena podle plánu v polovině února. 
Předpokládáme, že v roce 2008 bude 
v souladu s harmonogramem prací 
dokončena ražba tunelu včetně pri-
márního ostění a protiklenby v plném 
rozsahu. V podzimních měsících pak 
zahájíme betonáž definitivní obezdívky.
 V průběhu letošního roku provede-
me kompletní rekonstrukci železniční 
stanice Bystřice nad Olší (včetně nové-
ho podchodu a ostrovního nástupiš-
tě), část rekonstrukce obou traťových 

kolejí mezistaničního úseku Bystřice 
nad Olší–Jablunkov-Návsí a zajištění 
stability svahu u koleje číslo 2 v traťo-
vém úseku státní hranice SR–Mosty 
u Jablunkova. 
 Práce na těchto objektech jsou při-
pravovány tak, aby mohly být zahájeny 
v průběhu února a března, kdy začnou 
nepřetržité výluky, odsouhlasené celo-
státní výlukovou poradou ČD.
 Celková délka stavby je 19,268 km, 
přičemž se na tomto úseku nachá-
zejí tři železniční stanice a tři zastáv-
ky. Cílem stavby bude nejen výměna 
železničního svršku na požadovanou 
normu UIC 60 a místní stabilizace želez-
ničního spodku, ale také rekonstrukce 
stávajícího tunelového objektu mezi 
stanicí Mosty u Jablunkova a zastáv-
kou Mosty u Jablunkova. Tunel již 
vzhledem ke svému stáří nesplňuje 
zejména požárně-bezpečnostní normy 
EU. Dnes dvě jednokolejné tunelo-
vé roury budou přestavěny na jeden 
dvoukolejný tunel a únikovou štolu. 
                          Pokračování na straně 2 

SLOVO Z CENTRÁLY

V MOSTECH U JABLUNKOVA ZAČALA STAVBA

Příloha Zpravodaje Kalendárium 2007 
mapuje významné události, které se 
v naší společnosti staly loňského roku

VÝZNAMNÉ EKOLOGICKÉ STAVBY DIVIZE 3

Divize 2 naší společnosti získala dob-
rou reputaci při zámeckých opravách. 
Zakázka z Pražského hradu je toho 
důkazem – str. 2

VÁNOČNÍ KONCERT
V ANEŽSKÉM KLÁŠTEŘE

ZAHÁJENÍ
PRACOVNÍHO ROKU 2008



V pátek 14. prosince 2007 byla slav-
nostně přestřižena páska dělící zhruba 
1 358 metrů dlouhý kolektor Vodičkova 
od oficiálního uvedení do provozu. 
Významného aktu se zúčastnil vedle 
zástupců zhotovitele, projektanta 
a uživatele kolektoru, také pražský pri-
mátor Pavel Bém. Právě Magistrát hl. 
m. Prahy je investorem stavby, která 
stála 1,4 mld. korun.
 „Kolektor je efektivní podzemní dílo, 
které bude sloužit mnoha dalším gene-
racím. Pražská kolektorová síť je dnes 
na takové úrovni, že se o ni zajímají 
starostové mnoha evropských velko-
měst. Chtěl bych tak poděkovat všem, 
kteří se na výstavbě tohoto nároč-
ného podzemního díla podíleli,“ řekl 
Pavel Bém ve svém úvodním projevu.

 „Chtěl bych poděkovat za důvěru, 
která byla společnosti Subterra, jakož-
to lídrovi sdružení, dána při budování 
takto významného díla v centru Prahy. 
I když náklady byly vysoké, rád bych 
připomněl, že je to efektivní investice, 
která se městu vrátí. V této lokalitě 
již nedojde k povrchovým stavbám ani 
dopravním výlukám spojeným s opra-
vou inženýrských sítí. I tím se stane 
investičně velmi zajímavou,“ nechal 
se slyšet generální ředitel společ-
nosti Subterra Petr Kuchár. Předseda 
představenstva společnosti Kolektory 
Praha Otakar Čapek, která je uživa-
telem kolektoru, připomněl, že Praha 
má dnes 90 kilometrů dlouhou kolekto-
rovou síť, a řadí se tak mezi světovou 
špičku.                                  Š. Sedláček 
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ROZHOVOR NA AKTUÁLNÍ TÉMA

PALLADIUM 
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

V centrále naší společnosti došlo v mi-
nulém roce k řadě personálních změn. 
Mezi jednu z nejdůležitějších patří 
i funkce výrobně-technického ředitele. 
Petra Doubka, který přešel jako expert 
na Metrostav, nahradil zástupce mlad-
ší generace, dlouholetý zaměstnanec 
společnosti Metrostav, vedoucí několi-
ka významných projektů – Ondřej Fuchs. 
Po třech měsících v nové funkci jsme jej 
požádali o rozhovor.  

U společnosti Metrostav jste zastával 
pozici vedoucího projektu několika 
významných staveb…
To máte pravdu. Nejvíc lidí ze společ-
nosti Subterra jsem poznal na stavbě 
kolektoru Vodičkova, kde jsem půso-
bil jako vedoucí projektu za společ-
nost Metrostav. Protože jsme byli ve 
sdružení, které vedla Subterra, naskytla 
se mi velká příležitost tuhle společnost 
poznat. Další velký projekt, na který 
nikdy nezapomenu, byla stavba Gallery 
Myšák ve Vodičkově ulici. Odtud jsem 
přešel rovnou na pozici výrobně-tech-
nického ředitele.

Stalo se tak v rámci nabídky volné pozi-
ce?      
Přesně tak. Stalo se tak v rámci pláno-
vaného odstoupení stávajícího výrob-
ně-technického ředitele Petra Doubka, 
který přešel jako expert do Metrostavu. 
Po poradě předsedy představenstva 
Jiřího Bělohlava a generálního ředitele 
společnosti Subterra Petra Kuchára, mi 
byla tato funkce nabídnuta. 

Z pozice vedoucího projektu na pozici 
výrobně-technického ředitele je velký 
skok. Byl jste na to připraven? 
Dopředu jsem věděl, do čeho jdu. Ze své 
pozice vedoucího projektu u Metrosta-
vu jsem s výrobně-technickým ředite-
lem přicházel do styku velmi často. Když 
nabídka přišla, absolvoval jsem několik 
informačních jednání, jak u výrobně-
technického ředitele Metrostavu Ivana 
Hrdiny a jeho jednotlivých úseků, tak se 
stávajícím ředitelem Petrem Doubkem. 
V den nástupu jsem byl na tuto pozici 
připravený.

Přijal jste tuto nabídku jako vaši pro-
fesní výzvu?
Nejste první, kdo mi tuto otázku položil. 
Společnost Subterra znám již od svých 
školních let. Jako celek na mě nejvíce 
zapůsobila již zmiňovaným kolektorem 
Vodičkova, kde byla jasně předvedena 
síla této společnosti. Byla to pro mě 
výzva a rád jsem ji přijal.   

Můžete po třech měsících ve funkci 
říci, co vás mile i nemile překvapilo, 
případně co hodláte změnit? 
Především se mi potvrdilo dobré a silné 
postavení společnosti Subterra a její-
ho dobře vnímaného jména v segmentu 
podzemních a železničních staveb. Jiná 
situace je naše postavení v segmentu 
pozemního stavitelství, kde si teprve 
pozici vymezujeme a budujeme. Pokud 
jde o tento úsek, od ledna nastoupil na 
funkce vedoucí odboru nástrojů říze-
ní a zástupce VTŘ zkušený Jaroslav 
Čižinský, který přichází z Metrostavu. 
Dále dochází ke změně v osobě vedou-
cího oddělení řízení jakosti a životního 
prostředí. Sem nastupuje Štěpán Gróf 
z divize 1. Následně budou doplněny 
neobsazené pozice v oddělení kontro-
ly řízení projektu a BOZP. Cílem těchto 
změn je vybudovat takový úsek, který 
bude schopný dostatečně technicky 
podporovat jednotlivé projektové týmy 
a zároveň být silným nástrojem vedení 
při řízení společnosti.

Děkuji za rozhovor. Štěpán Sedláček

Už je to téměř rok a půl, co se na Islandu 
objevují loga DDM Group ve spojení 
s ražbou 10,5 kilometru dlouhých tune-
lů na severu ostrova. Prestižní zakázku 
tam díky nejlepší nabídce vyhrála v me-
zinárodním tendru naše mateřská spo-
lečnost Metrostav. Investorem stavby, 
dosahující částky 5,7 mld. islandských 
korun (asi 2 mld. korun českých), je 
místní správa silnic Vegagerdin. 

Důvody jsou zřejmé
Hlavním důvodem ražení těchto tunelů 
na Islandu je neprostupnost hor, kvůli 
které je nutné ujet i stovky kilomet-
rů navíc, aby bylo možné dosáhnout 
spojení dvou významných rybářských 
osad. Cesta vedená tunely vzdále-
nost významně zkrátí. Hlavní stavební 
objekty celého projektu tvoří tunely 
Siglufjördur (3 650 m) a Ólafsfjördur 
(6 920 m), pojmenované podle osad, 
které spojí. Mezi nimi je krátký otevře-
ný úsek fjordu Hedinsfjördur.

Stavba přesně v polovině
Po roce a půl vyrazily razičské osádky 
společnosti Metrostav polovinu z cel-
kových 10,5 tisíce metrů. Proražení 
kratšího tunelu Siglufjördur je naplá-
nováno na březen tohoto roku. Jeho 
ražba byla zahájena 27. září 2006, ražba 
tunelu Ólafsfjördur pak o měsíc pozdě-
ji. Zařízení obou stavenišť, odkud jsou 
vedeny ražby, vzniklo v těsné blízkosti 
přilehlých osad, což jsou nyní jediná 
přístupná místa po zemi. Protiražba 
delšího tunelu bude zahájena až po 
úplném proražení kratšího tunelu 
k místu, kde je již vyhlouben otevřený 
úsek. Mezi oběma tunely pak bude 
ještě nutné vybudovat náspy a most 
přes říčku Héðinsfjarðará. 

Nové zkušenosti       
Vysoké poryvy větru, sněhové bouře 
či kolísání denních teplot až o 25° C 
české stavaře naučily zcela jinému 
životu. Nové profesní zkušenosti zís-
kali především ražbou dvoupruhového 
tunelu s profilem 60 m2 v podmínkách 
vyvřelých hornin. Počínaje podmínka-
mi velmi příznivými pro ražbu až po 
nutnost zdolat extrémně nepříznivé 
polohy sedimentárních hornin v klen-
bě tunelu. To vše s nadložím až 700 
metrů. Tomu byla přizpůsobena také 
nestandardní technika a technologie 
ražby. Vzhledem k očekávanému čas-
tému výskytu přítoků spodní vody je 
nutné každý čtvrtý záběr ražby předem 
detekovat průzkumnými vrty. Vysoký 
tlak a nízká teplota spodní vody jsou 
hlavní překážkou, která dovede postup 
prací významně zpomalit. Není tedy 
výjimkou, když jeden měsíc, za před-
pokladů dobré geologie, vyrazí osádky 
rekordních 330 metrů, ale další měsíc, 
v případě zastižení spodní vody, pouze 
10 metrů.                Š. Sedláček 

DRSNÝ ISLAND

 PROJEKT ČLENA SKUPINY

PRIMÁTOR UVEDL KOLEKTOR DO PROVOZU

NOVÝ VÝROBNĚ-TECHNICKÝ ŘEDITEL

ZAKÁZKA Z PRAŽSKÉHO HRADU
Na zakázce, kterou realizoval pracovní 
tým Václava Cílka z divize 2 v závěru 
loňského roku, určitě nejsou ohromu-
jící žádné objemy nebo velká čísla. 
Stručně řečeno, zakázka za 1,5 milionu 
korun představovala kompletní rekon-
strukci sociálních zařízení o půdorysu 
14 x 7,5 metru. Zajímavostí bylo místo 
rekonstrukce a investor stavby. Tím je 
Správa Pražského hradu. Divize 2 pro 
tohoto investora již v minulosti realizo-
vala několik zajímavých oprav v areálu 
zámku v Lánech. Kvalitně odvedená 
práce přispěla k tomu, že kolektiv Vác-
lava Cílka získal další drobnou zakázku, 
kterou byla právě rekonstrukce doslu-
hujícího sociálního zařízení pracovníků 
zámeckých zahrad a skleníků. V nich 
se mimochodem pěstují květiny jak pro 
zámek v Lánech, tak pro Pražský hrad. 

„Bourací práce stávajícího sociálního 
zařízení jsme zahájili v polovině září 
loňského roku. Projekt počítal s kom-
pletní rekonstrukcí rozvodu topení, 
elektroinstalace, vody i odpadů. Jejich 
stav byl kvůli stáří opravdu katastrofál-
ní. Kromě změny dispozičního řešení se 
renovace dočkaly také stěny a podlahy 
celého objektu. Z velké části byla polo-
žena dlažba a obklad. Na něm si obkla-
dači opravdu užili, protože investor si 
přál jako obklad drobnou barevnou mo-
zaiku doplněnou o listely. V samotném 
závěru došlo k osazení nových zařizo-
vacích předmětů. Objekt byl v polovině 
prosince předán do užívání. Vysloužili 
jsme si pochvalu od paní prezidentové, 
což nás obzvlášť potěšilo,“ řekl k re-
konstrukci manažer projektu Václav 
Cílek.                Š. Sedláček 

Pokračování ze strany 1
Část doprůzkumu je v místě odtěžení 
dokončena. Do jaké míry bude nutné 
zeminu odtěžit, závisí především na pro-
pustnosti podloží. Nakonec provedeme 
rekultivaci dané lokality a stavbu předá-
me do užívání,“ dodal Tomáš Krytinář.
Biologická a lesnická rekultivace s nej-
větším podílem účasti naší společnosti 
je prováděna na stavbě „Rekultivace 
výsypky Silvestr II. A“ na Sokolovsku. 

Cílem rekultivace je biologicky oživit celý 
areál po báňské činnosti. Prvním úkolem 
na této stavbě, která se rozkládá na ploše 
téměř 100 hektarů, bylo provést technic-
kou rekultivaci – především upravit terén 
do nivelit požadovaných projektem. 
„V současné době již probíhá biologic-
ky uživitelná rekultivace, tedy rozvážení 
ornic, zarovnávání přesahů a dokončo-
vání komunikací. Na podzim loňského 
roku proběhla výsadba keřů a stromů, 

které tvoří nedílnou součást celé rekulti-
vace. Navíc se nám podařilo dobudovat 
i místní rybník, zádržníky vody, mokřady, 
meandry a odvodnění. Stavba je zajíma-
vá hlavně svým začleněním do krajinné-
ho rázu, což se dle mého názoru, projek-
tantům velmi dobře povedlo. Otevřením 
celého areálu, které plánujeme na konci 
příštího roku, veřejnost získá krásnou 
oboru, golfové hřiště, kilometry cyklos-
tezek nebo bludiště,“ říká dále Tomáš 
Krytinář.
 Zbylé dvě stavby „Rekultivace 
Obránců míru – IV. etapa“ a „Rekultiva-
ce Vršany IV. etapa – vnitřní výsypka,“ 
které probíhají na ploše 42,48 hektaru 
(respektive 31,42 hektaru), jsou v pod-
statě identické s předchozí stavbou. 
Výsledkem díla je obnovení územních 
struktur a funkcí krajiny zcela přírodní-
ho charakteru, bez druhotného využití. 
Dokončení obou staveb je plánováno 
taktéž na konec roku 2009.     Š. Sedláček 

VÝZNAMNÉ EKOLOGICKÉ STAVBY DIVIZE 3

Pokračování ze strany 1
V úseku se nachází 23 mostů a 33 
propustků. Jejich stavební i technický 
stav odpovídá době výstavby, je nutné 
zajistit sanace, opravy, rekonstrukce, 
nové stavby, případně je úplně zrušit. 
Optimalizace se dotkne rovněž silno-
proudých a slaboproudých rozvodů 
včetně trakčního vedení. Protože je 
úsek již zastaralý, stavba se dotkne i za-
stávek a stanic, kde budou provedeny 
peronizace a poloperonizace.   
 Zmíněný traťový úsek prochází 
v několika místech Chráněnou oblas-
tí přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

Jablunkovsko a Beskydy a v jednom 
úseku Chráněnou krajinnou oblastí 
Beskydy. Právě v této souvislosti byla 
vypracována studie o vlivu na životní 
prostředí, která eliminuje rizika zasažení 
příslušných oblastí, a to i řešením pro-
tihlukových stěn.
 Pracovníci divize 3 z Tišnova zajis-
tí práce na objektech mezistaničního 
úseku Bystřice nad Olší–Jablunkov-
Návsí a v traťovém úseku státní hranice 
SR–Mosty u Jablunkova. 
 Celá stavba bude podle časového 
harmonogramu ukončena v únoru 2011. 
                      Emil Macháček 

V MOSTECH U JABLUNKOVA ZAČALA STAVBA



PLAZA PLZEŇ OTEVŘELA

...aneb oprava frézy ET 380. Billboard 
o japonské firmě a jejích lidech visel na 
počátku devadesátých let na mnoha 
fasádách v centru Prahy. Na konci roku 
2007 se mi myšlenkovým obloukem, po 
tom, co jsme ve společnosti Subterra 
prožili, slogan „Subterra a její lidé“ vyba-
voval stále častěji. Začalo to opakujícími 
se telefonáty na počátku horkého léta, 
ve kterých jsem sděloval technicko-
-ekonomické parametry stroje ET 380. 
Tady si dovolím upozornit na několik 
skutečností. Stroj ET 380 je fréza na vý- 
ložníku o hmotnosti kolem 120 t, jediná 
svého druhu používaná na území České 
republiky. Ražba tunelů touto technologií 
je jednou z nosných, jež Subterra stan-
dardně aplikuje na svých stavbách a lze 
říci, že je to kus historie naší společnosti. 
O tom by mohli velmi zasvěceně refe-
rovat Michal Žáček, Jiří Krajíček starší 
i mladší a další. Tunel Mrázovka a úsek 
metra na trase C je nejlepší referencí, jak 
spojení Subterra a její lidé funguje. 
 Za okny pálilo polední srpnové slun-
ce a po půjčovně v Braníku se prochází 
Angličani se svými ruskými partnery. 
Vedení naší společnosti rozhodlo, že 
se bude jednat o prodeji stroje ET 380. 
Období druhé poloviny srpna je hledáním 
optimálních technicko-ekonomických 
(už zase) podmínek prodeje uvedené-
ho stroje. Smlouva je podepsána. Je 
dohodnuto, že stroj si kupující opraví na 
vlastní náklady v našem TS. Subterra 
poskytne potřebné zázemí a bude, dle 
pokynů dvou anglických šéfmontérů, 
pomáhat s realizací celé opravy. Vše 
samozřejmě za úhradu. Bizarnost celé 
této operace, jež je na samé hranici 
možného, je umocněna téměř legračním, 
nereálným termínem ukončení opravy, 
který si kupující stanovili. Když se dva 
velmi pracovití, zdatní, jen dostatečně 
kvalifikovaní (známkování jako ve škole) 
Angličani pustili do práce, promiňte mi 
to zlehčení, ale nemohu jinak, vypadalo 
to, že se z toho vyklube nebývalá taška-
řice. Tlumočení po celou dobu opravy 
zajišťoval Michal Erhard. To, co se ode-
hrávalo po dobu opravy na středisku TS, 
nelze popsat souvisle. Proto heslovitě. 
Demontáž všeho, co lze demontovat, 
kooperace, subdodávky externí i vnit-
ropodnikové, čištění, pískování, lakova-
ní, zajištění zdroje elektrického proudu 
pro spuštění stroje, zajištění speciálního 
nářadí, nákup spojovacího materiálu, 
výměna provozních náplní, manipulace 
s demontovanými díly stroje, doprava 
atd. Nejdramatičtější situace nasta-
la, když bylo nutné demontovat lopatu. 
Nikdo nevěděl jak. Postupně se zkoušely 
válce, které tlačily silou 20  t, 40  t, teprve 
až 100  tun uvolnilo čepy na lopatě. V tuto 
chvíli Angličani již s respektem osobně 
konzultovali technické problémy s Mr. 
Kotyzou, Mr. Preislerem, Mr. Vlčkem 
a dalšími. Všechny tyto práce se prová-
děly v podstatě na koleně, v podmínkách 
téměř partyzánských. V průběhu opravy 
došlo k tomu, že kupující porušil plateb-
ní disciplínu danou splátkovým kalen-
dářem. Bylo razantně, leč kontrapro-

duktivně, rozhodnuto zastavit veškeré 
práce na opravě. Angličani šli ke Flekům, 
na TS se v podstatě ilegálně pokračo-
valo v rozdělané práci. Nad termínem 
ukončení se již ledabyle mávalo rukou. 
Z anglických šéfmontérů se v průběhu 
opravy stali spolehliví pomocníci, kteří se 
zájmem sledovali řemeslné dovednosti 
našich lidí. Je jeden člověk, který se 
největším dílem zasloužil o to, že opra-
va byla dokončena – Zdeněk Kotyza. 
Jenom ten, kdo měl možnost nezaujatě 
nahlédnout pod pokličku toho, co se na 
TS odehrávalo, ví, že Zdeněk nechodil 
v době opravy domů odpočívat, nýbrž 
resuscitovat. 

 S blížícím se ukončením opravy opa-
dávaly emoce a téměř odevzdaně se 
čekalo na příjezd Rusů. „Vsjo v porjád-
ke“. Michal Erhard zajišťuje předání 
stroje. V následujících dnech je stroj 
demontován a odvážen. Tím tato labutí 
píseň končí. Stroj se na podvalník neve-
jde! Nadrozměrný náklad. Dohodnutá 
trasa. Doprovodná vozidla. Nalodění 
v přístavu. Uzavření zakázky. Celý logis-
tický řetězec se hroutí. Je pouze jedno 
řešení – stroj naložit! Angličani zbled-
li. Speditérům vyschlo v krku. Je jede-
náct hodin dopoledne, pracovní doba 
končí v 15 hodin. Naložení a odvoz je 
plně v kompetenci Angličanů. Naplnilo 
se Werichovské, že když je někdo jedi-
ný kdo může, tak prostě musí. Vyřešilo 
to „šest kotyzovců“, měřili, přemýšleli, 
demontovali, pálili, zajišťovali, improvizo-
vali. Trvalo to dvanáct hodin. Bez objed-
návky. Když těch sedmdesát tun železa 
opouštělo na podvalníku v noci technic-
ký servis, zůstala tady Subterra a její lidé. 
Nevím, jak to Japonci na počátku deva-
desátých let se svým sloganem mysleli, 
pro mne je Subterra a její lidé jasná 
a dobrá zpráva. Co říci závěrem? Všichni 
zúčastnění se shodli na tom, že to byla 
úžasná škola řemesla. Uvědomili jsme 
si naši schopnost pracovat konkurence-
schopně. Provozy služeb tak splněním 
tohoto mimořádně nestandardního úkolu 
nemalou měrou navýšily HV Subterra. 
        kulkuS 
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I přes problémy investora se zís-
káním stavebního povolení k před-
běžnému užívání parkovacího domu 
v areálu nákupního centra, se spo-
lečnými silami podařilo otevřít největ-
ší nákupní galerii v okolí Plzně ještě 
před Vánocemi. Slavnostní přestři-
žení pásky proběhlo za účasti hostů 
v nablýskaných prostorách centra ve 
středu 5. prosince. Hned poté se 
brány otevřely také pro veřejnost. Od 
17 hodin  až do zavírací doby navštívi-
ly plzeňskou Plazu tisíce lidí.
 Plzeň Plaza je společným dílem 
sdružení společností Hochtief VSB 
a Subterra, přičemž prvně jmenova-
ná společnost je lídrem.    Š. Sedláček 

DOKONČENÝ PROJEKT

NOVÉ VÝZVY PRO DIVIZI 1

SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ

SUBTERRA A JEJÍ LIDÉ...

      ez nadsázky patří mezi elitu 
služebně nejstarších pracovníků 
u společnosti. Mohl by vyprá-

vět o prvních momentech na Kmenové 
stoce K, prošel celým stupněm profes-
ního vývoje a 30. ledna oslavil život-
ní jubileum – 60 let. Osobností tohoto 
Zpravodaje je zkušený matador, rozhod-
ný člověk a současně úspěšný ředitel 
divize 3, Antonín Formánek.   
 Jeho oborem na vysokém učení tech-
nickém byly vodní stavby a vodní hospo-
dářství. Není tedy divu, že na konci roku 
1971, hned po ukončení studií, již jako 
mladý otec, zaklepal na dveře tehdej-
ších Podzemních inženýrských staveb. 
Pomyslné dveře do světa stavitelství 
mu pomohl otevřít legendární stavitel 
vodních staveb Orlík, Orava nebo třeba 
Slapy, Alois Kraus. První kroky mladého 
Antonína Formánka vedly na právě vzni-
kající Stavební správu Praha se sídlem 
na Staroměstském náměstí. Dlouho se 
neohřál. Uběhlo 14 dní a adresa jeho 
nového působiště v rámci organizace 
byla Kmenová stoka K. V Braníku se 
zrovna budoval portál, odkud se stavba 
zahajovala. První, předvánoční dny, byly 
velkou lekcí do dalšího života. Se zku-
šenými inženýry tehdejší doby v zádech 
zažívá první krušné chvíle. Budovaný 
dřevěný portál se v místě zaražení hrou-
tí. Celá portálová stěna ujíždí. Přes- 
to ještě před Vánocemi, díky velkému 
vypětí sil zkušených pracovníků, slaví 
první odpal. Významných vodohospo-
dářských staveb v Praze a okolí se na 
postupujících pozicích držel až do roku 
1980. „Záskok“ na Federálním minis-
terstvu paliv a energetiky v investičním 
oddělení odboru uranu, což byla nadří-
zená složka tehdejšího ČSUP, respektive 
VDUP, trval sice jen devět měsíců, nic-
méně zásadně ovlivnil Formánkův další 
profesní život. Na stavbu se nevrátil. 
Získané zkušenosti začal úročit v cen- 
trále podniku na Zbraslavi, kam nastou-
pil do útvaru obchodně-technického 
náměstka. Nejprve jako technolog, pak 
jako vedoucí oddělení projektové a roz-
počtové dokumentace, si opět připo-
mněl rozpočtování a prověřování pro-
jektové dokumentace, kterému jej nau-

čil na „Káčku“ proslulý „Čingischán“ 
Ing. Fišera.  S precizností jemu vlastní 
dohlížel na předvýrobní přípravu staveb. 
V nové centrále v Braníku řídí odbor 
obchodní politiky a stává se na delší 
čas zástupcem obchodního ředitele 
společnosti Subterra se zaměřením na 
železniční stavby. V roce 2006 dostá-
vá nabídku na pozici ředitele divize 3 
za Ivana Sedláčka, odcházejícího do 
důchodu. Jak sám přiznává, nabídku 
přijal z profesních i osobních důvodů. 
Předpoklady na výkon takové funkce 
jsou nezpochybnitelné. Kdo Antonína 
Formánka zná, ví, že je to člověk, který 
se umí rozhodovat a za svá rozhodnutí 
umí nést zodpovědnost. 
 Zeptáte-li se ho na nejsilnější vzpo-
mínky u naší společnosti, nebude 
dlouho váhat a řekne, že jsou to právě 
jeho první roky. Zásadní ovlivnění cítí 
kolektivem střediska 112 v čele s Fran-
tiškem Trázníkem, se kterým prožil řadu 
významných staveb, ať už to bylo „K“, 
další vodohospodářské stavby či kabe-
lové tunely. Naplnění mu nepochybně 
přináší současná pozice ředitele divize 3 
i když, jak přiznává, je to práce mnohem 
různorodější a náročnější než byla dopo-
sud. Osobním přáním do dalších let je 
především to, aby vydrželo zdraví a tím 
potažmo síly a chuť k práci. A to i k práci 
na domku, do kterého se na Moravu 
přestěhoval.
 Rádi bychom prostřednictvím Zpra-
vodaje Antonínu Formánkovi dodatečně 
popřáli k jeho životnímu jubileu hodně 
štěstí a zdraví do dalších let.  
                      Š. Sedláček 

BREKONSTRUKCE 
JAROVSKÉHO TUNELU

Divize 1 naší společnosti realizuje nejen 
velké novostavby železničních a silnič-
ních tunelů, ale v poslední době proni-
ká i do segmentu oprav a rekonstrukcí 
železničních tunelů včetně železnič-
ního svršku. Naplněním této obchodní 
strategie divize 1 je i v závěru loňské-
ho roku úspěšně dokončená zakázka 
„Rekonstrukce Jarovského tunelu“. 
Tento jednokolejný železniční tunel 
celkové délky 393,127 metru leží na 
trati Dobříš–Modřany, respektive mezi 
stanicemi Praha-Zbraslav–Vrané nad 
Vltavou. Termínově velmi náročná 
rekonstrukce 40 metrů provizorně pod-
skružené příportálové části ve směru 
od stanice Vrané nad Vltavou odstra-
nila havarijní stav původní obezdívky, 
který omezoval rychlost projíždějících 
vlakových souprav na 10 km/h a záro-
veň zvýšila profil tunelu pro možnost 
případné pozdější elektrifikace trati. 
Úplná traťová výluka byla zahájena 
5. listopadu 2007 a ukončena  20. pro-
since. Tím byla stavba zároveň předána 
objednateli – SŽDC, s.o.
Rekonstrukce spočívala v odstranění 
stávající obezdívky tunelu, v nadvý-
šení profilu a v následném provede-
ní železobetonové obezdívky včetně 
fóliového izolačního systému. V závěru 
traťové výluky pracovníci divize doplnili 
kolejové lože a provedli směrové i výš-
kové vyrovnání koleje v rekonstruova-
ném úseku. I přes velmi krátkou dobu 
výstavby v náročných geologických 
podmínkách (pevnost horniny v pros-
tém tlaku až 140 MPa) se podařilo stav-
bu úspěšně dokončit v požadovaném 
termínu.                                    Jan Panuška 

V uplynulém roce začala divize 1 naší 
společnosti pronikat do nových úseků 
stavebního trhu v České republice. 
Jedná se zejména o výstavbu a re-
konstrukce mostních objektů, pozem-
ních komunikací a zpevněných ploch.
 Pro nadcházející stavební sezónu se 
podařilo divizi 1 v tomto oboru smluv-
ně zajistit zakázky v celkové hodnotě 
94 milionů korun. Celkově předpoklá-
dáme pro tento kalendářní rok výkony 
na úrovni 150–160 milionů Kč.
 Tento nárůst obratu si vynutil i re-
organizační změny ve struktuře divi-
ze 1. Bylo nutné vytvořit pro silniční 
a mostní stavby samostatný tým spe-
cialistů na danou problematiku. Tento 
tým nyní zajišťuje komplexní servis při 
zpracovávání zakázek, od fáze podá-
ní nabídky až po jejich realizaci. Při 

obsazování jednotlivých pozic klade-
me důraz především na perspektivu 
a kvalitu.
 Kandidáti byli vybíráni z absolventů 
Fakulty dopravní ČVUT – získali jsme 
dva absolventy patřící k nejlepším 
v ročníku (Jaroslav Vopalecký, Lukáš 
Kučera), z vlastních řad (Johana 
Bukowská), ale i z ostatních subjektů 
působících v tomto oboru (Vít Lášek). 
Výsledkem je tým silničního úseku 
s věkovým průměrem 29 let.
 Pokud se novému kolektivu podaří 
navázat alespoň částečně na úspěšné 
projekty manažera Jiřího Duška, který 
doposud tyto segmenty trhu zaštiťo-
val, stane se určitě v dohledné době 
divize 1 významným hráčem nejen 
na trhu podzemních, ale i silničních 
staveb.                       Ing. Pavel Stoulil 



VÁNOČNÍ KONCERT V ANEŽSKÉM KLÁŠTEŘE
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.

V pondělí 17. prosince 2007 vystoupil 
Talichův komorní orchestr se svými 
sólisty na koncertě v Anežském  kláš-
teře v Praze pro společnost Subterra, 
její hosty a zaměstnance. Sešlo se jich 
na 250 a koncertní sál byl zcela zapl-
něn. Tentokrát tvořila program koncer-
tu převážně barokní hudba, která byla 
také inspirací skladeb argentinského 
skladatele 20. století Astora Piazzolly, 
jež zazněly v závěru. Ohlas u obecen-
stva byl velmi příznivý. Důležité je také 
připomenout fakt, že tento večer koru-
noval patnáctileté období plodné sym-
biózy Talichova komorního orchestru 
a společnosti Subterra. 
 Z podnětu Jana Talicha, příslušníka 
rodu legendárního dirigenta Václava 
Talicha, vznikl v roce 1992 komorní 

orchestr sestavený z úspěšných poslu-
chačů a absolventů AMU. V té době se 
u nás rodily mnohé umělecké formace, 
ale zdaleka ne všechny přečkaly až 
do dnešních dnů. Že se to podařilo 
Talichovu komornímu orchestru svěd-
čí o vysokém uměleckém potenciálu 
a mladistvém nadšení jeho členů. Svoji 
zásluhu na tomto vývoji má i společnost 
Subterra, která od prvních dnů existen-
ce souboru podala pomocnou ruku ve 
formě finanční i hmotné podpory. Ta 
trvá po celých patnáct let až dodnes. 
Blahodárný vliv mělo toto rozhodnutí pro 
oba partnery. Subterra již tenkrát uká-
zala svou vůli podporovat českou kultu-
ru, a to jí zůstalo. Kdyby se takovýto pří-
klad proměnil v masový jev, dostalo by 
se naší kultuře to, co jí náleží. Kdyby… 

Vraťme se však k vánočnímu koncertu. 
Představili se na něm houslisté Helena 
Jiříkovská, Josef Žák, Jan Talich a flét-
nistka Alena Fryščáková. Zazněla líbez-
ná hudba Albinoniho, Bacha a Vivaldi-
ho, která tak krásně harmonizuje s his-
torickými prostory Anežského kláštera. 
Skladby A. Piazzolly pak připomněly 
kontinuitu staleté kultury s dnešním 
světem. Za pozornost stojí, že jsme 
v rukou Jana Talicha zhlédli vzácné 
housle od Antonia Stradivariho z roku 
1729, jejichž nádherný hlas prozářil celý 
večer. 
 Návštěvníci koncertu spolu s inter-
prety měli možnost připomenout si ve 
společenské části večera blížící se 
svátky. Vládla dobrá nálada provázená 
slovy vzájemného uznání.      M. Uhlík 
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PRACOVNÍ JUBILEA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Pražský primátor Pavel Bém připomněl význam kolektorů 
v Praze a dodal, že nadále bude prosazovat jejich 
rozšiřování

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili (zleva): Petr 
Kuchár, Pavel Bém, náměstek primátora Pavel Klega, Jiří 
Svoboda z Pragoprojektu a Otakar Čapek z Kolektorů Praha

65 let
Ščučinský Eduard 12. 3.

Životní jubilea oslavily nebo 
oslaví tyto dámy:
Blahovcová Ludmila
Vlková Marcela

10 let 
Formánková Martina 1. 3.

15 let
Kreslík Ladislav 1. 2.
Krupková Hana 1. 2.
Hrdlička Oldřich 2. 3.

35 let 
Pátek Milan, Ing. 13. 3.

40 let
Sedláček Bohuslav, JUDr. 27. 2.

Petr Kuchár ve svém projevu dodal některá důležitá tech-
nická data a spočítal rychlou návratnost investovaných 
finančních prostředků do kolektorů

Běžecký závod začal za veliké mlhy Na startu sjezdového závodu byl krásný výhled 

Následně měli všichni hosté možnost navštívít dokončený 
a zčásti již vybavený kolektor 

ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY SUBTERRA

FOTOREPORTÁŽ: UKONČENÍ STAVBY „KOLEKTOR VODIČKOVA“

Naše závodnice s kapitánem Martinem Plívou

Téměř tři desítky sportovců ze všech 
složek naší společnosti se ve dnech 
13. a 14. ledna zúčastnily 3. roční-
ku zimních sportovních her Subterra. 
Místem závodů byly tentokrát svahy 
a běžecké stopy ve Vysokém nad 
Jizerou. První sportovní den byl určen 
běžecké disciplíně v klasickém stylu 
(muži 5 km, ženy 3 km). Počasí nám 
zprvu moc nepřálo. Hustá mlha způ-
sobila mnohým závodníkům veliké 
problémy s orientací. Druhý závodní 

den se naštěstí nesl již na vlnách 
slunečného počasí. Závody v obřím 
slalomu proběhly v lyžařském středis-
ku Šachty, kde jsme se setkali s ve-
lice rychlou tratí. K vidění byly i pá-
dy některých favoritů, což nakonec 
pěkně zamíchalo výsledným pořadím. 
O napínavé zážitky tedy nebyla nouze.       
 Sportovní hry byly pořádány též 
jako příprava na prestižní zimní spor-
tovní hry DDM Group.
                Martin Plíva 

Zájem médií o dokončený Kolektor Vodičkova potvrzuje 
rozhovor náměstka pražského primátora Pavla Klegy pro 
Český rozhlas

Krátce po slavnostním ceremoniálu poskytl Pavel Bém 
interview České televizi 

Hosté se v mrazivém počasí shromažďovali před vstupem 
do kolektoru

Hlavního hosta slavnostního ceremoniálu Pavla Béma 
přivítal generální ředitel naší společnosti Petr Kuchár

50 let 
Lomoz Jiří 6. 2.
Boček Bohumil 14. 2.
Kříž Josef 8. 3.
Gál Jiří 17. 3.
Zeman Lubomír 17. 3.

55 let 
Lacina Josef 5. 2.
Nekvasil Jiří 10. 2.
Voldřich Miloslav 14. 2.
Vintera Jan, Ing. 2. 3.
Černý Zdeněk, Ing. 13. 3.
Dvořák Petr 18. 3.
Michalík Miroslav 23. 3.
Kováčik Štefan 31. 3.

60 let
Strouhal Josef 5. 2.
Dvořák Jindřich 28. 2.
Kouba Josef 9. 3.
Vodička Jaroslav, Ing. 22. 3.


