
Divize 1 naší společnosti po nedávno 
dokončeném kolektoru Koliště v Brně 
zahájila další etapu „kolektorizace“ 
této moravské metropole. Pro inves-
tora, kterým je statutární město Brno 
a akciová společnost IMOS Brno, 
vyrazí část kolektoru Zámečnická–
Panská o délce přibližně 80 metrů. 
V rámci dodávky divize 1 přibudou 
také kolektorové přípojky, kanalizace 
v kolektoru, kanalizační přípojky a ka-
nalizační vpustě. Zhotovitelem zbýva-
jící části stavby kolektoru je brněnská 

společnost OHL ŽS Brno, která práce 
provádí pro stejného objednavatele.
Stavba nese název 19. stavba kolek-
toru Veselá–Dominikánské náměstí 
a bude dokončena v srpnu tohoto 
roku. Kolektor je situován převážně 
do prostoru Dominikánského náměstí 
a Panenské ulice. Stavba navazuje na 
kolektor Panská (4. stavba) a kolek-
tor Zámečnická (11. stavba). Dotčené 
území je součástí památkové rezer-
vace. Jedná se o pěší zóny, kde je 
soustředěna hustá síť obchodů a zá-

bavy. V trase kolektoru je také hustá 
síť inženýrských sítí, řada z nich však 
má překročenou životnost a vyžadují 
časté opravy a tím i zásahy do komuni-
kací a chodníků. Cílem projektu je tedy 
napojit domovní zástavbu na inženýr-
ské sítě tak, aby do budoucna nedo-
cházelo k výkopovým pracím. Do trasy 
kolektoru zasahuje celá řada sklep-
ních prostor, přičemž některé z nich 
jsou sanovány a přístupné. Zbývající 
sklepy to pravděpodobně čeká.
                   pokračování na straně 2

PRORÁŽKA PROPOJÍ KOLEKTORY
Prorážka v první polovině ledna na stav-
bě kolektorů na Václavském náměstí, 
kde se podílí také Subterra, znamená 
další posun v komplexní kolektoriza-
ci centra města. Nyní probíhá v dolní 
části náměstí realizace dvou přibližně 
200 metrů dlouhých kolektorových tras. 

DVA JSOU VÍC NEŽ JEDEN
Na stavbě silničního tunelu mezi Laho-
vicemi a Vestcem pokračují betonářské 
práce dvojnásobným tempem. Pracovní 
tým divize 1 nasadil na betonáž definitiv-
ního ostění dvoupruhového tunelu dva 
bednicí vozy a v polovině ledna pokořil 
hranici 600 m z celkových asi 1600 m. 

KEJŘŮV MLÝN JDE DO FINÁLE
Při pohledu na domy v areálu Kejřova 
mlýna je zřejmé, že bude brzy hotovo. 
Zvenčí se dokončují fasády, v bytových 
jednotkách již dochází k pokládkám 
obkladů, dlažeb a podlah. Divize 2 včas 
dokončí i okolní komunikace a inženýr-
ské sítě. 
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Vážení spolupracovníci,
rok 2008 skončil a všude se pracuje na 
jeho vyhodnocení po stránce věcné, 
účetní i programové. Předběžné hos-
podářské výsledky naší společnosti 
jsou známy. Dají se očekávat jejich dílčí 
změny na základě připravovaného audi-
tu. Pro rychlou orientaci nás všech tyto 
předběžné výsledky použiji.
 Nebyl to pro naši společnost lehký 
rok. Některé naše velké zakázky, např. 
trasa metra IV C2 či tunel Klimkovice, 
skončily. Na druhé straně však naše 
divize 1 realizovala jiné velké stavby 
– Nové spojení a tunel 513 či tunely 
Dobrovského. Významnými zakázka-
mi byly též stavby divize 3, především 
traťové úseky Tábor–Doubí, Bystřice 
nad Olší–Mosty u Jablunkova a Plzeň–
Stříbro. Společně se zakázkami divize 2 
jsme tak dosáhli celkových výkonů ze 
stavební činnosti 4,1 mld. Kč. Plánovali 
jsme však přibližně o 10 % více.
 Hůře se nám podařilo vyrovnat s plá-
nem v oblasti hospodářského výsledku. 
Zůstáváme sice v zisku, ale jeho propad 
na úroveň kolem 37 milionů korun je 
alarmující. Pozitivní vliv na hospodářský 
výsledek měly výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku. Kapitálový vstup do 
společnosti Terrafin Group a. s. v roce 
2007 se jeví jako správný.
 Pohled na předběžné hospodářské 
výsledky vede k závěru, že společnost 
naléhavě potřebovala organizační i per-
sonální změny, které proběhly k 1. lednu 
2009 tak, jak jsme zamýšleli. Samozřejmě 
nelze pominout, že některé negativní 
vlivy stojí mimo nás a potýká se s ni-
mi celá světová ekonomika. V loňském 
roce však ještě nebyl jejich dopad 
na naše hospodářství tak markantní. 
Podrobný rozbor výsledků a jejich příčin 
nás teprve čeká. Z něho nepochybně 
vzejdou nutná opatření pro další ozdra-
vění společnosti.
 Výhled na rok 2009 může být opti-
mističtější. K tomu nás opravňuje solid-
ní zajištění výrobního programu, který 
k dnešnímu dni představuje asi 3,7 mld. 
korun smluvně zajištěných objemů, tj. 
85 % ročního plánu. Na tomto výrobním 
programu se významnou měrou podílejí 
zakázky v oboru podzemních a želez-
ničních staveb, na kterých dlouhodobě 
dosahujeme dobrých výsledků. Právě 
o podzemních stavbách zazní podrob-
něji na nejbližším Seminárním dnu, který 
jim a výrobnímu programu divize 1 bude 
věnován. Kromě toho vstupujeme do 
nového roku s dokončenými strukturál-
ními i personálními změnami.
 Vážení spolupracovníci, z toho, co 
jsem nastínil, vyplývá, že nás čeká 
v novém roce hodně práce, hodně pře-
mýšlení nad každou vydanou korunou 
a nesmlouvavé hlídání pořádku a kvali-
ty. K tomu vám všem přeji hodně zdraví 
a pevné vůle.
           Ondřej Fuchs
      generální ředitel 

Ptáme se ředitele divize 4: v roz-
hovoru na aktuální téma jsme se 
ptali nového ředitele divize 4 Martina 
Skořepy – str. 2

V průběhu listopadu 2008 Subterra 
prošla sérií certifikačních auditů;  
v oblasti systému řízení životního 
prostředí došlo na pochvalu – str. 3

V pravidelné fotoreportáži se vracíme 
na začátek prosince loňského roku, kdy 
bylo Nové spojení uvedeno do pro-
vozu – str. 6

SUBTERRA A.S., ČLEN DDM GROUP

AKTUALITY

PRACKOVICKÝ TUNEL 
PROVĚŘUJE DIVIZI 1

Na zakázce „Kanalizace Karviná“ se 
podařilo to, čemu na počátku stavby 
nikdo nevěřil: Mikrotunelovací práce 
strojem Iseki Unclemole 1400 mm, které 
realizuje naše firma, jsme ukončili ještě 
před koncem roku 2008. Rozhodujícím 
momentem byl zřejmě měsíc září, kdy 
na stavbu přibyly další komponenty 
mikrotunelovacího zařízení, které 
umožnily montovat zařízení staveniště 
(ZS) v předstihu před zahájením ražby, 
což přispělo k celkovému zrychlení. Tak 
se podařilo v září i říjnu vyrazit přes 300 
metrů budoucího kanalizačního sbě-
rače měsíčně, což jsou výkony, které 
vzbuzují respekt a uznání ze strany 
investora i partnerů. Průměrné denní 
postupy se pohybovaly v té době mezi 
15 a 18 metry. Bezmála dvoukilometro-
vý sběrač byl celkově dokončen za 245 
dnů, což představuje celkový průměrný 
výkon 7,84 metru na den. 
 Nejdelším úsekem stavby byl úsek 
dlouhý 198 metrů, a že byl realizován 
bez použití mezitlačné stanice, je svým 
způsobem rekord určitě český, a dost 
možná i evropský. Přitom geologické 
podmínky nebyly ani zdaleka příznivé. 

Potvrdil se jednak výskyt tekoucích 
písků, což ovlivnilo zejména práce na 
hloubení jam, a také velmi proměnli-
vé půdní podmínky – to komplikovalo 
situaci průběžně a nebylo tak možné 
používat na všech úsecích univerzál-
ní přístup. Také zvýšený obsah jílové 
složky oproti původním předpokladům 
přinášel potíže s udržením správné 
hustoty výplachu a vedl v důsledku 
k vyšším nákladům na výplach samot-
ný i k časovým zdržením. Přesto si 
kolektiv vedený manažerem projektu 
Vladimírem Drobíkem a hlavním stavby-
vedoucím Daliborem Čenčíkem s těmito 
problémy dobře poradil. Velkou záslu-
hu má samozřejmě i Jeff Ball – elitní 
operátor dodavatele stroje, firmy AGD 
Iseki z Velké Británie, který se vrací 
domů bohatší o mnohé zážitky z české-
ho prostředí, ale i o spoustu kamarádů 
a slušnou slovní zásobu českého jazy-
ka, někdy i jadrnou.
 V současné době se pracuje na defi-
nitivním vystrojení šachtic, následovat 
budou zásypy, likvidace ZS a terénní 
úpravy. Předpokládáme, že do konce 
května naše práce v Karviné definitivně 

skončí, což je v souladu se smlouvou. 
V úseku kolektoru ALFA, kde mikro- 
tunelovací práce o průměru potrubí 
DN 1000 mm skončily v létě, také úspěš-
ně finišuje kompletace posledních 
šachtic a jejich zásyp, a právě odtud 
se tyto osádky přesouvají na úsek CA2. 
Staveniště kolektoru ALFA tak už opět 
připomíná původní městský park.
 Stojí za to se zmínit o stavu prací 
na ostatních částech této obří sta-
vební zakázky, kde pracují partnerské 
firmy Tchas, VOKD a OHL ŽS. Práce 
pokračují vcelku dobře, jen na někte-
rých částech (stavební část 1 a 7), kde 
je velký objem řemeslných prací (kame- 
níci provádějící rekonstrukci náhonu), 
jsme museli využít časového polštá-
ře v harmonogramu. Celkový termín 
dokončení stavby, který je stanoven na   
30. září 2009, by ohrožen být neměl.  
 Hlavním přáním vedoucího projektu 
Vladimíra Drobíka a hlavního stavby-
vedoucího Dalibora Čenčíka je, aby 
se brzy našel další projekt na mikro-
tunelování, kde by bylo možné využít 
získané zkušenosti, technickou erudici 
a sehranost osádek.          Karel Franczyk 

INFORMACE  Z CENTRÁLY

MIKROTUNELOVÁNÍ V KARVINÉ SKONČILO

V prvním díle seriálu Vývoj podzem-
ního stavitelství v ČR se profesor 
Jiří Barták vrací ke kořenům českého 
podzemního stavitelství – str. 3

SUBTERRA RAZÍ V BRNĚ DALŠÍ KOLEKTOR

Divize 3 v rámci železniční stavby  
Modernizace úseku Doubí u Tábora–
Tábor uvedla do povozu  Bezbariérový 
podchod v Táboře – str. 2

DIVIZE 4 PŘEDSTAVUJE 
SVOU ČINNOST

SLOVO
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Od příštího vydání 
Zpravodaje Subterra 
budeme pravidelně 

přinášet čerstvé 
informace o skupině 

Metrostav



„Jsem velice ráda, že se podařilo 
podchod vybudovat, a věřím, že ho 
ocení nejen obyvatelé, ale i návštěvní-
ci města,“ potvrdila starostka Tábora 
Hana Randová krátce po přestřižení 
symbolické pásky u nového bezbariéro-
vého podchodu pod nádražím v Táboře. 
Na tom, že dnes mohou cestující bezba-
riérově a zcela bezpečně projít z centra 
(nového města) na Blanické předměstí, 
má značný podíl divize 3 naší společnos-
ti, která jej vybudovala v rámci svého 
podílu při přestavbě táborského nádra-
ží. Podchod totiž vznikl v rámci výstav-
by IV. tranzitního železničního koridoru 
v úseku Doubí u Tábora–Tábor, kde je 
Subterra účastníkem sdružení. Kromě 
toho, že podchod propojuje městské 
části Tábora, slouží logicky i k propojení 
všech nádražních nástupišť.
 Původní podchod spojující nádražní 
halu s nástupišti byl dlouhý 34 metrů. 
Nově byl prodloužen o dalších 25 metrů, 

takže jeho celková délka dnes dosahuje
59 metrů. Je 4,05 metru široký a jeho 
výška je 2,5 metru. 
 Dodatečně požadované prodloužení 
podchodu přineslo nutnost nově vybu-
dovat kromě vlastního tělesa podchodu 
i ostatní související stavební objekty. 
Jednalo se zejména o demolici stáva-
jící budovy dílen včetně přednostního 
vybudování náhradních prostor, pře-
ložky kanalizace a vody, úpravy želez-
ničního svršku a výstavbu souvisejících 
komunikací na ulici Vožická. „To vše 
v původních výlukových časech a bez 
jakékoliv úpravy stavebních postu-
pů, které samozřejmě s prodloužením 
podchodu vůbec nepočítali. Prováděcí 
dokumentaci jsme navíc obdrželi těsně 
před vlastní realizací. Přesto se první 
část podchodu podařilo otevřít dříve, 
než počítal harmonogram,“ doplňuje 
manažer projektu Miroslav Kadlec. 
                        dokončení na straně 4
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ROZHOVOR NA AKTUÁLNÍ TÉMA

PALLADIUM 
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

Subterra počínaje prvním listopadovým 
dnem roku 2008 rozšířila své portfolio 
o další divizi. Jejím základem je Provoz 
TZB (technická zařízení budov), který 
byl dříve začleněn do divize 9 spo-
lečnosti Metrostav. Do funkce ředi-
tele divize 4 byl ustanoven dosavadní 
vedoucí Provozu TZB Martin Skořepa. 
Jaké jsou plány divize do budoucna 
a jaké změny to přinese jejím stávajícím 
pracovníkům a partnerům, zjišťujeme 
v krátkém rozhovoru s jejím ředitelem. 

Předpokládám, že řadu zainteresova-
ných lidí by zajímalo, co předcházelo 
vyčlenění Provozu TZB z Metrostavu
do samostatné divize společnosti 
Subterra…
Přiznám se, že tuto otázku dostávám 
velmi často. Dovolím si proto použít 
slova vrcholného představitele skupi-
ny DDM Group Jiřího Bělohlava, který 
tento krok považuje za žádoucí a efek-
tivní z pohledu rozložení sil, potenciálu 
a řízení skupiny Metrostav.
Provoz TZB byl do té doby součástí 
divize 9, jak jste přijali změnu v samo-
statnou složku?
Naše dosavadní činnost začala již 
dříve překračovat parametry běžného 
provozu uvnitř divize. Tuším, že před 
dvěma roky se začalo uvažovat o zří-
zení samostatné technologické divize 
v rámci Metrostavu, jejímž základním 
stavebním kamenem měl být právě 
Provoz TZB. I když rozhodnutí přišlo 
náhle, byli jsme na tuto změnu částeč-
ně připraveni.
V jakém smyslu začala vaše činnost 
překračovat parametry?
Zejména ve smyslu nutnosti odlišného 
řízení útvaru a zajišťování potřebného 
objemu prací pro Provoz TZB. S tím 
souvisela i obchodně marketingová 
aktivita soustřeďující se i na externí 
zakázky, kterou jsme začali před třemi 

lety. Divize 9 se tehdy více soustředila 
na klasické stavební zakázky, my na 
marketing a realizaci zakázek TZB.
Přechod z názvu Metrostav do Subterra 
má jistě svá pro i proti…
To nepochybně. Ale je to jen otázka 
času. Naše práce zůstává pořád stej-
ná. Ať jsme Metrostav nebo Subterra. 
Pro nás je důležité, že nyní můžeme 
jako samostatná divize lépe rozhodovat 
o další existenci této vysoce speciali-
zované složky. Získali jsme větší pravo-
moc, ale každá mince má rub a líc, zís-
kali jsme také mnohem větší zodpověd-
nost za naše rozhodování. Rozhodně 
nemluvím jen sám za sebe. Nabídka na 
vytvoření samostatné divize pod spo-
lečností Subterra přišla někdy na jaře 
loňského roku a rozhodnutí tuto nabíd-
ku přijmout bylo jednotné na všech 
úrovních technického personálu.
Dokážete v nadcházejících letech 
zajistit dostatečný objem prací pro 
divizi 4? 
Myslím, že technologické a technic-
ké profese budou do budoucna stále 
žádanější, zvláště, půjde-li o náročné 
projekty. Také v rámci zajištěných obje-
mů prací skupiny DDM na další roky se 
dá říci, že pro technologická řemesla 
místo bude. S ohledem na monitoring 
trhu však hodláme, počínaje tímto 
rokem, zaměřit svou působnost více 
na inženýrské a liniové stavby, kde lze 
očekávat nárůst objemů prací. Nejen 
proto u nás vzniká útvar technického 
náměstka, který pod sebou bude mít 
specializovanou technickou skupinu, 
jejímž úkolem bude mimo jiné také 
rozvoj tohoto segmentu. Dále bychom 
se rádi stali generálním dodavatelem 
specifických staveb, u nichž bude 
převažovat technologie nad stavební 
částí. Příkladem je realizace technolo-
gických provozů v průmyslu či zvlášt-
ních vojenských zakázek pro Armádu 
České republiky.
Co podle vás divizi 4 odlišuje od kon-
kurence?
Je to hlavně dlouhodobá přímá orien-
tace na tyto profese v zázemí silné 
společnosti, která realizovala prestižní 
projekty. Pak je to i neustálý rozvoj 
profesí a blízká spolupráce s předními 
odborníky v oblasti nadčasových tech-
nologií. Určitě bych o našich přednos-
tech dokázal říci mnohem, mnohem víc, 
ale doufám, že za nás hovoří a hlavně 
bude hovořit námi odvedená práce.
Děkuji za rozhovor.
                  Štěpán Sedláček

V průběhu ledna prošlo takřka tisíc 
našich zaměstnanců periodickým ško-
lením v oblastech BOZP, požární ochra-
ny, environmentu a první pomoci. 
 Školicí dny proběhly v Mostech 
u Jablunkova, Olomouci, Tišnově 
a v Praze. Lektoři byli vybráni z řad 
zástupců divizí, ale i centrály, a zaslou-
ží si poděkování za přípravu a vyso-
ké pracovní nasazení nejen v období 
náročných prvních 14 dnů tohoto roku, 
ale i za pečlivou přípravu jednotlivých 
přednášek. 
 Z důvodu spojení tohoto školení 
s volbou do dozorčí rady probíhaly 
kurzy každý den a vše jsme museli 
stihnout v první polovině ledna. Jeden 
z lektorů Michal Žáček z divize 1 
dokonce školil dopoledne na Moravě 
a po obědě vystoupil s úsměvem před 
své publikum v pražském Podolí.
                            Karel Vašta, personální ředitel 

PERIODICKÁ ŠKOLENÍ

PERSONÁLNÍ INFORMACE

BEZBARIÉROVÝ PODCHOD V TÁBOŘE

PTÁME SE ŘEDITELE DIVIZE 4

pokračování ze strany 1
Kolektor se skládá z několika částí, a to:
kolektor Zámečnická–Panská (délka 
91 metrů),  kolektor Zámečnická–Panen-
ská (délka 114 metrů), těžní jámy TŠ1, 
technické komory a odbočky Veselá. 
Šachta TŠ1 je jediným možným vstu-
pem do kolektoru a bude sloužit jako 
místo odtěžení pro oba zhotovitele. 
Kompletní odtěžení bude v režii spo-
lečnosti Subterra, která na tuto činnost 
nasadí svůj speciální jeřáb 
Valla. Ražba obou kolekto-
rů bude probíhat v naváž-
kách a spraších. Stoupání 
je 4,12 % a 8,67 %. Ražený 
profil kolektoru je 7,75 m2, 
v místě rozšíření je ražený 
profil 9,66 m2 až 13,88 m2. 
Ostění kolektoru je navr-
ženo ze stříkaného beto-
nu, a to jak primární, tak 
i sekundární obezdívka. Do 
kolektoru budou osazeny 
rozvody pitné vody (DN 150, 

DN 100), kanalizace (DN 400), kabely 
vysokého a nízkého napětí, signalizač-
ní a telefonní kabely, kabelová televi-
ze, sdělovací kabely a kabely vlastního 
vybavení kolektoru. Horkovod a vrat-
ná voda budou do kolektoru osazeny 
dodatečně. Prostor šachty TŠ1 bude 
po zastropení využit pro umístění veřej-
ného WC. Takovéto zařízení je v celém 
systému brněnských kolektorů budo-
váno poprvé.                  Milan Hellinger 

SUBTERRA RAZÍ V BRNĚ DALŠÍ KOLEKTOR

Od začátku září 2008, kdy byla u Praž-
ského portálu tunelu Prackovice osa-
zena soška svaté Barbory – patronky 
všech horníků a tunelářských pracovní-
ků, začala divize 1 naší společnosti razit 
dva přibližně 150 metrů dlouhé dálniční 
tunely. Ty budou součástí prodloužení 
dálnice D8 z Lovosic do Řehlovic. 
 Tunelové roury označené jako LTT 
(levá tunelová trouba) a PTT (pravá 
tunelová roura) s výrubním profilem 
10,78 x14,14 metru razí zkušený tým di- 
vize 1 vedený Oldřichem Čejkou. Jako 
první byla zahájena ražba LTT, kde stejný 
pracovní tým před třemi lety provedl 
průzkumnou štolu. S mírným časovým 
odstupem se přistoupilo k zahájení ražby 
PTT, avšak po prvním záběru v kalotě 
se vyskytly komplikace v důsledku hori-
zontálního i vertikálního poklesu. „Celý 
průběh ražeb je pod přísným dohle-
dem Rady geomonitoringu (RAMO), 
která sleduje pohyby skalního masivu. 
Z výsledků měření jsme byli upozorněni 
na pohyb kopce nejprve v řádu milimet-
rů, později až do varovného stavu, který 
byl stanoven na dva centimetry. Museli 
jsme proto nad běžný rámec podobných 
ražeb přidat další ukotvení portálové 
stěny k omezení pohybů stěny portálu. 
Ani to však nepomohlo, aby se složité 
geologické prostředí ustálilo. Abychom 
eliminovali případná rizika pohybu horni-
ny, probíhala navíc ražba kaloty ve dvou 
členěních. Takto jsme vyrazili 15 metrů 
a uzavřeli dno,“ vysvětluje náročnost 
ražeb Oldřich Čejka. Tímto způsobem se 
tým divize 1 dostal v PTT až na hranici 
22 metrů v kalotě a 16 metrů uzavřeného 
dna – stav k 8. 1. 2009.
 Mnohem snadněji pokračují ražby na 
LTT, kde je horninové složení příznivější. 
Jistou výhodou je i stávající průzkumná 
štola, navíc od 38. metru se geologie 
značně zlepšila. Proto je zde vyraženo 
asi 68 metrů v kalotě a 45 metrů uza-
vřeného dna tunelu – stav k 8. 1. 2009.
„V těchto mrazivých dnech, které nás 

přivítaly po vánoční výluce, pokračují 
práce výhradně na LTT, kde můžeme v tu-
nelu bez problémů betonovat. Teplota se 
v hloubce tunelu kolem padesáti metrů 
totiž pohybuje těsně nad nulou. Na dru-
hém tunelu musíme čekat, až mrazy 
povolí,“ zalitoval Oldřich Čejka.  
 S plíživými horizontálními pohyby se 
však stavaři utkávají i nadále, proto 
dochází stále k dalším, dodatečným 
opatřením. „Přesné měření pohybu 
masivu nadále zjišťuje nepatrný posun 
horniny, který se nezastavuje. Museli 
jsme proto přistoupit k dalším jištěním. 
Po obou stranách portálů jsme navr-
tali další jisticí mikropiloty. Abychom 
předešli možnému posunu paty portá-
lového svahu, museli jsme dále přitížit 
dna portálů. To znamenalo po vnitřních 
stranách portálů (bližších k sobě), dobe-
tonovat několik metrů dlouhé základové 
pasy směrem ven do portálové jámy, 
aby se zamezilo horizontálnímu pohy-
bu portálové stěny. Uzavřené dno PTT 
jsme navíc v rámci dočasného opatření 
zavezli zpět vyrubanou horninou,“ popi-
suje náročnost prací Oldřich Čejka. 
 Vzhledem k těmto skutečnostem není 
divu, že se na stavbě pravidelně každou 
středu schází RAMO, která vyhodnocuje 
týdenní měření geomonitoringu a navr-
huje další postup ražeb. „Dá se říci, že 
pracujeme od středy do středy. Podle 
výsledků měření se vždy volí další meto-
da postupu. Na základě informací z prů-
zkumné štoly a zkušeností z LTT víme, 
že musíme v PTT překonat hranici asi 
40 metrů, kde se nachází tzv. smyková 
plocha způsobující ujíždění kopce. Jejím 
překonáním bychom měli kopec spojit 
se stabilní horninou a postupovat stej-
ným tempem jako u LTT,“ doufá Oldřich 
Čejka.
 Předpoklad proražení LTT do ústecké-
ho portálu je na přelomu března a dubna 
a proražení PTT do ústeckého portá-
lu se předpokládá na přelomu května 
a června.                                 Š. Sedláček 

PRACKOVICKÝ TUNEL PROVĚŘUJE DIVIZI 1

VOLBY DO DOZORČÍ RADY

V průběhu prvních šestnácti dnů letoš-
ního roku proběhly v naší společnosti 
volby do dozorčí rady dvou členů vole-
ných zaměstnanci. Voleb se zúčast-
nilo 85,6 % ze všech 1021 zaměstnan-
ců Subterra a.s., takže volby byly dle 
Volebního řádu platné.
 V závěrečném sčítání hlasů dosáhli
kandidáti těchto výsledků: Antonín 
Formánek získal 78,1% hlasů a Josef 
Mařík získal 86,2 % hlasů. Oba byli tedy 
zvoleni členy dozorčí rady Subterra a.s. 
za zaměstnance.
 Novým členům dozorčí rady blaho-
přejeme k jejich zvolení a přejeme jim 
mnoho úspěchů při plnění této význam-
né funkce.
                            Karel Vašta, personální ředitel 

UDĚLENÍ MEDAILÍ
JIŘÍHO AGRICOLY 
Na návrh porady vedení byli v pro-
sinci loňského roku oceněni uděle-
ním rezortní medaile Jiřího Agricoly za 
dlouhodobou práci v hornictví Českým 
báňským úřadem naši dva kolegové Jiří 
Setnička a Vladimír Machander.
 Tato medaile včetně finanční odmě-
ny je poděkováním za jejich vynikající 
práci pro naši společnost. Za vedení 
Subterra a.s. se slavnostního aktu pře-
dávání ocenění zúčastnil Radek Blaško, 
vedoucí odboru technického řízení pro-
jektů a zástupce výrobně technického 
ředitele centrály společnosti.
                                                      Jana Škarková 
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Divize 2 naší společnosti zahájila 
28. ledna stavbu výrobní haly v Hrádku 
nad Nisou. Investorem je společnost 
KSM Castings CZ, která halu využije 
jako rozšíření výroby vysoce kvalitních 
hliníkových odlitků pro automobilový 
průmysl. Nová hala půdorysných roz-
měrů přibližně 80 x 27 metrů a výšky 
kolem 11 metrů je napojena ke stáva-
jící výrobní hale, která je již v provo-
zu. Součástí dodávky byla například 
i technologie zavěšeného kolejnicové-
ho elektrického jeřábu.

2. ledna zahájil pracovní tým divize 2 
vodohospodářskou stavbu v městské 
části Prahy 6 - Dolní Liboci. Součástí 
stavby je také obnova vodovodního řadu, 
který vykazuje značné úniky. Celkem se 
bude pokládat přes 4500 metrů nové-
ho kanalizačního potrubí a dalších asi 
1500 metrů představují domovní přípojky. 
V přibližně tom samém rozsahu budou 
provedeny i nové rozvody pitné vody.

V úterý 5. února byla slavnostně zaháje-
na ražba dvou přibližně 1250 metrů dlou-
hých tunelů ze Žabovřesk do Králova 
Pole, pojmenovaných podle ulice Do- 
brovského, pod níž budou procházet. 
Symbolicky to potvrdil primátor Brna 
Roman Onderka, když usedl za ovládací 
páky stroje a hrotem pneumatického 
kladiva rozrazil první centimetry stěny 
hned vedle průzkumné štoly.

Za přítomnosti všech vedoucích členů 
Sdružení Sokolovské nádraží a in-
vestora Správy železniční dopravní 
cesty byla 26. února zahájena stav-
ba „Modernizace železniční stanice 
Sokolov“. Zadáním stavby je zvýšení 
technických parametrů železniční sta-
nice Sokolov, úprava a rekonstrukce 
železničního spodku a svršku, výstav-
ba nových nástupišť včetně podcho-
du, rekonstrukce železničního mostu, 
úpravy propustků a zřízení nového 
zabezpečovacího zařízení.

Ve dnech 13.–14. března 2008 se konal 
VI. ročník zimních sportovních her o pu-
tovní pohár prezidenta DDM Group. 
Loňských her se zúčastnilo pět spor-
tovních týmů, mezi nimi i tým Subterra. 
Tradičním místem konání bylo lyžařské 
středisko Spálená v Roháčích. Jako první 
se umístil stejně jako předešlý rok tým 
Doprastavu, následovaný Metrostavem, 
třetí příčku obsadila Subterra.

BŘEZEN

V úterý 6. května, v souladu se smluvním 
harmonogramem, došlo k slavnostnímu 
otevření úseku dálnice D4707 na trase 
Bílovec–Ostrava, Rudná. Významný 
podíl na této části stavby má i Subterra, 
která byla členem sdružení zhotovitelů. 
Divize 1 naší společnosti měla na starost 
výstavbu necelých 1100 metrů dlouhého 
dvoutubusového tunelu pod klimkovic-
kými lázněmi.

KVĚTEN

V rámci optimalizace trati státní hra-
nice Slovensko–Mosty u Jablunkova–
Bystřice nad Olší zahájila 14. dubna 
divize 1 pro divizi 3 vnitropodnikovou 
zakázku, která spočívá v přestavbě dvou 
jednokolejných železničních tunelů mezi 
stanicí Mosty u Jablunkova a zastávkou 
Mosty u Jablunkova v moravskoslez-
ském pohraničí. Lídrem sdružení „SRB“, 
které celý projekt realizuje, je divize 3. 

DUBEN

Od 1. června má společnost Subterra 
nového generálního ředitele, kterým se 
stal na základě jmenování představen-
stvem společnosti dosavadní výrobně- 
technický ředitel Ondřej Fuchs. Vystří- 
dal tak ve funkci dlouholetého generál- 
ního ředitele Petra Kuchára. 

ČERVEN

18. března došlo v rámci stavby 513 
Silničního okruhu kolem Prahy k pro-
ražení jižního třípruhového tunelu 
označovaného též jako 603. K vyražení 
tohoto 1677 metrů dlouhého tunelu 
stačilo stavařům pouhých osmnáct 
měsíců. Prostupy horninou probíha-
ly protiražbou z portálu od Cholupic 
a Lahovic. Pracovní tým divize 1 zahájil 
část ražeb na konci roku 2007 smě-
rem od Cholupic. Tunel bude součástí 
nového, 8,5 kilometru dlouhého úseku, 
který odvede dopravu z metropole.

V krátkém časovém horizontu divize 2 
naší společnosti získala i zahájila I. eta- 
pu výstavby rezidenčního areálu na 
hranicích golfového pozemku Konopiště 
a malé obce Tvoršovice. Na pozemku 
přibližně 9 hektarů vyroste  šedesát 
objektů různých typů. První etapa, která 
byla zahájena 28. dubna, představu-
je realizaci všech inženýrských sítí 
a infrastruktury pro budoucí rezidenci. 
Inženýrské sítě jsou přiváděny na hra-
nice pozemků, odkud budou v rámci 
výstavby objektů rozvedeny dále.  

Čtvrtek 8. května nebyl jen státním 
svátkem Dne vítězství, ale také malým 
svátkem všech Pražanů a návštěvníků 
metropole. Tento den byla totiž slav-
nostně otevřena prodloužená, téměř 
pětikilometrová trasa metra C z Lád-
ví do Letňan. Na prodloužení tohoto 
úseku se významnou měrou podílela 
také společnost Subterra, která jako 
člen sdružení realizovala 970,12 metru 
dlouhý ražený tunel mezi stanicemi 
Ládví a Střížkov a část prací na hlou-
bené stanici Letňany.

26. června proběhlo slavnostní uložení 
sošky svaté Barbory na Kolektoru C. 
Akce se zúčastnili zástupci zhotovitel-
ského sdružení MENASU (Metrostav, 
Navatyp, Subterra). Adaptace přibližně 
70 metrů stávajícího vodovodního ka- 
nálu na klasický kolektor tak pokročila 
do další etapy, kdy se začalo s ražbou. 
Zvláštností budovaného díla je, že kla-
sický kolektorový profil bude v podlaze 
rozšířen o přibližně 1,5 metru široký 
a hluboký kanál, ve kterém budou umís-
těny dva vodovodní řady DN 500. 

LEDEN ÚNOR
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PALLADIUM 
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

V pondělí 7. července nabylo právní 
moci kolaudační rozhodnutí, které dalo 
prestižní holešovické stavbě bytového 
komplexu River Lofts zelenou k užívání. 
Divize 2 tak mohla zahájit předávání 
všech čtyř objektů investorovi a ná-
sledně i prvním obyvatelům. Dokončený 
komplex nabízí atraktivní luxusní bydlení 
ve více než 150 bytových jednotkách 
rozmanitých velikostí.

Od 1. listopadu má Subterra novou divi- 
zi 4, která se zabývá technickým zaříze-
ním budov neboli TZB. Tato divize byla 
do společnosti organizačně vyčleněna 
z Provozu TZB společnosti Metrostav. 
Nová divize číslo 4 se bude zabývat 
slaboproudými a silnoproudými elektro-
instalacemi, vzduchotechnikou, tepel-
nou technikou a zdravotně technickými 
instalacemi.

LISTOPAD

Ve středu 22. října se v Konferenčním 
centru City na pražské Pankráci konal his-
toricky první tematický seminář Subterra 
na téma „Správa majetku a služby“. 
Letošního semináře se v hojném počtu 
zúčastnili zástupci vedení jednotlivých 
divizí, manažeři projektů, zástupci stavby- 
vedoucích, přípravářů, mistrů, ale také 
všichni odborní ředitelé centrály společ-
nosti Subterra.

ŘÍJEN

2. prosince byla za účasti předsedy 
Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka 
slavnostně zprovozněna významná že- 
lezniční stavba Nové spojení, která při-
náší podstatné zkvalitnění a zrychlení 
železničního provozu v centrální oblasti 
Prahy a propojení dálkových železnič-
ních koridorů. Subterra se na tomto pro-
jektu podílela ražbou více než kilometro-
vého tunelu pod vrchem Vítkovem.

PROSINEC

Divizi 1 naší společnosti a firmě Skanska 
BS se podařilo 7. srpna prorazit i druhý, 
dvoupruhový, 1674 metrů dlouhý tunel 
mezi Lahovicemi a Vestcem. Stalo se tak 
pouhých pět měsíců poté, co zde stej-
né razičské osádky prorazily sousední 
tunelovou troubu o délce 1677 metrů. 
Ražba těchto silničních tunelů totiž pro-
bíhá v rámci stavby úseku 513 Silničního 
okruhu kolem Prahy.

9. září byla v místě tzv. Pražského por-
tálu tunelu Prackovice, který vyrazí 
divize 1 naší společnosti, vysvěcena 
páterem Davídkem soška svaté Barbory. 
Symbolickým osazením patronky všech 
horníků a důlních pracovníků byly ofi- 
ciálně zahájeny ražby dvou přibližně 
150 metrů dlouhých tunelových rour pod 
kopcem Debus. Ražbu provádí zkušený 
pracovní tým divize 1.

ZÁŘÍ

Divize 3 naší společnosti, jejíž další 
nosnou technologií je vedle železnič-
ních staveb také likvidace ekologic-
kých zátěží, zahájila v průběhu čer-
vence práce na projektu „Rekultivace 
lomu Ležáky – severní svahy“. Stavba, 
jež se rozkládá na ploše téměř 49 hek-
tarů, počítá s kompletním začleněním 
zdevastované krajiny po důlní činnosti 
zpět do přírodní scenérie. Subterra 
by měla v této lokalitě pokračovat 
sousední stavbou severovýchodních 
svahů.

Na stavbě téměř pětset metrů dlou-
hého kabelového tunelu Pankrác, 
který realizovala divize 1, proběhlo 
19. srpna kolaudační řízení, při kte-
rém nebyly shledány žádné nedo-
statky. Tým divize 1 naší společnosti 
předal dokončenou stavbu investo-
rovi již o několik dní dříve, a to bez 
závad. Pro divizi 1 tak po osmnácti 
měsících skončila další etapa rozšiřo-
vání kabelových tunelů v Praze. Tunel 
je součástí strategického propojení 
nově budované trafostanice Pankrác. 

Ve středu 10. září bylo na „Nominač-
ním večeru“ v areálu Nadace pro 
rozvoj architektury a stavitelství na 
Václavském náměstí vyhlášeno pat-
náct nominací na titul Stavba roku. 
Naše společnost měla do soutěže 
přihlášeny dvě stavby. Metro trasa 
IV. C2 Ládví–Letňany a prestižní pro-
jekt Kolektor Centrum I.A etapa 0004 
Vodičkova. Stavba Kolektor Vodičkova 
získala týž den cenu ABF, což je 
významné ocenění Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství.

Na vlakovém nádraží v Mohelnici se 
29. října uskutečnilo slavnostní ukon-
čení jedné významné železniční stavby 
na severu Moravy. Byla totiž slavnost-
ně zprovozněna kompletně zmoder-
nizovaná železniční trať v úseku mezi 
Červenkou a Zábřehem na Moravě. Na 
stavbě se významnou měrou podíle-
la také divize 3. Železniční koridorová 
stavba „Modernizace traťového úseku 
Červenka–Zábřeh na Moravě“ je posled- 
ní z pěti staveb na tzv. spojovacím rame- 
ni Přerov–Česká Třebová.

Projet plynule Brandýsem nad Labem 
je mnohem příjemnější a bezpeč-
nější od 16. listopadu, díky divizi 1. 
Subterra zde v tento den dokončila 
opravu mostu a zároveň jej uvedla  
do provozu. Realizace zakázky spo-
čívala v rekonstrukci dvoupolového 
silničního mostu o délce 43,05 metru, 
převádějícího rychlostní silnici R10 
přes účelovou komunikaci. Důvodem 
stavby byl velmi špatný stav mostního 
příslušenství, který ohrožoval život-
nost objektu.

V úterý 16. prosince byl v Táboře slav-
nostně otevřen prodloužený bezbarié- 
rový podchod pod železniční stanicí. 
Podchod vznikl v rámci výstavby 
IV. tranzitního železničního koridoru 
v úseku Doubí u Tábora–Tábor. Vedle 
všech nádražních nástupišť umožní 
podchod bezbariérové propojení mezi 
centrem (novým městem) a Blanic-
kým předměstím. Zhotovitelem stav-
by je „Sdružení Doubí–Tábor“, jehož 
členy jsou akciové společnosti OHL ŽS, 
Subterra a Viamont DSP.

ČERVENEC SRPEN



V závěru loňského roku rozšířila spo-
lečnost Subterra své portfolio o další 
divizi, která se zabývá technickým za- 
řízením budov (TZB). Jde především 
o dodavatelskou činnost komplexních 
řešení na klíč ve všech profesích TZB. 
Divize 4 v současné době provádí něko-
lik významných staveb, z nichž některé 
představujeme podrobněji.

Autosalon Porsche Prosek – 
elektroinstalace
Divize 4 realizuje kompletní dodávku 
silnoproudých elektroinstalací pro ge-  
nerálního dodavatele celé stavby auto- 
salonu Porsche Prosek, společnost 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 Bude zde instalovat celkem 980 kusů 
svítidel, 2000 koncových prvků a přes 
35 000 metrů kabelů. Náročnost spočívá 
v požadavcích investora na skryté roz-
vody elektroinstalací a přesné termíny 
dokončení jednotlivých etap. Zvláštností 
díla jsou nadstandardní parametry pod-
lahových krabic, které musí mít nosnost 
2 tuny, a halogenová svítidla zavěšená 
ve výšce až 9 metrů nad podlahou.
 Práce byly zahájeny 20. 8. 2008, před-
pokládané ukončení stavby je 31. 3. 
2009. Objem prací dle smlouvy o dílo 
(SoD) vč. víceprací je 9,5 milionu korun. 

Bytový komplex Zelené město (Praha) – 
zdravotně technické instalace
Generálním dodavatelem stavby je spo-
lečnost SYNER s.r.o., která je objed-
natelem prací zdravotně technických 
instalací od divize 4 Subterra. 
 Celkem zde divize nainstaluje 740 
WC, 1272 umyvadel, 427 van, 183 sprch, 
17 000 metrů kanalizace, 31 790 metrů 
vodovodního potrubí, to vše celkem 
v 546 bytech. Náročnost spočívá v po-
žadavcích investora na přesné termíny 
dokončení jednotlivých etap a rozlehlost 
celého bytového komplexu. Zajímavostí 
této stavby je vybudování rybníku ve 
spodní části bytového komplexu.
 Realizace díla začala 30. 6. 2008 
a předpokládané ukončení stavby je 
15. 12. 2009. Objem prací dle smlouvy 
o dílo (SoD) činí 27,5 milionu korun.

Výstavní, sportovně kulturní a kongre-
sové centrum Karlovy Vary –
elektroinstalace
Divize 4 společnosti Subterra zajišťuje 
pro divizi 9 Metrostav veškeré silnoprou-

dé elektroinstalace se všemi návaznost-
mi do ostatních profesí ve víceúčelové 
hale Karlovy Vary. Tento multifunkční 
komplex tvoří dva objekty. 
 Zdejší zajímavostí je použití osvětle-
ní ledových ploch pomocí speciálních 
zářivkových svítidel, a to u nás poprvé. 
Tento revoluční způsob přináší úsporu 
elektrické energie (asi 30 %) a pětiná-
sobně prodlouží životnost světelných 
zdrojů. Realizace zahrnuje instalaci 
téměř 300 000 metrů kabelů včetně nos-
ných tras s požární odolností E60.
 Celkový finanční objem i s vícepra-
cemi činí přibližně 45 milionů korun. 
Práce byly zahájeny 1. 3. 2008 a budou 
ukončeny ke 30. 4. 2009. 

ZS Košutka – vzduchotechnika
Divize 4 zajišťuje při výstavbě zimního 
stadionu Plzeň-Košutka pro divizi 1 spo-
lečnosti Metrostav dodávku vzducho-
techniky v celkovém finančním objemu 
8,5 milionu korun. Instalovaná vzdu-
chotechnická zařízení zajišťují pásmo 
pohody a hygienické prostředí v sou-
ladu s platnými předpisy. Zařízení jsou 
rozdělena do několika funkčních celků, 
a to větrání vlastní haly, větrání hygie-
nického zázemí, klimatizace komerčních 
prostor, větrání technických prostor 
a větrání chráněných únikových cest.  
Technickou zajímavostí jsou adsorpční 
cirkulační jednotky, které zamezují tvor-
bě mlhy nad ledovou plochou v určitém 
ročním období. 
 Termín prací je od 25. 1. do 31. 7. 2009. 

Komerční centrum Kaufland Vypich –  
vzduchotechnika a chlazení
Komerční centrum Vypich je rozděle-
no na objekt A – obchodní halu a ob-
jekt B – administrativní budovu. Ge- 
nerálním dodavatelem a objednatelem 
souboru vzduchotechniky a chlazení 
u divize 4 Subterra je divize 6 Metrostav. 
 Předmět díla v objektu A zahrnuje 
klimatizaci prodejny, zázemí prodejny 
a přípravy, větrání sociálního zázemí,  
technických prostor a garáží. V objektu 
B realizuje divize 4 větrání kanceláří,  
jídelny, fitness, hygienického zázemí, 
chlazení kanceláří, rozvoden a serverů 
a větrání chráněných únikových cest. 
 Práce byly zahájeny 8. 12. 2008 a po- 
dle požadavku investora je divize ukončí 
15. 7. 2009. Finanční objem prací činí 
32,23 milionu korun.              Aleš Trnečka  
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PSÁNO RUKOU PROFESORA SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ

DIVIZE 4 PŘEDSTAVUJE SVOU ČINNOST

e společnosti Subterra nastoupil 
oproti jiným matadorům teprve 
v roce 2001, přesto je jeho jméno 

dobře známé napříč celou firmou. Za 
poslední roky se spolu s dalšími kole-
gy zasadil zejména o zavedení nového 
způsobu řízení zakázek v oblasti naku-
pování subdodávek, materiálů a slu-
žeb a kontroly tohoto systému. Pravým 
důvodem, proč se v tomto Zpravodaji 
o Pavlu Ctiborovi zmiňujeme, je jeho 
významné životní jubileum 50 let, které 
oslavil 9. ledna.
 Pavel Ctibor po absolvování České-
ho vysokého učení technického (ČVUT) 
a základní vojenské služby nastou-
pil roku 1984 k tehdejší společnosti 
Energovod, která se zabývala speciál-
ní stavební činností v rámci Českých 
energetických závodů. Jako čerstvý 
absolvent začal na pozici technika a po-
stupným získáváním zkušeností se přes 
pozici stavbyvedoucího propojovacích 
silových vedení vypracoval na místo 
vedoucího ekonoma divize výstavby 
vedení VVN společnosti Energovod. 
„V určitém směru to souviselo svou 
specifičností s historickou činností 
společnosti Subterra. Od počátku pro 
mě bylo jakýmsi lákadlem, že se nejed-
nalo o typické občanské stavebnictví, 
ale o technicky a organizačně nároč-
né projekty po celém území tehdejší 
republiky,“ srovnává dnešní působení 
ve společnosti Subterra Pavel Ctibor. 
Svou činnost ve společnosti Energovod 
zakončil na pozici ekonomického ředi-
tele. 
 Nabídka od společnosti Subterra 
přišla v době, kdy firma Energovod 
po předchozí privatizaci přešla v roce 
2000 pod společnost Eltodo. V rámci 
změny majoritního majitele docházelo 
k částečné obměně činnosti, což byl 
impuls pro Pavla Ctibora, aby v roce 
2001 nabídku společnosti Subterra  pra-
covat jako vedoucí odboru controllingu 
přijal.
 Na této pozici pracoval až do roku 
2004, kdy Subterra přešla pod křídla 
společnosti Metrostav a začaly změny 

v metodách řízení společnosti s cílem 
synchronizovat vedení obou společ-
ností. Se vznikem nového úseku Řízení 
ekonomiky výroby (ŘEV) zde vznikl i no-
vý odbor nakupování a Pavel Ctibor 
dostal nabídku tento odbor vybudovat 
a řídit. 
 V roce 2007 došlo k dalším organi-
začním změnám, což mělo částečně 
vliv i na práci Pavla Ctibora. Na zákla-
dě rozhodnutí vedení společnosti byl 
odbor nakupování převeden do úseku 
výrobně-technického ředitele.
 Hlavní náplní práce Pavla Ctibora 
a jeho odboru bylo a je zavést a zlep-
šovat systém nakupování subdodávek, 
materiálů a služeb na projektech, bez 
kterého by dnes nemohla žádná domi-
nantní firma na českém a evropském 
stavebním trhu přežít, natož expando-
vat.
 Každý, kdo jej zná, ví, že je velkým 
fandou sportu a především tenisu, což 
úspěšně dokazuje na sportovních klá-
ních společností skupiny DDM Group. 
Mimo jiné je i dlouholetým předsedou 
jednoho tradičního pražského teniso-
vého klubu. Není to však jen tenis, sport 
je pro něj velkou životní motivací a tak 
nevynechává ani soutěže na zimních 
sportovních hrách. Za redakci přejeme 
mnoho dalších sportovních i profesních 
úspěchů!                                Š. Sedláček 

KVÝVOJ PODZEMNÍHO 
STAVITELSTVÍ V ČR
1. část
V roce 20. výročí „sametové revoluce“ 
není od věci si připomenout, jaký dopad 
měla tato podstatná politická a hospo-
dářská změna na sféru podzemního sta-
vitelství v ČR. Pádem železné opony se 
naskytla možnost inspirovat se postupy, 
které v té době byly ve vyspělých tune-
lářských zemích již dokonale propraco-
vané a mnohokrát vyzkoušené.  
 Pro české tunelářství se stala sym-
bolem dějinné změny Nová rakouská 
tunelovací metoda (dále jen NRTM). Od 
90. let minulého století až do součas-
nosti nastalo velké a takřka výhradní 
zaujetí NRTM. Podstatný atribut této 
metody – observace chování a upravo-
vání původního návrhu konstrukce na 
základě analýzy vybraných monitoro-
vaných veličin – byl významně podpo-
řen ustanoveními evropských norem. 
EUROCODE 7 – „Geotechnical design“ 
totiž legalizuje jako jeden z možných 
přístupů navrhování geotechnických 
konstrukcí observační metodu. Tento 
postup je v podzemním stavitelství apli-
kován již od zveřejnění zásad NRTM 
v 60. letech dvacátého století, jejíž prin-
cip přímo vyžaduje v průběhu ražeb 
měřením podložené korekce původního 
návrhu vystrojení tunelu. 
 Díky rozšíření NRTM došlo i u nás 
k rozvoji řady postupů a technologií, 
souvisejících především s vyztužováním 
výrubu a stabilizací nadloží. Patří mezi 
ně zejména: výrazné zkvalitnění stříka-
ných betonů, zdokonalení typů svorníků 
a dlouhých předpínaných horninových 
kotev, ražby s různým členěním čelby 
(viz obrázek), doplňující stabilizační 
opatření před čelbou, sanační injektáže 
z podzemí i z povrchu apod.
 Teoreticko-statické zvládnutí NRTM 
bylo umožněno mimořádně rychlým 
vývojem numerického matematického 
modelování a dostupností potřebného 
kvalitního softwaru. Vysoké úrovně 
bylo dosaženo v provádění a orga-
nizaci geotechnického monitoringu. 
V současnosti je u velkých staveb již 
pravidlem dostupnost údajů pro vybra-
né účastníky výstavby v on-line režimu.
 Pomocí NRTM byla do současné 
doby v ČR úspěšně dokončena řada 
významných staveb – 9 železničních 
tunelů v celkové délce 4578 metrů 
a 6 silničních tunelů v celkové délce 
5246 metrů. Nasazení NRTM ve velmi 
složitých geologických podmínkách 
a nízkém nadloží ukázalo i na jisté limity 
její bezpečnosti při snaze o současné 
zachování přiměřené hospodárnosti. 
 Pro pokračování velmi dobré úrovně 
našeho podzemního stavitelství je proto 
bezpodmínečně nutné doplnit konvenč-
ní Novou rakouskou tunelovací metodu 
o moderní technologii kontinuální ražby 
pomocí plnoprofilových tunelovacích 
strojů (TBM), které se mohou uplat-
nit především v mnohostranně obtíž-
ných podmínkách (mělké tunely, tlačivé 
zeminy, podzemní voda), v nichž použití 
NRTM představuje často velmi obtížný 
„souboj s přírodou“.
Více o TBM v příštím Zpravodaji.   
                          Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.  SUBTERRA PROŠLA SÉRIÍ CERTIFIKAČNÍCH AUDITŮ

V průběhu listopadu 2008 proběhla ve společnosti Subterra série externích dozo-
rových auditů systémů řízení jakosti a životního prostředí. Průběh auditů potvrdil 
shodu s normou ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. V oblasti sys-
tému řízení životního prostředí byla společnosti udělena pochvala. Svým výrokem 
externí dozorový orgán prodloužil platnost klíčových certifikátů na další období. 
V důsledku vzniku nové divize 4 musela naše společnost rozšířit také platnost 
certifikátů pro nové technologie a dále získat příslušná oprávnění pro zahájení 
činnosti této divize. Díky spolupráci a vstřícnosti všech kompetentních pracovní-
ků ze společnosti Subterra i Metrostav, kteří zodpovídali za převod a vznik nové 
divize 4, se naší společnosti podařilo získat tato oprávnění a rozšíření platnosti 
certifikátů již v průběhu měsíce listopadu.                                             Štěpán Gróf  



GRATULUJEME
kolegům, kteří slavili, slaví nebo v nejbližší 
době budou slavit životní či pracovní výročí. 
Přejeme jim mnoho zdraví, štěstí, spokoje-
nosti a pracovních úspěchů a děkujeme za 

obětavou práci pro naši společnost.

Dokončení ze strany 2
Investorem výstavby je Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace. „Mám radost, že moder-
nizace železniční sítě a výstavba tranzitních želez-
ničních koridorů přináší nejen zvýšení cestovní 
rychlosti a bezpečnosti železniční dopravy, ale že 
díky koridoru vznikají i další stavby, které jsou 
důležité zejména pro okolí železnice. A právě pod-
chod v Táboře takovou stavbou určitě je,“ řekl na 

slavnostním otevření podchodu generální ředitel 
SŽDC Jan Komárek.
 Hlavní stavební práce probíhají v současnosti 
v železniční stanici Tábor, protože úsek od Doubí 
až k táborskému nádraží je už téměř dokončen. 
V roce 2009 ještě projde modernizací poslední část 
kolejiště v sudé kolejové skupině a bude nainstalo-
váno definitivní zabezpečovací a sdělovací zařízení 
v železniční stanici Tábor.                        Š. Sedláček 
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

Pozvání na slavnostní akt přijal také předseda Poslanecké 
sněmovny ČR Miloslav Vlček

Generální ředitel SŽDC Jan Komárek v úvodním slovu 
připomněl význam dokončené stavby pro cestující vlakem

NOVÉ SPOJENÍ UVEDENO DO PROVOZU, 2. 12 . 2008

10 let 
Kroutil Jaroslav 2. 2.
Slanina Antonín 1. 3.
Terebesiová Zdenka 16. 3.

15 let 
Štěpánek František 1. 2.
Buterin Živko 1. 3.
Procházka Petr 1. 3.
Velíšek Viktor 1. 3.
Roupec Michal 14. 3.

20 let 
Balogh András 1. 2.
Bužo František 8. 3.
Weinzettl Miloš 28. 3.

25 let 
Pindryčová Marie 1. 2.
Hlaváček Petr 7. 2.
Rosenberg Luděk 9. 2.

30 let 
Matějíček Jaroslav 1. 3.

35 let 
Pátek Milan, Ing. 13. 3.

PRACOVNÍ JUBILEA

50 let 
Slaný Rudolf                             7. 2.
Mucek Jan 8. 3.

55 let 
Rousek Josef 19. 2.
Tichoň Milan Monty 2. 3.
Kally Vladislav 17. 3.

60 let 
Císař Vladislav 6. 2.
Šumbera Ludvík 8. 2.
Benda Rudolf 14. 3.
Šusta Karel 27. 3.

Životní jubilea oslavily nebo oslaví 
tyto dámy:
Galářová Marie
Vondrková Jitka
Drahotušská Jarmila
Baziková Hana

Krátce před devátou hodinou ranní byla oficiálně zpro-
vozněna železniční stavba Nové spojení

Za naši společnost se slavnostního přestřižení pásky ujal 
generální ředitel Ondřej Fuchs (druhý zprava)

FOTOREPORTÁŽ

ZPROVOZNĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO PODCHODU V TÁBOŘE

Výrobní náměstek divize 3 Tibor Trnovszký zastupoval na 
slavnostním ceremoniálu naši společnost

Starostka tábora Hana Randová spolu se zástupci inves-
tora a dodavatelů symbolicky zprovoznili podchod

V úterý 2. prosince 2008 byla za účasti předsedy 
poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava 
Vlčka, zástupců investora a dodavatelů slavnost-
ně zprovozněna významná železniční stavba Nové 
spojení. Ta přináší podstatné zkvalitnění a zrych-
lení železničního provozu v centrální oblasti Prahy 
a propojení dálkových železničních koridorů na 
území Prahy. Svůj podíl na této velkolepé stavbě, 
která podle slov generálního ředitele Správy želez-
niční dopravní cesty (SŽDC) Jana Komárka patří 
mezi nejvýznamnější železniční projekt na území 
hlavního města za posledních sto let, má i spo-
lečnost Subterra. Jako účastník sdružení „Nové 
spojení“ kompletně realizovala více než kilometr 
dlouhý tunel pod vrchem Vítkov.
 Díky Novému spojení budou moci do pražské-
ho hlavního nádraží směřovat všechny dálkové 
vnitrostátní i mezinárodní vlaky osobní dopravy. 
Kromě toho Nové spojení optimalizuje provoz 
mezi stanicemi Praha-hlavní nádraží a Masary-
kovo nádraží na straně jedné a mezi hlavním 
nádražím a stanicemi Libeň, Vysočany a Hole-

šovice na straně druhé, čímž se výrazně zvyšuje 
propustnost a zrychluje pohyb vlaků v centrální 
oblasti. Přínosem Nového spojení je také zefek-
tivnění příměstské dopravy a umožnění průjezdu 
vlaků hlavním nádražím na opačné strany městské 
aglomerace. Ekologická železniční doprava se 
tak stává reálným alternativním řešením městské 
hromadné dopravy a může pomoci snížit zatížení 
metropole individuální automobilovou dopravou. 
 K nejvýraznějším mostům Nového spojení patří 
čtyřkolejná estakáda klenoucí se nad Husitskou 
a Trocnovskou ulicí, po které vedou koleje z hlav-
ního nádraží do dvou dvoukolejných tunelů vedou-
cích podélně pod vrchem Vítkov.
 Smluvní termín dokončení stavby je 30. 9. 2010. 
Stavba byla uvedena do provozu o 2 roky dříve. 
 Okolí celé stavby nyní ještě projde celkovou 
revitalizací. V jejím rámci bude například vysázeno 
několik tisíc stromů a keřů, opuštěná stará trať 
včetně bývalého tunelu pod Vítkovem se přemění 
na cyklostezku, dojde k dalším funkčním i okras-
ným úpravám.                                          Š. Sedláček 

HUDBA NÁS SPOJUJE 
S PŘÁTELI
Podpora vážné hudby má v naší společnosti 
letitou tradici. Dokladem je partnerství s Me-
zinárodním hudebním festivalem Pražské jaro, 
Talichovým komorním orchestrem i spoluprá-
ce s operou Národního divadla. Subterra je 
proto veřejností vnímána jako moderní společ-
nost, které nejsou cizí sdílené kulturní hodnoty, 
a která je ochotna je podle svých možností 
podporovat. Bilancování po šestnácti letech je 
velmi potěšující. Získali jsme uznání od  partne-
rů, vlastních zaměstnanců i kulturní veřejnosti. 
Sama společnost v tom našla způsob, jak roz-
víjet neformální vztahy a upevňovat navázaná 
přátelství. Tak tomu bylo i na tradičním vánoč-
ním koncertu, který se konal 14. prosince 2008 
v Anežském klášteře.
 Vystoupil na něm Talichův komorní orchestr se 
sólisty Helenou Jiříkovskou a Janem Talichem. 
Před zaplněným sálem předvedli krásné sklad-
by autorů od baroka až po polovinu 20. století 
a získali si velký obdiv posluchačů. Slavnostní 
nálada večera byla podtržena společenským 
setkáním, na které pozval generální ředitel 
všechny účastníky do přilehlých prostor kláš-
tera. Skvělá tradice pokračuje.
                              M. Uhlík 

Sólisté Jan Talich a Helena Jiříkovská mistrně zahráli 
skladbu od barokního autora Vivaldiho

Historické prostory Anežského kláštera v Praze dokáží 
připravit neopakovatelnou atmosféru 

Talichův komorní orchestr předvedl opět famózní výkon, 
po kterém byl odměněn dlouhým aplausem

Generální ředitel Subterra Ondřej Fusch osobně vítal 
příchozí hosty

Přes tři desítky sportovců ze všech složek naší 
společnosti se 9. a 10. ledna zúčastnily 3. ročníku 
zimních sportovních her Subterra. Místem závodů 
byly opět svahy a běžecké stopy ve Vysokém nad 
Jizerou. První sportovní den byl určen závodům 
v obřím slalomu a slalomu speciál v lyžařském 
středisku Šachty. Trať slalomu se ukázala jako 
orientačně náročná pro většinu závodících, takže 
po nečekaných výpadcích favoritů bylo konečné 
pořadí pro mnohé překvapivé. Druhý den byly na 
řadě běžecké disciplíny v klasickém stylu (muži 
5 km, ženy 3 km). Počasí bylo letos oproti jiným 
ročníkům velmi příznivé a i sněhové podmínky 
byly až nadstandardní. Každý z účastníků si snad 
přivezl bohatý sportovní zážitek.          Martin Plíva 

ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY


