
DIVIZE 2 DOPLŇUJE ESKALÁTOR
Divize 2 získala v pardubickém obchodním cen-
tru AFI Palác technicky zajímavou zakázku.  
V již provozovaném centru doplní další eskalátor, 
respektive provede stavební přípravu pro instala-
ci eskalátoru.

KAUFLAND VYPICH V PROVOZU
Divize 4 dokončila realizaci kompletních elektro-
instalací, vzduchotechniky a chlazení na projektu 
Komerční centrum Kaufland Vypich. Objednatelem 
řemesel TZB byla divize 6 Metrostav. Celkový 
objem prací činil 80,1 mil. korun.

V LOMNICI SE OPĚT ZAČALO STAVĚT
Podle původního harmonogramu měly být práce 
po zimní přestávce zahájeny až na začátku dubna, 
ale s ohledem na harmonogram musela divi- 
ze 1 začít již v březnu. V roce 2010 bude Subterra  
v Lomnici realizovat největší rozsah prací. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA S NOVOU FASÁDOU
Rekonstrukce mateřské školy v Praze 3, kterou od 
poloviny loňského roku provádí divize 2, dostává 
první očividné obrysy. Na konci března byla odha-
lena nová fasáda.
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Vážení spolupracovníci,
letošní rok je bohatý na dvacátá výročí. V roce 
1990 se totiž událo mnoho změn v politickém a hos-
podářském životě naší republiky.
 Subterra má také důvod, aby si tuto dobu připo-
mněla. V roce 1990 docházelo k radikální změně 
v Československém uranovém průmyslu. Vláda při-
jala jeho útlumový program, oddělila se slovenská 
část státního podniku, ty části, které nesouvisely 
s těžbou uranu, se musely připravit na privatizaci. 
Mezi nimi byla Výstavba dolů uranového průmys-
lu. Zájem tehdejšího vedení byl co nejrychleji se 
oddělit od bývalého koncernu ČSUP a zvolit si 
vlastní privatizační cestu. Nebyl to zcela jedno-
duchý proces, protože staronové vedení ČSUP si 
chtělo ponechat VDUP ve své sféře vlivu. Vidělo 
v tom novou možnost podnikání. Nakonec vše 
dopadlo podle představ VDUPu a došlo k delimitaci. 
 Součástí přípravy na privatizační proces bylo 
zvolení obchodního jména nově vzniklého subjek-
tu. Takový úkol měla celá řada státních podniků, 
které se chtěly zbavit starých názvů, a tím i části 
socialistické zátěže. Tradiční názvy byly ve velké 
míře převzaty ze sovětského adresáře. Končily 
příponami -stroj, -stav nebo podobně.
Nová obchodní jména měla v sobě zahrnout i nové 
programy, naznačit nové směry vývoje. Záměr 
tehdejšího vedení naší firmy byl proniknout na 
stavební trhy za hranice naší republiky. Nejevilo se 
to tehdy nereálné, protože v roce 1990 již běžela 
naše první zakázka ve Španělsku. Zájem byl tedy 
zvolit název firmy tak, aby byl dobře srozumitelný 
jak doma, tak za hranicemi a vystihoval hlavní obor 
činnosti. Volba padla na latinský jazyk a název 
Subterra, tj. podzemí. Ve Španělsku přijali tuto 
změnu velmi pozitivně a doma se také poměrně 
rychle vžila. I když se v následujících letech výrob-
ní program společnosti postupně rozšiřoval do 
dalších segmentů stavebnictví, práce v podzemí 
zůstala nosnou náplní její činnosti. Subterra se 
tak právem dočkala dvacátého výročí pod tímto 
jménem. Během té doby se proměnila ze státního 
podniku na akciovou společnost, změnili se i ak- 
cionáři. Jméno firmy se stalo zavedenou značkou, 
získalo na vážnosti a udržuje si dobrý zvuk.
 Tato dvacetiletá etapa je pouze částí naší his-
torie, která celkově trvá už více než 45 let. Je však 
velmi významnou etapou, protože se v ní odehrály 
podstatné společenské změny, které samozřejmě 
přinesly i zvýšenou míru rizika v podnikání. Jen si 
uvědomme, kolik velkých a zavedených staveb-
ních firem za tu dobu zaniklo. Jsem přesvědčen, 
že naše společnost si zvolila před 20 lety správný 
směr pokračování své existence a že výsledky její 
práce přinášejí prospěch celému českému hospo-
dářství.

                                 Ing. Ondřej Fuchs, 
                                      generální ředitel

Pět otázek pro... Od června loňského roku je 
výrobním náměstkem divize 2 Jan Šunka. Zeptali 
jsme se mimo jiné na směřování divize – str. 2

Fotoreportáže – Programová konference 2010, 
Prorážka Královopolského tunelu a Zahájení 
modernizace trati – str. 4

SUBTERRA A.S., ČLEN DDM GROUP

AKTUALITY

Modernizace trati Votice–Benešov u Prahy zača-
la přípravnými pracemi již na podzim loňského 
roku, oficiálního zahájení se dočkala 15. března. 
Slavnostnímu symbolickému poklepání na kolej-
nici předcházel tradiční akt osazení sošky svaté 
Barbory do portálu raženého Olbramovického 
tunelu, který realizuje Subterra. 
 „Osazení sošky svaté Barbory považují důlní 
pracovníci za gesto, které je má ochránit před 
náhlými a nebezpečnými situacemi v podzemí. 
Věřím, že tato soška opět dostojí své pověsti a raž-
ba tunelu proběhne bez problémů,“ řekl ve svém 
proslovu generální ředitel naší společnosti Ondřej 
Fuchs. Navázal tím na slova votického faráře, 
který dopodrobna vylíčil historii Barbory z Niko-
médie. Vysvěcenou sošku uložil do připravené 
kapličky generální ředitel Subterra Ondřej Fuchs 
spolu s manažerem stavby Jakubem Němečkem. 
 Krátce před polednem začala v kongresových 
prostorách benešovského hotelu Benica tisková 
konference k zahájení stavby „Modernizace trati 
Votice–Benešov“. Slavnostního ceremoniálu se 
zúčastnili vrcholní zástupci dodavatelských firem, 
projektanta i investora. 
 S velkým zájmem se setkala promítaná anima-
ce dokončené stavby, která přítomné v sále posu-
nula díky moderní technice o několik roků vpřed. 
Celou modernizovanou trať bylo možné virtuálně 
projet s předstihem. 
 Úvodního slova se ujal náměstek ministra do- 
pravy Jaroslav Král. Poukázal především na to, 

že jde o mimořádně náročnou stavbu, a to jak 
po stránce finanční, tak stavební. „Financovat 
takto náročnou stavbu by nebylo možné bez spo-
lufinancování Evropskou unií, konkrétně v rámci 
Operačního programu Doprava,“ řekl dále Král. 
Modernizace železnice v tomto úseku má podle 
Krále také velký význam vzhledem k nepříznivému 
vývoji připravované dálnice D3.
 Podstatou modernizace předmětného úseku 
je zdvojkolejnění stávajícího jednokolejného 
úseku železnice spolu s výstavbou tunelů, čímž 
dojde k podstatnému zkrácení délky trati, zvýšení 
propustnosti a navýšení rychlosti projíždějících 
souprav. „Chceme, aby železnice byla důstoj-
ným konkurentem silniční dopravy,“ vysvětlil cíl 
modernizace generální ředitel Správy železniční 
dopravní cesty Jan Komárek. Ve svém proslovu 
zdůraznil potřebu kvalitního železničního spojení 
ve směru na České Budějovice. 
 Mezi účastníky tiskové konference byl také 
starosta města Bystřice Daniel Štěpánek, který 
stavbařům popřál zdárné dílo. Za starosty dotče-
ných obcí se zaručil, že se budou snažit vycházet 
stavbě vstříc a respektovat dočasně zhoršené 
životní podmínky. „Jsme si vědomi rozsahu stav-
by a s tím spojenými těžkostmi. Ale jsme si také 
vědomi toho, že se nakonec vše v dobré obrátí. 
Moderní železniční spojení s Prahou a Českými 
Budějovicemi přinese řadu nových pracovních 
příležitostí,“ věří Štěpánek.
                                         dokončení na straně 3

SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Úspěch divize 3 na plzeňské železnici – divi-
zi 3 se podařilo dohnat skluz jiného dodavatele  
a dodržet tak termín výluky – str. 3

Divize 1 ve spolupráci s ostatními dodavateli zpří-
stupnila v Brně veřejnosti Labyrint pod Zelným 
trhem – str. 2

MODERNIZACE TRATI ZAHÁJENA

Divize 1 naší společnosti zahájila v polovině března 
úpravu tzv. Žižkovského tunelu pod Vítkovem, který 
až do zprovoznění tunelů Nového spojení přiváděl 
vlaky na hlavní nádraží. Cílem úpravy je revitali-
zovat tunel tak, aby dále sloužil jako cyklostezka 
a stezka pro pěší.
 Stávající stavebně technický stav odpovídá pro-
vozu elektrifikované železniční tratě. Z hlediska 
posouzení stavu, při kterém bude tento podzemní 
objekt volně přístupný veřejnosti, je nutné kon-
strukci obezdívek sanovat. Především se jedná 
o styky tunelových pasů, přes které proniká pod-

zemní voda. Žižkovský tunel, postavený v roce 1872 
původně pro dvoujkolejný provoz, byl sanovaný 
poprvé v roce 1947. V roce 1972 byl rekonstruován 
pro elektrický provoz s novou betonovou klenbou. 
Od té doby byl tunel využíván pouze pro jednoko-
lejný železniční provoz.
 Stěžejním bodem sanace bude zamezení prosa-
kování spodní vody skrz styčné spáry tunelových 
spojů. To znamená ve všech stycích zabudovat do 
konstrukce tunelu svodnice, které budou v patkách 
opěr napojeny na stávající odvodňovací systém.
               dokončení na straně 3 

 

ŽIŽKOVSKÝ TUNEL SE ZMĚNÍ V CYKLOSTEZKU

TYRŠŮV VRCH SE DOČKAL 
ZÁKLADNÍHO KAMENE

ZBRASLAV MÁ PROTIPOVODŇOVÁ 
OPATŘENÍ



Na začátku roku zahájila divize 1 naší společ-
nosti další významnou vodohospodářskou stavbu. 
V pražské městské části Satalice, mezi ulicemi 
Za Školkou a Vinořská, provádí rekonstrukci a do-
stavbu stávající kanalizace. Součástí stavby je také 
rekonstrukce místních komunikací. 
 Rekonstrukci kanalizace délky 1200 metrů si 
vyžádaly průsaky stávajícího potrubí, které byly 
zjištěny kamerovým průzkumem.   
 „Vlastní rekonstrukce kanalizace spočívá v in-
stalaci vložky do potrubí. Ta je prováděna za pomo-
ci hydrostatického sloupce vody. Syntetickou prys-
kyřicí nasycená vložka je inverzním procesem 
postupně převracena naruby a přitlačována hyd-
rostatickým tlakem vodní náplně k povrchu stáva-
jícího potrubí. Ponechaná vodní náplň je připojena 
hadicemi k mobilní kotelně, která ji vyhřeje na 
stanovenou teplotu po dobu předepsanou techno-
logickým pokynem. Tím dojde k polymeraci prysky-
řice vystýlky. Po vychlazení je odříznuta zaváděcí 
a ukončovací část vystýlky, čímž se zprůchodní 
oba konce opravovaného úseku. V místech zaús-

tění domovních přípojek, jsou ve vložce vyříznuty 
otvory pro jejich zprovoznění,“ popisuje rekon-
strukci manažer projektu Jan Hlaváček z divize 1.
 Dalších 200 metrů kanalizace divize 1 buduje 
zcela nově. Je to v místech, kde dosud chyběla 
nebo je v havarijním stavu a je nutná kompletní 
výměna potrubí.  
  Součástí stavby 
je rovněž obnova 
všech revizních ša-
chet. Nově bude 
také zhotoveno při-
bližně 90 uličních 
vpustí.
 Obnova a rekon-
strukce kanalizace 
představuje okolo 
30 % nákladů. Větší 
část z 92 mil. korun 
připadá na obno- 
vu povrchů dotče-
ných ulic.                
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PALLADIUM 
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

Jan Šunka je od června loňského roku výrobním 
náměstkem divize 2. Nastoupil na místo dosavad-
ního výrobního náměstka Josefa Mihalka, který 
se stal specialistou v divizi 2. Jan Šunka přešel 
do společnosti Subterra z divize 9 společnosti 
Metrostav, kde zastával funkci vedoucího pro-
jektu.

V polovině loňského roku jste učinil další krok 
ve vaší profesní kariéře, co vás přimělo k tomu 
vyměnit stavbu za kancelář? 
Nabídka současného ředitele divize 2 Petra 
Kajera. Známe se z Metrostavu již řadu let. Spolu 
jsme realizovali některé opravdu zajímavé pro-
jekty. Z pozice vedoucího projektu to pro mně 
byla nabídka k dalšímu rozšiřování znalostí ve 
stavebním oboru. Pokud jde o výměnu práce 
na stavbě za židli v kanceláři, tak to není úplně 
přesné srovnání. V kanceláři jsem nakonec méně 
než na stavbách. Jsou stavby, kam jezdím skoro 
každý den.

Měl jste v té době s výrobou zkušenosti? Věděl 
jste, co vás čeká?  
Myslím, že každý vedoucí projektu má s výrobou 
určité zkušenosti, byť v rámci daného projektu. 
Věděl jsem, že v divizi 2 Subterra byly problema-
tické stavby, které stále dobíhají, ale věděl jsem 
také, že jsou stavby, kde dochází k zahájení rea-
lizace a které již mohu připravit. V začátcích, při 
seznamování se stavem projektů a s lidmi, kteří 
na nich pracují, mi pomohl dosavadní výrobní 
náměstek Josef Mihalko, kterému bych tímto 
chtěl ještě jednou poděkovat.

Dokončujete projekty, které již běží, ale zároveň 
začínáte nové… Co je podle vás rozhodující, aby 
byl projekt úspěšný?
Především důkladná příprava stavby a navazu-
jící důsledná kontrola jejího průběhu. Nemohu 
posoudit průběh staveb, u kterých jsem nebyl, ale 
současné stavby, tedy zahájené v posledních asi 
osmi měsících, mají velký potenciál být úspěšný-
mi. Sestavili jsme nové pracovní týmy, které znají 
svůj díl zodpovědnosti. Je potřeba také myslet na 
to, že i v dnešní době, kdy pozemní stavitelství 
stagnuje, nemá cenu nabírat zakázky za každou 
cenu nebo dokonce pod cenou.  

Dokážete využít všechny vedoucí projektů v di- 
vizi 2, případně chystáte rozšiřování?
V současné době máme pokryty všechny stavby 
dosavadními manažery. Na druhou stranu soutě-
žíme o mnoho zakázek, z nichž některé jsou blízko 
podpisu smlouvy o dílo. To znamená, že pracovní 
tým budeme muset rozšířit. V této souvislosti 
bych chtěl také podotknout, že jsme zavedli pra-
vidlo „na každém projektu student“. Naším cílem 
je vychovat si budoucí manažery. 
   
Divize 2 nyní staví několik bytových projektů, jde 
vše podle plánu?
Ačkoliv je tato zima taková jaká je, musím potvr-
dit, že nikde nám nevázne termín a naplňujeme 
jak očekávání investorů, tak samozřejmě vedení 
divize 2, potažmo celé společnosti. Nutno také 
podotknout, že jsme dva projekty zahajovali v ter-
mínech, kdy nás zima zastihla na hrubé stavbě. 
Asi nejkomplikovanějším projektem je dostavba 
rezidenční čtvrti Na Hvězdárně. Přes všech-
na úskalí a nástrahy, vzniklé tím, že jsme tento 
rozsáhlý projekt převzali rozestavěný po dvou 
dodavatelích, získáváme od investora pozitivní 
zpětnou vazbu.                     

Ve čtvrtek 4. února se odehrála na projektu „Pod 
Tyršovým vrchem“ slavnostní událost – poklepání 
základního kamene stavby. Projekt Tyršův vrch 
vzniká v klidné lokalitě v pražské Michli. Jedná se 
o bytový dům, který tvoří dva propojené objekty.
 „Jsem rád, že i v době, kdy výstavba bytových 
domů takřka stagnuje, můžeme realizovat tento 
projekt. Je to dáno tím, že k tomu využíváme 
vlastní kapitál skupiny Metrostav. Poděkovat bych 
chtěl především divizi 2 společnosti Subterra, 
která stavbu v rámci skupiny provádí. Že jde 
o mimořádně povedený projekt dokazuje fakt, že 
již dnes máme rozprodáno téměř 40 % bytů,“ řekl 
v úvodním proslovu ředitel společnosti Metrostav 
Development Petr Pujman. Jeho slova doplnil 
Petr Kajer, ředitel divize 2 společnosti Subterra. 
Poděkoval za svěřenou důvěru a ujistil přítomné, 
že dílo bude dokončené včas a v požadované 
kvalitě. „Projekt Tyršův vrch je jakýmsi trojským 
koněm v této, bohužel poněkud zapomenuté, 
lokalitě. Tímto bych chtěl poděkovat skupině 
Metrostav, že si místo u Botiče pro stavbu našla 
a začala jej realizovat.“ „Architektonické zpraco-
vání bytového domu skvěle vyplní volné prostran-
ství,“ uvedl na adresu skupiny Metrostav Pavel 
Horálek, starosta Prahy 4. Poslední slovo patřilo 
architektovi Marku Lehmannovi, který zdůvodnil 
návrh projektu a popřál budoucím obyvatelům 
domu k dobré volbě.
 Navzdory nepříznivému počasí posledních 
týdnů se na projektu bytového domu stále pracu-
je. Na objektu A, který se přibližuje ulici Magistrů, 
je dokončeno první podzemní podlaží včetně 
stropů. Na objektu B, který se přimyká k Botiči, se 
zastropení podzemního podlaží dokončuje. „Kvůli 
mrazům, které vytrvale pokračují již několik týdnů, 
musíme při betonování provádět zimní opatření. 
To znamená čerstvý beton udržovat v teplotě 
nad bodem mrazu až do jeho úplného zatvrdnutí. 
Nyní už máme de facto hotová první podzem-
ní podlaží a začínáme se svislými konstrukcemi 
nadzemních částí,“ řekl v únoru k postupujícím 
pracím manažer projektu Pavel Horák z divize 2 
Subterra.

Komorní bydlení bude připraveno pro nové 
obyvatele na konci tohoto roku.                           

JANA ŠUNKU, 
výrobního náměstka divize 2

PROJEKT DIVIZE 2

Divize 4 zahájila výrobní přípravu realizace projek-
tu kompletního technologického vybavení tunelů 
Prackovice a Radejčín na stavbě 0805 Lovosice–
Řehlovice. Tunely se nacházejí na poslední, nedo-
končené části dálnice D8. Objednavatelem je divize 
5 společnosti Metrostav. Celkový objem realizova-
ných prací činí 488,8 milionu korun.
 Technologické vybavení tunelů tvoří tyto provoz-
ní celky: Bezpečnostní a detekční zařízení, Zařízení 
pro řízení a automatiku provozu, Slaboproudá 
komunikační zařízení, Energetika, Osvětlení, 
Vzduchotechnika a Vodní hospodářství.
 Technologické vybavení tunelů bude plně re-
spektovat požadavky patřičných směrnic a tech-
nických podmínek. Tunely Prackovice a Radejčín 
jsou z hlediska bezpečnosti zařazeny do nejvyšší 
kategorie TA. Tomuto zatřídění odpovídá vybavení 
tunelů, a to jak po stránce stavební, tak zejména po 
stránce technologického vybavení.
 V tuto chvíli naplno probíhají projekční práce nad 
realizační dokumentací stavby tunelu Prackovice 
a koordinace projektovaných parametrů jednot-

livých celků technologických zařízení se staveb-
ní částí tunelu. Následovat budou projekty tech-
nologického vybavení pro tunel Radejčín, který 
prozatím nemá vydané platné stavební povolení.
 Na tvorbě realizační projektové dokumentace 
se přímo podílí i divize 4, konkrétně Michal Robek 
z útvaru technického náměstka, který je současně 
i manažerem celého projektu. Pod jeho vedením 
vznikají dva projekty – Osvětlení tunelu Prackovice 
a Osvětlení tunelu Radejčín. „V tuto chvíli již máme 
optimalizováno a vyprojektováno veškeré tunelové 
osvětlení, včetně systému ovládání a signalizace
z řídicího systému tunelu. Následně budeme hledat 
optimální řešení elektrického napájení jednotlivých 
skupin osvětlení, trasy a průřezy napájecích kabelů 
vzhledem k úbytkům napětí a impedančním smyč-
kám v kabelovém vedení,“ řekl Michal Robek.
 Zahájení realizace technologického vybavení 
tunelu Prackovice je naplánováno na druhou polo-
vinu roku 2010. V optimální variantě by divize 4 měla 
následně plynule přejít k realizaci technologického 
vybavení tunelu Radejčín.               Aleš Trnečka 

NOVÉ TUNELY NA DÁLNICI D8 VYBAVÍ DIVIZE 4

PĚT OTÁZEK PRO...

SATALICE SE STÁVAJÍ MODERNÍM PŘEDMĚSTÍM

Na konci března Magistrát města Brna zpřístupnil 
veřejnosti unikátní podzemní prostory, které byly 
postupně objevovány během výkopových prací 
a brněnské kolektorizace. 
 „V dávné minulosti objevené sklepní prostory 
pod Zelným trhem jsou v převážné části pouze 
sanovány betonovým nástřikem. Další objevova-
né podzemní sklepy již byly opravovány v duchu 

koncepce zachování historického rázu. Postupným 
propojováním jednotlivých sklepů došlo ke vzniku  
labyrintu s různě velkými objekty a s proměnlivou 
výškovou úrovní,“ říká Milan Hellinger z divize 1, 
jehož tým se podílel na zpřístupnění podzemního 
labyrintu.
 „Naše práce spočívala ve vyražení čtyř propojek 
v celkové délce 70 metrů. Ražený profil se pohybo-
val od 4,3 do 8,4 m2. Ražbu jsme prováděli podle 
zásad NRTM, většinou ve spraších s krokem budo-
vání výztužných rámů ANKRA. Vzhledem k ma-
lým rozměrům ražených propojek jsme nemohli 
použít mechanizaci, takže rozpojení materiálu na 
čelbě i jeho naložení se provádělo ručně pomocí 
sbíjecích kladiv a lopat,“ popisuje stavbu Milan 
Hellinger.  Všechny nově vyražené prostory budou 
v další etapě výstavby obezděny historickými cihla-
mi. Subterra dále provede výkop větracího kanálu 
v celém prostoru labyrintu.                                        

LABYRINT POD ZELNÝM TRHEM

POUKÁZKY NA REGENERACI
Podle článku 28 kolektivní smlouvy poskytne naše 
společnost finanční poukázky na regeneraci 
zaměstnancům, kteří jsou k 31. 3. 2010 alespoň 
jeden rok v pracovním poměru v naší společnosti.  
Tato finanční poukázka nenáleží zaměstnancům 
společnosti v pozicích vrcholového managementu, 
zaměstnancům zařazeným ve 12. tarifním stupni, 
zaměstnancům, u nichž byla opakovaně vykázána 
neomluvená absence, zaměstnancům v mimoev-
idenčním stavu (kromě zaměstnanců uvolněných 
k výkonu odborové funkce v rámci společnosti), 
ani zaměstnancům, kteří jsou ve výpovědní době 
nebo rozvázali pracovní poměr se společností 
dohodou /s výjimkou § 52 a) až d) ZP/.
 Poukázky budou distribuovány v průběhu května 
společně se stravenkami za měsíc duben. Spolu 
s poukázkami obdrží každý zaměstnanec informač-
ní leták o možnostech jejich využití. Jedná se o po-
ukázky Tiket Multi od společnosti Accor services 
CZ. Poukázky jsou platné do konce roku 2011.
 Bližší informace o možnostech využití včetně 
seznamu provozoven, kde je možné poukáz-
ky uplatnit, najdete na internetových stránkách 
www.accorservices.cz.                       Jana Škarková 

TYRŠŮV VRCH SE DOČKAL 
ZÁKLADNÍHO KAMENE



Za přítomnosti investora stavby – OMI MHMP, 
Odboru krizového řízení a Správy služeb Magistrátu 
hl. m. Prahy, technického dozoru stavby a super-
vizora stavby byla zkušebně zkompletována proti-
povodňová stěna, jejímž cílem je chránit Zbraslav 
v případě povodní.
 Téměř kilometrovou betonovou stěnu lemující 
říční tok Vltavy od mostu Závodu míru po zbraslav-
ský zámek realizovala divize naší společnosti.
 Vlastní mobilní hrazení je v případě povodní osa-
zováno v průchodech skrz vlastní železobetonovou 
protipovodňovou stěnu, případně na snížených 
parapetních zídkách. Tyto zídky jsou sníženy z dů-

vodu zachování výhledu z přilehlých nemovitostí.
 Zkušební postavení mobilního hrazení je jednou 
z důležitých provozních zkoušek při procesu pře-
dávání díla investorovi a správci. Vlastní postavení 
provedli pracovníci dodavatelské společnosti EKO 
systém, která je dodavatelem tohoto sytému i na 
ostatních protipovodňových opatřeních v Praze. 
Následně mobilní hrazení postupně demontovali
pracovníci správce, jímž jsou Služby hl. m. Prahy, 
naložili na vozidla a odvezli do skladovacích pro-
stor. Tam je uloženo pro případ povodně.
 Výsledkem akce byl podpis předávacího proto-
kolu bez vad a nedodělků.                        
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NOVÁ TECHNIKA SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ

ZBRASLAV MÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Pokud generální 
ředitel někoho 
vyhlásí osob-

ností roku ve společ-
nosti Subterra, pak 
nemůže chybět ani 
v našem pravidel-
ném seriálu. Na pro-
gramové konferenci 
společnosti Subterra 
byl 23. března 2010 
vyhlášen Osobností 
roku 2009 dlouholetý 
a mimořádně zku-
šený zaměstnanec 
naší firmy Ing. Jiří 
Smolík. 
 Jiří Smolík patří 
mezi první zaměstnance dnešní akciové společ-
nosti. K národnímu podniku Podzemní inženýrské 
stavby nastoupil již v roce 1966 na výstavbu vodo-
vodního přivaděče Želivka, kde se stal posléze 
vedoucím úseku. Během své profesní kariéry 
se vypracoval na uznávaného experta v oblasti 
vodního hospodářství a tvorby koncepce infra-
strukturních sítí na území ČR. Mimo to je aktiv-
ním členem řady společností zabývajících se 
problematikou podzemního stavitelství. Za vše 
hovoří jeho mimořádně velký podíl na organizaci 
Světového tunelářského kongresu – WTC 2007 
v Praze. V současné době zastává Jiří Smolík 
u společnosti Subterra funkci manažera marke-
tingového oddělení obchodního ředitele. 
 Jako technik se Jiří Smolík podílel na tech-
nické přípravě několika stěžejních dodávek naší 
společnosti. Jmenovitě šlo o Kabelové tunely 
Praha, Kolektory Praha a Brno, Stoku K Praha, 
Odkanalizování sídliště Barrandov Praha, Odka-
nalizování JZM Praha, Levobřežní kunratický sbě-
rač Praha, Kanalizaci Liberec–Jablonec, tunelové 
části VD Josefův Důl, Slezská Harta, Brněnského 
oblastního vodovodu, PVE Dlouhé Stráně, podzem-
ní ČOV Pec pod Sněžkou či podzemní ČOV Loket.
 Jak již bylo řečeno, Jiří Smolík dlouhodobě 
ovlivňuje tvorbu koncepce infrastrukturních pro-
jektů. Toto ovlivňování odvozuje ze zkušeností 
získaných při provádění podzemních prací naší 
společností. V části pozemních komunikací využí-
vá svého dlouholetého vlivu u sekce Tunely České 
silniční společnosti i Světové silniční společnosti 
AIPCR, stejně jako aktivního působení při orga-
nizování konferencí Podzemní stavby Českým 
tunelářským komitétem ITA/AITES.
 Uvedená kontaktní činnost zabezpečuje pro 
společnost Subterra nejnovější informace o při-
pravovaných tunelových stavbách, a to jak v čás-
ti koncepčního a technického řešení, tak v odbor-
ném odhadu očekávaných nákladů na výstavbu.
 Ovšem ani zde nekončí rozsah činností, kterými 
se Jiří Smolík v zájmu společnosti zabývá. Aktivně 
a dlouhodobě se podílí na tvorbě a dalším zdoko-
nalování norem a technických podmínek v oboru 
tunelových staveb, včetně jejich anglických pře-
kladů.
 Svůj život nepodřizuje jen profesním zájmům. 
Od mládí aktivně sportuje, hraje na housle a je 
velkým příznivcem kultury, zejména vážné hudby. 
Vzorně plní povinnosti manžela, otce i dědečka.
 Vliv Jiřího Smolíka na 45 let trvající vývoj 
naší společnosti jen dokazuje, že se právem stal 
Osobností společnosti Subterra minulého roku.    
                                                                 

ÚSPĚCH DIVIZE 3 NA PLZEŇSKÉ ŽELEZNICI
Subterra se jako člen Sdružení Skanska–
Eurovia–Subterra téměř rok podílí na železniční 
stavbě „Optimalizace trati Zbiroh–Rokycany“. 
Uplynulý rok byl ve znamení stavební proměny 
železniční stanice Rokycany. Divize 3 naší spo-
lečnosti se na rekonstrukci stanice podílela 
zejména realizací železničního spodku a svrš-
ku v sudé skupině.  
 Zahájení stavebních prací bylo podmí-
něno ukončením předcházející výluky liché 
skupiny, na níž se podílel jiný zhotovitel. Ta 
se prodloužila o tři týdny, což činnost divize 
3 odsunulo do zimních měsíců. „Tento fakt 
jsme výrazně pocítili především při pracích 
na železničním spodku. Další problémy na 
sebe nenechaly dlouho čekat. Byl to pře-
devším téměř až čtyři týdny trvající skluz har-
monogramu zapříčiněný zhotovitelem hloubkové 
kanalizace. I přes tuto nepříjemnou situaci jsme 
dokázali dodržet termín ukončení výluky. Těší mě, 
že velmi dobrou pověst naší firmy na plzeňských 
koridorech jsme nejen udrželi, ale i výrazně vylep-
šili,“ říká stavbyvedoucí Petr Mikulášek z divize 3.
 Stanice Rokycany je již v provozu. Byla vybu-
dována tři nová mimoúrovňová nástupiště. Pří-
stup na nástupiště zajišťují dva nové podchody. 
Bezbariérový přístup umožňují nové výtahy. Jeden 
z podchodů slouží také jako spojovací prvek mezi 
dvěma částmi stanicí rozděleného města.
 K cestovnímu pohodlí přispívá kompletní zřízení 
nového železničního svršku. Směrové poměry byly 
upraveny tak, aby umožnily vyšší rychlost přepra-
vy. Novému železničnímu svršku sekunduje nově 
zrealizovaný železniční spodek, který tvoří nejen 
únosné podloží, ale zajišťuje také rychlé a kvalitní 
odvodnění konstrukčních vrstev.
 „V současné době se především soustředíme 
na realizaci téměř tři a půl kilometru dlouhých 

Koncem roku 2009 byla 
základna typových stave-
ništních kontejnerů rozší-
řena o další čtyři. Jedná 
se o tzv. technické kon-
tejnery, určené k vytvo-
ření standardizace tech-
nického zázemí stavenišť. Subterra má tak nově 
k dispozici: kontejner vodárna (vybavený techno-
logií pro čerpání vody do tunelu a pro zařízení sta-
veniště), kontejner mechanika stavby (vybavený 
stroji pro základní údržbovou a opravárenskou čin-
nost servisního personálu stavby), kontejner pro 
výrobu hydraulických hadic (vybavený zařízením 
pro výrobu hydraulických hadic strojů na stavbě) 
a kontejner lampovna (vybavený pro příjem a vý-
dej svítidel, nabíjení svítidel, evidenci o vypůjčení 
atd.). Konfigurace jednotlivých kontejnerů a speci-
fikace vnitřního vybavení je výsledkem spolupráce 
pracovníků divize 12 a divize 1. 
 Poprvé jsou nové kontejnery použity jako sou-
část zařízení stavenišť Zahradnický a Olbramo-
vický tunel v rámci modernizace železniční trati 
Votice–Benešov. Již úvodní hodnocení, které 
poskytli mechanici těchto staveb, dokládá přínos 
jejich nasazení. „Na vlastních stavbách jsme si 
vždy museli nějak poradit a vytvořit si potřebné 
technologie a zázemí pro drobnou výrobu a opra-
vy, které stavba potřebuje. Vyřešením typového 
zázemí v této oblasti odpadají rozličná improvizo-
vaná řešení dílčích částí a při přechodu ze stavby 
na stavbu to bude znamenat již znalost tohoto 
vybavení a návyky obsluhy. Neopomenutelná je 
i úspora času při vybavování nové stavby,“ říká 
Libor Reichl ml., mechanik na stavbě Olbramovický 
tunel. „Jsem rád, že takovéto vybavení máme na 
stavbě k dispozici a že byl kladen důraz na jeho 
solidní úroveň,“ doplňuje Reichlova slova Dušan 
Morav, mechanik na stavbě Zahradnický tunel. 
  Závěrem bych rád poděkoval všem spolutvůr-
cům těchto kontejnerů za kreativní přístup při 
jejich řešení. Na obrázku je dílčí ukázka provedení 
uvedených kontejnerů.              Pavel Kalíšek 

NOVÉ TYPOVÉ STAVENIŠTNÍ 
KONTEJNERY

SUBTERRA PROŠLA SÉRIÍ
CERTIFIKAČNÍCH AUDITŮ
V říjnu 2009 byl proveden v rámci naší společ-
nosti recertifikační audit systémů managementu 
kvality (QMS), environmentálního managementu 
(EMS) a dozorový audit systému bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci (SMS). Audit 
provedla firma STAVCERT Praha, spol. s r.o.
 V rámci externího auditu byla prověřena úpl-
nost a provázanost dokumentace ve vazbě 
k činnostem organizace a zjišťování shody zave-
dených systémů managementu s požadavky 
systémových norem. Systém QMS je v organi-
zaci zaveden od roku 1998, systém EMS od roku 
2003 a systém SMS od roku 2004.
 Současně bylo prověřeno uplatňování sys-
témů managementu v rámci činností, na které 
požádala společnost o rozšíření předmětu cer-
tifikace. Jedná se o činnosti: Svařování ocelové 
konstrukce a svařování betonářské oceli a Raž-
ba tunelů pomocí tunelovacích strojů (TBM).
 Subterra a.s. také splnila veškeré náležitosti 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o dob-
rovolné účasti organizací v systému řízení pod-
niků a auditu z hlediska ochrany životního pro-
středí (EMAS).          Jaroslav Kučera 

dokončení ze strany 1
Náměstek sekce pro správu finančních zdrojů 
Státního fondu dopravní infrastruktury Jaroslav 
Krauter, který je zároveň pověřen řízením SFDI, při-
pomněl, že jde o finančně velmi náročnou stavbu, 
která je kryta rovněž z národních zdrojů. „V tomto 
roce patří modernizace trati mezi Voticemi a Be-
nešovem mezi nejnáročnější stavby financované 
SFDI. Prostředky na výstavbu jsou zajištěny,“ slíbil 
Krauter.
 Poslední slovo patřilo Martinu Borovkovi, gene-
rálnímu řediteli EUROVIA CS, a.s., který vystupoval

v pozici zástupce dodavatelských firem. „Chtěl bych 
poděkovat starostovi města Bystřice za nabídnutou 
vstřícnost. Stavba takovéhoto rozsahu není pouze 
dílem nás dodavatelů, musí docházet ke shodě 
se všemi dotčenými institucemi. My se budeme 
snažit provést dílo v odpovídající kvalitě tak, aby co 
nejméně zatěžovalo obyvatele žijící v bezprostřední 
blízkosti,“ uzavřel proslovy Borovka.
 Následným symbolickým poklepáním na kolejnici 
byla oficiálně zahájena železniční stavba, která za 
poslední dobu patří mezi nejsledovanější a nejná-
ročnější.                      

protihlukových stěn ve stanici Holoubkov. Stěny 
svou délkou zasahují i do traťového úseku, proto je 
provedení rozděleno do více etap, tak jak na sebe 
navazují výluky jednotlivých úseků,“ popisuje úkoly 
divize 3 pro tento rok Petr Mikulášek. 
 Některé úseky výstavby protihlukových stěn jsou 
značně složité především na realizaci pilot. Jsou 
zde vrstvy naplavených, až půl metru dlouhých 
valounů, které naprosto znemožňují vrtání pilot. 
„Snažíme se najít optimální technologii tak, aby 
bylo dosaženo maximální kvality a zároveň rych- 
losti vrtání,“ vysvětluje dále Petr Mikulášek. 
 Kromě výstavby protihlukových stěn čeká divi-
zi 3 v tomto roce také realizace sudé skupiny 
stanice Holoubkov. Zde bude provádět práce na 
železničním spodku i svršku a dále pak i na novém 
nástupišti. Souběžně s těmito pracemi čeká pra-
covní tým divize 3 dokončení 400 metrů dlouhé 
části traťového úseku z Rokycan do Chrástu.
 „Lze si jen přát, aby letošní rok byl na této stavbě 
stejně úspěšný jako ten předcházející,“ dodává 
Petr Mikulášek.                  
                

MODERNIZACE TRATI ZAHÁJENA
dokončení ze strany 1
Pochozí plocha tunelu bude vystrojena asfaltovým 
kobercem a opatřena značením pro cyklostezku 
a stezku pro pěší.
 Závěrečnou technologií sanace betonových 
konstrukcí stávajících tunelových obezdívek bude 
sjednocující nátěr v celém rozsahu klenby, opěr 
i obou portálů. 
 V rámci sanace tunelu budou opraveny také 
portály včetně křídel, na kterých jsou patrny 
známky zvětrání.
 Revitalizovaný tunel propojí cyklostezku, která 
je v současné době přivedena k oběma tunelovým 
portálům. Divize 1 se zavázala předat dílo investo-
rovi, kterým je TSK Praha, na konci května tohoto 
roku.                   

ŽIŽKOVSKÝ TUNEL SE MĚNÍ 
V CYKLOSTEZKU



GRATULUJEME
kolegům, kteří slavili, slaví nebo v nej bližší 
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.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

10 let 
Krehan René 1. 4.
Benda Rudolf 10. 4.
Větrovský Pavel 10. 4.
Reichl Libor 16. 4.
Kobera Daniel, Ing. 2. 5.
Amrich Zdeněk 15. 5.
Adam František, Ing. 29. 5.

15 let 
Vrabec František, Ing. 1. 5.
Císař Jiří 15. 5.
Skalický Petr 17. 5.

25 let 
Adámek Jan 17. 4.
Makajev Petr 1. 5.

30 let 
Kelíšek Jiří 1. 5.

35 let 
Císař Vladislav 1. 5.

40 let 
Dvořák Jindřich 6. 4.
Knotek Milan 20. 4.
Krajíček Jiří 20. 4.

PRACOVNÍ JUBILEA

50 let 
Malý Pavel 6. 4.
Kalíšek Pavel, Ing. 22. 4.
Seidl Zdeněk 4. 5.
Kordula Jan 7. 5.

55 let
Kotyza Zdeněk 25. 4.
Simandl Miroslav 12. 5.

60 let 
Schilder Jan 11. 5.
Brožík Stanislav 26. 5.

Životní jubileum oslaví tato dáma:
Kučerová Marie 14. 4.

FOTOREPORTÁŽ

Ve čtvrtek 25. března 2010 byl slavnostně 
proražen primátorem města Brna Romanem 
Onderkou a generálním ředitelem ŘSD 

Alfredem Brunclíkem tubus Královopolského tune-
lu, který je součásti brněnského velkého městského 
okruhu (VMO). Projekt s oficiálním názvem „Silnice 
I/42, VMO, Dobrovského B“ po svém dokončení 
podstatně sníží hustotu dopravy ve vnitřním Brně. 
 „Dnešní den je prvním krokem ke zprovoznění 
stavby v roce 2011, respektive v roce 2012. Velký 
městský okruh je zásadní prioritou města Brna 
s ohledem na život obyvatel a dopravu ve městě. 
Nesmíme však zapomenout na to, že stavba tohoto 
tunelu je také o trpělivosti a toleranci obyvatel 
Králova Pole a Žabovřesk, za což bych jim nyní chtěl 
poděkovat,“ řekl na úvod Roman Onderka. Na jeho 

slova navázal Alfred Brunclík, který připomněl slo-
žité geologické podmínky, ve kterých se tunel razí. 
„Na stavbě musely být použity unikátní technologie 
především z důvodu extrémních a komplikovaných 
geologických podmínek a z důvodu maximálního 
zajištění bezpečnosti pracovníků a okolí stavby,“ 
řekl Brunclík.
 Za zhotovitele se slova ujal generální ředitel OHL 
ŽS Michal Štefl, který přítomným stavbu popsal. 
Jaroslav Krauter ze Státního fondu dopravní infra-
struktury nakonec vysvětlil financování projektu.
 Velkému zájmu se těšilo samotné vyražení 
posledních centimetrů. Roman Onderka si svlékl 
sako a usedl za knipl rypadla Terex. Zkušenosti 
nabyl již při slavnostním zahájení stavby, kdy vyrazil 
první centimetry tunelu.                                           

PROGRAMOVÁ 
KONFERENCE
V úterý 23. března 2010 proběhla první Pro-
gramová konference společnosti Subterra, na 
které se setkali vedoucí zaměstnanci ze staveb, 
z divizí i centrály, aby se seznámili se strategií 
skupiny Metrostav a strategií naší společnos-
ti. Mezi hosty konference byl Jiří Bělohlav, 
prezident skupiny Metrostav a předseda před-
stavenstva naší společnosti, i viceprezident 
skupiny a předseda dozorčí rady František 
Kočí, stejně jako další zástupci prezidia skupi-
ny. Programové konference se zúčastnilo 150 
našich manažerů a vybraných specialistů.
 Slovy „Dobrý den, Subterro“, zahájil pro-
gram generální ředitel Ondřej Fuchs, který jako 
nosné téma konference zvolil heslo „stabili-
ta“. Zrekapituloval hlavní změny, které nastaly 
v naší společnosti v posledních dvou letech, 
informoval přítomné o skladbě firem ve skupi-
ně, seznámil účastníky konference s hlavními 
prioritami skupiny a se strategií Subterry, která 
z nich vychází. Po vyhodnocení hospodářského 
výsledku uplynulého roku a komentáři k výko-
nům jednotlivých divizí vyjádřil svoji důvěru 
v zaměstnance naší společnosti.
 Následovala vystoupení všech odborných 
ředitelů centrály, kteří hodnotili uplynulé období 
a představili celofiremní cíle pro rok 2010 a dal-
ší období.
 Druhý blok jednání byl pomyslnou výstavní 
skříní všech divizí, které zde prezentovali jejich 
ředitelé. Ředitel divize 1 Martin Plíva, ředitel 
divize 2 Petr Kajer, ředitel divize 3 Antonín 
Formánek, ředitel divize 4 Martin Skořepa a ře-
ditel divize 12 František Berka měli jasně při-
pravenou strukturu svých vystoupení. Jejich 
úkolem bylo shrnout uplynulý rok jak po stránce 
výrobní, tak po stránce ekonomické. V další části 
svých prezentací seznámili přítomné manažery 
s právě realizovanými projekty a rekapitulovali 
poučení z uplynulého období. Nakonec všichni 
představili plány svých divizí pro rok 2010 i pro 
další období. 
 Závěr konference byl ve znamení vyhlášení 
oceněných zaměstnanců za rok 2009. Všem 
oceněným předal čestné uznání a osobní bla-
hopřání generální ředitel Ondřej Fuchs spolu 
s výrobně technickým ředitelem Jaroslavem 
Čižinským.
 Seznam oceněných zaměstnanců viz intranet 
společnosti Subterra.                     Jana Škarková 

Generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík připomněl, že na 
stavbě musely být použity unikátní technologie

Brněnský primátor Roman Onderka na úvod řekl, že 
prorážka tunelu je důležitým milníkem v postupu stavby

KRÁLOVOPOLSKÝ TUNEL PRORAŽEN: 25. 3. 2010

Brněnský primátor v roli bagristy proráží rypadlem Terex 
Královopolský tunel ze žabovřeského portálu

Roman Onderka a Alfred Brunclík se chystají prorazit 
tunel

Generální ředitel Ondřej Fuchs zahájil historicky první 
Programovou konferenci Subterra

U řečnického pultu se vystřídali odborní ředitelé centrály 
a ředitelé jednotlivých divizí

MODERNIZACE TRATI VOTICE–BENEŠOV OFICIÁLNĚ ZAHÁJENA: 15. 3. 2010

Na prorážku tunelu přijali pozvání k žabovřeskému portálu  
desítky hostů z řad investora, zhotovitele, médií i partnerů 
stavby

Zleva: výrobní náměstek divize 1 Metrostavu Jaroslav  
Heran, generální ředitel Subterra Ondřej Fuchs a gene-
rální ředitel OHL ŽS Michal Štefl 

V rámci zahájení Modernizace trati Votice–Benešov pokřtil 
votický farář sošku sv. Barbory u Olbramovického tunelu

Následné tiskové konference k oficiálnímu zahájení stavby 
se zúčastnili zástupci investora, starostů i dodavatele

Generální ředitel Subterra Ondřej Fuchs a manažer stavby 
Olbramovického tunelu Jakub Němeček ukládají sošku


