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Od závìru uplynulého roku se divize 3 podílí na optimalizaci železnièní trati spojující Beroun a Králùv Dvùr.  
Stavba je dalším krokem v modernizaci III. tranzitního koridoru.      
     

Rychlejší tra� Beroun – Králùv Dvùr 

Nádraží v Berounì èekalo na modernìjší podobu 
desítky let.                      

Již loni v listopadu pracovala divize 3 na snášení 
kolejových polí.                 

Optimalizaci úseku na trati Praha–Plzeò o délce 
pìti kilometrù zajiš�uje Spoleènost Beroun, kterou 
tvoøí Eurovia, OHL ŽS, GJW Praha a Subterra. Pro-
jekt pro SŽDC je souèástí pøestavby III. tranzitního 
koridoru, jenž na území ÈR spojuje Mosty u Jab-
lunkova a Cheb.

Moderní technologické vybavení 
Stavba zahrnuje rekonstrukci železnièního spodku 
a svršku – a dále též mostù, propustkù, podchodù 
a pøejezdù. Úsek dostane modernìjší zabezpeèo-
vací a sdìlovací zaøízení s dálkovým ovládáním 
stanic, nové trakèní vedení, metalickou i optickou 

kabeláž, informaèní zaøízení, kamerový systém 
a další elektronické prvky, které pøispívají k bez-
peènosti pro cestující i k ochranì objektù a tech-
nologií. Posílení a zálohu napájení zajistí podpùrná 
trakèní mìnírna.  

Optimalizovaná tra� umožní provoz vlakù s ma-
ximální cestovní rychlostí 160 km/h, jež je dosaži-
telná v pøípadì nasazení jednotek s naklápìcími 
skøínìmi. 

Pøístup bez bariér 
Ke komfortu pro cestující pøispìjí rovnìž upravená 
nástupištì se zvýšenou hranou, samozøejmostí je 
také mimoúrovòový a bezbariérový pøístup k vla-
kùm. V zastávce Králùv Dvùr bude vybudován 
podchod a rampy, ve stanici Beroun osobní výtahy 
na všechna nástupištì.     

Dle harmonogramu má optimalizace trati být 
hotova v polovinì roku 2019.
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V polovinì loòského prosince byl otevøen zbývající zhruba 12kilometrový úsek dálnice D8 vedoucí pøes Èeské støedohoøí. 
Jeho souèástí jsou také tunely Prackovice a Radejèín, na jejichž realizaci se podílela Subterra.                            

Poslední úsek dálnice D8 dokonèen      

Divize 4 instalovala veškeré technologie v tunelech, na mostì i v pøíslušných technologických 
objektech. V tunelu Radejèín, který mìøí 620 metrù, šlo také o proudové ventilátory.    

Tunel Prackovice mìøí pouze 270 metrù, jeho 
umìlé odvìtrání proto není tøeba.      

Zásadním bezpeènostním prvkem jsou propojky 
obou tunelových tubusù.      

Úsek dálnice D8 mezi Bílinkou a Øehlovicemi pro- 
chází složitým terénem Èeského støedohoøí, jejž 
kromì nìkolika mostù pøekonává rovnìž dvojice 
tunelù Prackovice a Radejèín. Prùzkumnou štolu  – 
a také tubusy prackovického tunelu razila divize 1, 
kompletní technologické vybavení obou objektù 
pak zajiš�ovala divize 4.      

Mediálnì sledovanou stavbu D8 provázely od 
poèátku diskuse o vedení trasy, do nichž vstupo-
valy i ekologické organizace, ale také další prùta-
hy. Nejvìtší komplikací pøedstavoval sesuv svahu 
u Litochovic v roce 2013, v jehož dùsledku byla vý-
stavba celého úseku prakticky zastavena.

Nejvìtší zakázka pro divizi 4
Kromì samotných tunelù dodávala Subterra tech-
nologii i pro most, jenž je propojuje. K historicky 
nejrozsáhlejší zakázce pro divizi 4 patøilo také dis-
peèerské pracovištì v Øehlovicích.    

Práce komplikovala skuteènost, že most byl 
realizován pozdìji než oba tunely, pøestože vše 
tvoøí dopravnì i technologicky jeden celek. Prùta-
hy zapøíèinily také morální zastarávání instalací, 

nebo� jejich koncepce vycházela z tendrové doku-
mentace z roku 2007. „V mezièase se mìnily nor-
my a nìkteré pùvodnì navržené komponenty se 
prostì pøestaly vyrábìt,“ øíká technický námìstek 
divize 4 Vít Strejèek. Zmìnami se zabývala tech-
nická skupina investora  Realizaèní  – ØSD ÈR.
dokumentace byla zpracovávána od roku 2009, až 
v øíjnu 2014 však mohly být zahájeny práce v tune-
lu Prackovice, po pùl roce následoval i Radejèín.  

Inteligentní osvìtlení 
Vybavení instalované divizí 4 zahrnovalo veškeré 
oblasti, napøíklad napájení, vzduchotechniku, ko-
munikaèní, bezpeènostní a detekèní zaøízení èi 
systémy pro øízení a automatiku provozu.  

Jedním z nejzajímavìjších úkolù byla montáž 
inteligentního øízení tunelového osvìtlení, první 
v tuzemsku. Podmínky v tunelech se velmi jemnì 
promìòují – èím více svìtla je venku, tím silnìjší 
musí být osvìtlení umìlé, aby se zrak øidièe staèil 
adaptovat. „Sinusoida zmìn je plynulejší, lepší vi-
ditelnost pøípadných pøekážek zvyšuje bezpeènost 
a zároveò klesají provozní náklady,“ dodává stav-
byvedoucí Michal Robek.

Komplexní funkèní zkoušky pøed zprovoznì-
ním dálnice prokázaly, že technologické vybavení 
tunelù i mostu splòuje veškeré smìrnice transev-
ropské silnièní sítì.

Nestabilní terén 
Kromì ražby prùzkumné štoly a tunelu Prackovice 
realizovala divize 1 v letech 2007 až 2010 také zá-
rubní zeï a oba portály.  

„Mezi roky 2015 a 2016 bylo v rámci stabilizace 
úseku pøed tunelem nutné provést sanaci zárubní 
zdi, která spoèívala ve zbudování dvou trámù a je-
jich zajištìní lanovými kotvami, resp. železobeto-
novými pilotami. Bylo zøízeno i odvodnìní vèetnì 
kanalizace, “ upøesòuje Miroslav Chyba z divize 1.  

Terén však stále pøedstavuje nejistotu. Vzhle-
dem k nestabilním geologickým podmínkám v Èe-
ském støedohoøí zatím na D8 probíhá pouze zku-
šební provoz. K definitivnímu pøedání úseku dojde 
až v letošním roce. 

BYTOVÉ DOMY V LETÒANECH     

Vážení spolupracovníci, 
pøedešlý rok byl pro naši Skupinu úspìšný i pøe-
sto, že situace na èeském trhu je pro velké staveb-
ní firmy nepøíznivá. Výpadky na domácím trhu se 
však daøí nahrazovat zakázkami v zahranièí. Sku-
pina Metrostav se etablovala ve Skandinávii, 
v Polsku, Nìmecku, Maïarsku a dalších zemích. 
Naše zakázková náplò se zmìnila a velké projekty 
pro domácí veøejné investory nahradily menší re-
gionální stavby a zakázky v zahranièí, kde realizu-
jeme témìø tøetinu obratu Skupiny. 

Naše práce i technologie se tìší zájmu nejen 
odborné, ale i široké veøejnosti. Dùkazem a záro-
veò vizitkou skupinové spolupráce je modernizace 
tra�ového úseku Plzeò–Rokycany, kde Metrostav 
razí tunel Ejpovice technologií TBM a Subterra 
renovuje koleje. I pøes menší poèet soutìží vypiso-
vaných na železnici si Subterra loni v této oblasti 
poèínala dobøe a úspìšnì dokonèila nìkolik vý-
znamných projektù, jako napøíklad rekonstrukci 
tra�ových úsekù Brno-Královo Pole – Kuøim, Klato-
vy – Železná Ruda èi Blažovice – Nesovice. Na 
Vánoce se podaøilo ukonèit stavbu železnièního 
uzlu Székesfehérvár v Maïarsku. V této zemi je 
Subterra úspìšná dlouhodobì a vìøím, že i nadále 
bude. Stejnì jako ve Švédsku, kde letos zahájí vel-
mi významnou kapitolu svého tamního pùsobení 
výstavbou dálnièního tunelu Skärholmen. Podob-
nì tomu bude i v Nìmecku, kde na rekonstrukci 
železnièního tunelu Alter Kaiser-Wilhelm naváže 
dvìma zakázkami, tentokrát ve spolupráci s fir-
mou BeMo Tunnelling. 

Naše Skupina se i v loòském roce zapojovala 
do aktivit souvisejících se spoleèenskou odpovìd-
ností. Kromì øady sponzoringových a charitativ-
ních èinností jsme se stali hlavním partnerem 
Handy cyklo maratonu, který jedineènì spojuje 
handicapované a nehandicapované sportovce 
i nesportovce. V jednom ze dvou našich týmù mìly 
své zástupce Metrostav i Subterra. Tøi desítky na-
šich spolupracovníkù navíc pøi závodì pomáhaly 
jako dobrovolníci. Dìkuji všem, kteøí nejen za Sku-
pinu Metrostav udìlali nìco pro naše spoluobèa-
ny a lepší budoucnost. 

Zmiòuji-li naše úspìchy, pak musím zmínit i vý-
zvy pro pøíští roky,  stejnì jako pøíslušné od-které –
povìdi  mapuje naše skupinová strategie. Pro  –
nadcházející období vidíme nìkolik klíèových ob-
lastí. Zaprvé musíme posoudit, jak jsou využívány 
vnitroskupinové kapacity, a vnitøní vazby pøípadnì 
posílit. Dále se hodláme zamìøit na práci s lidmi. 
Chceme dát pøíležitost tìm, kteøí si ji zaslouží. Rov-
nìž budeme dále hledat optimální model pùsobení 
na Slovensku, kde se chceme stát významným 
hráèem na stavebním trhu zejména v segmentu in-
frastrukturních projektù. Zamìøíme se také na ma-
ximální využití svého potenciálu v oblasti obchodu 
a marketingu. 

Loòský rok byl pro celý svìt plný dramatických 
zmìn. Jsme svìdky vojenských konfliktù na Vý-
chodì a politických zmìn na Západì. A� už na tyto 
zmìny nahlížíme jakkoliv, spoleèným jmenovate-
lem pro rok letošní bude patrnì nejistota. V domá-
cím prostøedí navíc poci�ujeme prohlubování 
morální krize. Naše Skupina však obstála a ukáza-
la, že se s nejistotami a krizemi umí vypoøádat. 
Máme dobrý tým, který již pøekonal mnohé pøekáž-
ky. Je tøeba nelhat, nekrást a pracovat správnì. 
Zvládneme to!

Jiøí Bìlohlav 
prezident Skupiny Metrostav 

D1 D4



Z P R A V O D A J www.subterra.czroèník XLI, 1/2017 | str. 2 

Divize 2 se stala generálním dodavatelem developerského projektu Park Rokytka, který bude stát v Praze 9. 
Pøípravné práce byly zahájeny v lednu.         

Bytový dùm u Rokytky   

Pìtipodlažní bytový dùm vyroste v oblasti starých 
Vysoèan, nìkolik minut chùze od stanice metra 
Vysoèanská a v dosahu další obèanské vybave-
nosti. Pod návrhem stavby je podepsán architekt 
Jaroslav Daïa.   

Odstupòované prùèelí 
Park Rokytka nabídne 45 bytových jednotek v dis-
pozicích 1+kk až 4+kk, ve výmìrách 39 až 103 met-
rù ètvereèních. Vìtšina bytù již našla své kupce. 
Souèástí vybavení je spoleèná podzemní garáž 
o kapacitì 43 parkovacích stání. 

Byty v pøízemí budou disponovat pøedzahrád-
kou, ve druhém a tøetím nadzemním podlaží pak 
lodžiemi a balkony. Dvì poslední patra, jejichž fa-
sáda se materiálovì, resp. barevnì odlišuje, ustu-
pují, èímž vznikají plochy pro terasy. Nejvyšší pod-
laží obsahuje ètveøici bytù s nejvìtší velikostí.       

Budova je rozdìlena na tøi schodiš�ové sekce 
se vstupy na severní stranì. 

Železobetonový monolit 
Divize 2 bude zajiš�ovat kompletní dodávku stavby, 
od základù až po okolní komunikace a sadové 
úpravy. Nosnou konstrukci tvoøí železobetonový 
monolit stìnového systému s cihelnými vyzdívka-
mi, objekt je založen na pilotách. Kontaktnì zatep-
lené obvodové stìny budou opatøeny omítkou èi 
døevìným obkladem.   

„Inženýrsko-geologický prùzkum prokázal, že 
obavu z archeologických nálezù mít nemusím. 
Respekt vzbuzuje spíše nedaleký potok Rokytka, 
který jsem v rozvodnìném stavu již vidìl,“ prozra-
zuje své myšlenky pøed zahájením projektu jeho 
vedoucí Miroslav Neškodný.

Projekt Park Rokytka, který nabízí spoleènost 
Crescon, má být dokonèen za 14 mìsícù, termí-
nem pøedání je tedy bøezen 2018.

Hlavní souèást zakázky tvoøila výmìna pražcù, 
celkem jich bylo osazeno více než 2 500 kusù.                      

Obnovu štìrkového lože zajistila strojní èistièka 
SÈ 600 s vozy MFS.                       

Blesková údržba v Trnovanech    

D2

Údržbu ve stanici Trnovany museli pracovníci divize 3 zvládnout rychle a navíc v pøedvánoèním èase. 
Na výmìnu pražcù nasadili dvoucestné bagry Liebherr.         

.                            Údržbové práce na 1. stanièní koleji v Trnovanech,  
které se nacházejí na regionální železnièní trati 
Lužná u Rakovníka – Chomutov, zajiš�ovala spo-
leènost GJW Praha, divize 3 Subterra pùsobila 
v pozici subdodavatele. 

Stavba probíhala v nepøetržité dvanáctidenní 
výluce, k zahájení údržby došlo 12. prosince 2016.

Betonové i døevìné pražce
Tìžkou støední opravu trati požadovala SŽDC kvùli 
špatnému stavu døevìných pražcù a celkovému 
opotøebení kolejového roštu. 

Ještì pøed zapoèetím samotné realizace však 
musely být provedeny sondy, které zjiš�ovaly 
pøesné uložení inženýrských sítí. Jejich trasy byly 
následnì vytyèeny.  

Hlavní èást prací spoèívala ve výmìnì pražcù. 
Celkem bylo vloženo 427 kusù nových betonových, 

812 kusù nových døevìných a 1 307 kusù užitých 
betonových pražcù. V úsecích výmìn zároveò pro-
bìhlo strojní èištìní štìrkového lože. V nìkterých 
místech bylo tøeba lože zcela odtìžit a nahradit 
novým, napøíklad v oblasti nástupištì v nìkdejší 
zastávce Trnovany.  

Divize 3 pøi práci na údržbì využila strojní èis-
tièku SÈ 600 s vozy MFS, které odtìžený materiál 
transportují pomocí pásu smìrem dopøedu, a rov-
nìž dvoucestné bagry znaèky Liebherr s pøíslu-
šenstvím pro výmìnu pražcù.

Èásteèná výmìna kolejnic
Zakázka zahrnovala také smìrovou a výškovou 
úpravu kolejí vèetnì zhutnìní a následného pro-
pracování štìrkového lože. V úsecích dotèených 
stavbou dále byla provedena oprava, resp. opì-
tovné zøízení tra�ové bezstykové koleje vèetnì její-
ho napojení na stávající stav. 

Stavba byla dokonèena a pøedána 23. prosin-
ce loòského roku. „Termín opravy v Trnovanech 
byl ponìkud nestandardní – jak samotnými prace-
mi v zimním období, tak zejména termínem pøedáv-
ky tìsnì pøed Vánocemi. V chladném poèasí mìly 
i stroje co dìlat, ale naši lidé si nakonec se vším 
poradili,“ rekapituluje za divizi 3 projekt jeho ve-
doucí Petr Mikulášek.

D3

Železnièní tra� nedaleko Litomìøic prošla v závìru minulého roku støednì velkou údržbou, 
která probìhla v rekordním èase necelých dvou týdnù.   

     

Odstupòování dvou nejvyšších pater vytvoøí 
prostorné terasy.               

K vybavení domu budou patøit rovnìž spoleèné 
podzemní garáže.                 

Oprava radnièní vìže     

D2 Ve spolupráci se specializovanou spoleèností 
AVERS a v úzké souèinnosti s památkáøi bude divi-
ze 2 renovovat vìž pražské Staromìstské radnice.

Obnovy se doèkají všechna prùèelí dominanty 
vèetnì orloje. Na nároèném projektu, který za divi-
zi 2 povede Pavel Horák, se uplatní øada umìlec-
kých øemesel – napøíklad kamenosochaøství, øez-
báøství, pasíøství èi malíøství. 

Zakázka pro hlavní mìsto Prahu má probíhat 
od letošního února do listopadu 2018. Po dobu re-
konstrukce støechy a ochozu, více než pùl roku,  
nebude vìž pøístupná veøejnosti.   

D4 Subterra se spoleèností HTK dodává technické 
zaøízení pro novou administrativní budovu Aspira 
Business Centre v Praze 5.  

Zakázka zahrnuje vzduchotechniku, ústøední 
vytápìní a chlazení, zdravotnìtechnické instalace 
a stabilní hasicí zaøízení. Po dokonèení hlavních 
rozvodù v jedenáctipodlažní stavbì bude divize 4 
pokraèovat v technologickém vybavení jednotli-
vých prostor dle potøeb jejich nájemcù. 

Staveništì bylo pøedáno v øíjnu 2016, ukonèení 
projektu je plánováno na srpen letošního roku.      

D3 Loni v létì provádìla divize 3 rekonstrukci úse-
ku Božejovice–Milevsko, souèásti jednokolejné 
regionální trati mezi Táborem a Ražicemi. 

Na stavbì byl nasazen stroj SUM 1000-CS, 
zapùjèený spoleèností TSS, který umožnil èasovì 
úspornou výmìnu pražcù – bez snesení kolejové-
ho roštu. Celkem byly položeny témìø ètyøi tisíce 
betonových pražcù typu SB 5.   

V listopadu, po tøech mìsících provozu, se 
pracovníci divize 3 na stavbu vrátili, aby provedli 
tzv. tøetí podbití. Dùvodem pro tuto finální úpravu 
kolejí je konsolidace štìrkového lože.       

TZB pro budovu Aspira     

Tøetí podbití jihoèeské trati      

D1 Po výstavbì pøístupových tunelù Skärholmen 
a Sätra získala dceøiná spoleènost SBT Sverige 
AB ve švédské metropoli další zakázku – ražbu sil-
nièního tunelu Skärholmen. Dva paralelní tubusy 
v celkové délce pøibližnì osmi kilometrù s více než 
ètyømi kilometry tunelových ramp budou souèástí 
stockholmského mìstského okruhu. 

Smlouva s investorem byla uzavøena 21. pro-
since 2016. Podpisového aktu se zúèastnil i gene-
rální øeditel Ondøej Fuchs, pøedseda pøedstaven-
stva SBT Sverige AB. Realizace tunelù metodou 
„Drill and Blast”, na níž se budou podílet také pra-
covníci divize 1, potrvá více než ètyøi roky.  

Úspìch SBT Sverige AB   

Rezidenèní projekt Park Rokytka bude realizován v Praze-Vysoèanech dle návrhu Ateliéru Daïa.  
Divize 2 dodává celou stavbu vèetnì komunikací a sadových úprav.                 
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Subterra se spoleèností OHL ŽS zvítìzila v soutìži a od poèátku ledna pracuje na úpravách železnièní stanice v Kuøimi.     
Divize 3 bude nádraží, které se nachází deset kilometrù od jejího tišnovského sídla, obnovovat více než rok. 

Rekonstrukce kuøimského nádraží        

Práce ve stanici Kuøim zahájila Subterra 
nedlouho po zaèátku letošního roku. 
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Po absolvování pražské SPŠS v Dušní ulici v roce 
1983 pracoval Vít Strejèek ve Vojenském projekto-
vém ústavu a poté ve spoleènosti SATRA. V roce 
2005 nastoupil do divize 9 spoleènosti Metrostav, 
kde mìl kromì jiného na starosti dodávku techno-
logického vybavení pro dálnièní tunely Valík, Li-
bouchec, Panenská (èásteènì) a Klimkovice. 

Do spoleènosti Subterra nastoupil po vzniku 
technologické divize 4 a jako její technický ná-
mìstek pùsobí od roku 2009. 

Právì skonèila dostavba D8 sužovaná prùtahy. 
Jak všemožné komplikace ovlivnily vaši práci?
Kvùli neustálému posouvání data dokonèení se 
navyšovaly naše provozní náklady a zároveò mo-
rálnì zastarávalo technologické vybavení tunelù, 
které bylo projektováno již v roce 2007. Zakázku 
jsem ještì pro divizi 9 Metrostav získal v roce 2008 
a pùvodním termínem dokonèení pro tunely Prac-
kovice a Radejèín byl prosinec 2010.  

Mìla divize 4 zkušenosti s takto rozsáhlým pro-
jektem?
Šlo o nejvìtší zakázku v historii naší divize, co do 
rozsahu i objemu prací. Pøedtím jsme se obdobnì 
podíleli na výstavbì tunelového komplexu Blanka 
a prodloužení trasy A pražského metra, tam jsme 
však instalace zajiš�ovali pouze zèásti. V pøípadì 
dálnice D8 jsme dodávali komplexní technologic-
ké vybavení nejen pro tunely Prackovice a Radej-
èín, ale také pro silnièní úsek v podobì mostu, jenž 
je propojuje.

Konkurenceschopnost zvyšuje i technologická 
pøevaha. Jak si v tomto ohledu stojíte?
Jednu z našich výhod v oblasti TZB pøedstavuje ši-
roký zábìr. Ve všech provozech udržujeme vysoký 
standard odbornosti a zároveò pracujeme na roz-
šiøování své odborné zpùsobilosti. Napøíklad s di-
vizí 3 spolupracujeme pøi realizaci železnièních 
staveb, mnozí zamìstnanci provozu elektro proto 
musejí mít pøíslušná osvìdèení. 

V roce 2013 jsme získali odbornou zpùsobilost 
na dodávku samoèinného vodního stabilního hasi-
cího zaøízení sprinklerového typu. Certifikaci v této 
oblasti každoroènì provìøuje autorizovaná osoba 
vykonávající dohled nad øádným fungováním sy-
stému øízení výroby. 

Podílíte se na zahranièních zakázkách a snažíte 
se je pøípadnì sami získávat?
Vzhledem ke skuteènosti, že investice do tunelo-
vých staveb v naší zemi klesly na minimální úro-
veò, zaèali jsme svoji pozornost zamìøovat právì 
na zakázky v zahranièí.

Po nìjaké dobì se jako jediný perspektivní trh 
v této oblasti jeví Slovensko. Z mnoha tunelových 
staveb, které se tam v souèasnosti realizují i pøi-
pravují, jsme zatím získali jednu zakázku – dodáv-
ku vzduchotechniky pro tunel Povážský Chlmec na 
dálnici D3 u Žiliny. 

V dalších cizích zemích se èasto objevuje vý-
razná pøekážka v podobì pøíliš rozdílných pøedpi-
sù a norem pro technologické vybavení tunelù.

Které velké projekty jsou aktuální?
Samotný stát dnes své investice v oblasti staveb-
nictví omezuje, stále èastìji proto usilujeme o prá-
ci pro soukromý sektor. 

Pro privátní investory jsme v nìkolika posled-
ních letech nìkteré významné projekty již dokon-
èili, napøíklad budovy Florentinum a Aviatica. Na 
dalších stavbách, taktéž v Praze, pracujeme – Me-
chanica, OC Chodov – a jiné se teprve rozbíhají, 
tøeba Aspira. 

Tyto projekty patøí k rozsáhlým zakázkám a vý-
raznì pøispívají k naplnìní našeho výrobního pro-
gramu.

PÌT OTÁZEK

Vít Strejèek  
technický námìstek divize 4 Na konci loòského roku dokonèila divize 2 výstavbu tøí bytových domù na severovýchodì Prahy, jež tvoøila 

druhou etapu projektu. Završila tím pìtiletou spolupráci s investorem, spoleèností ELIDCAT Prague.    

Rezidenèní soubor v Letòanech     
D2

D3

Rezidenci Lesopark završila druhá etapa tvoøená tøemi viladomy, z nichž dva jsou témìø totožné. 
Bíle omítnuté fasády doplòuje døevìný obklad balkonù a ustoupených pater.                   

V souboru Nové Pitkovice stojí již nìkolik shodných bytových domù. Dva nejnovìjší, které realizovala 
divize 2, se od pøedcházejících odlišují pouze barevnou kombinací èervenobílé fasády.           

Divize 2 zahájila práci na letòanských viladomech 
v srpnu 2015 a navázala tak na první etapu projek-
tu realizovanou pøed nìkolika lety. Právì dokon-

èené stavby doplnily první trojici objektù a výstav-
ba uzavøeného souboru Rezidence Lesopark tím 
dospìla k závìru.     

Ètyø- a tøípodlažní stavby podle návrhu studia 
KA architekti navazují na tvarový a materiálový 
výraz první etapy projektu a jeho kapacitu navyšují 
o 56 bytù. Ke každé jednotce pøísluší balkon, støeš-
ní terasa èi pøedzahrádka. Domy propojují pod-
zemní garáže a sklepy.  

Nosnou konstrukci tvoøí železobetonový mo-
nolit kombinovaný s keramickými vyzdívkami, v su-
terénu byla použita tzv. bílá vana.  

Pod tlakem klientských zmìn
Investorovi se podaøilo prodat všechny byty již bì-
hem výstavby. Ke komerènímu úspìchu projektu 
výraznì pøispìla možnost úprav dle individuálních 
pøání klientù, jež se stala standardním marketingo-
vým nástrojem. Pøed dokonèením koupeného bytu 
je možno upravit jeho dispozici, zvolit zaøizovací 
pøedmìty, obklady i další materiály, což pochopi-
telnì zvyšuje nároky na dodavatele.    

Spoleènost ELIDCAT Prague v tomto pøípadì 
povìøila pøípravou a øešením klientských zmìn di-
vizi 2 – a tlak na neustálé zmìny ohrožoval pøedání 
stavby v termínu. „Obtížnou situaci jsme však na-
konec zvládli. I díky loòské mírné zimì, která nám 
dovolila pokraèovat v hrubé stavbì prakticky bez 
pøerušení a tím získat oproti harmonogramu urèitý 
náskok,“popisuje finální fázi projektu jeho vedoucí 
Tomáš Hadáèek. 

Projekt navazuje na døívìjší rekonstrukci v úseku 
Brno-Královo Pole – Kuøim, kterou divize 3 realizo-
vala v roce 2015. Úpravy zahájené poèátkem led-
na, tìsnì po podpisu smlouvy se SŽDC, pøinesou 
zvýšení tra�ové rychlosti na 120 km/h, vìtší kom-

fort pro cestující a zároveò vyšší bezpeènost že-
leznièního provozu.

Úroveò hluku opìt v limitu
Náplní stavby v obvodu stanice Kuøim je kompletní 
obnova železnièního spodku a svršku vèetnì obou 
zhlaví a odpojení vleèky podniku TOS. Vymìnìna 
bude rovnìž celá kabelová infrastruktura, kromì 
trakèního vedení tedy i sdìlovací a zabezpeèovací 
zaøízení.

Pøínos projektu pocítí i samotní cestující. Re-
konstrukcí projdou dvì ostrovní nástupištì vèetnì 
zastøešení, stejnì jako podchod a schodištì, které 
na nì vedou.

Dále probìhne sanace tøí mostù. Opraveny 
budou také opìrné stìny – a další dostavìny. Dù-
ležitou souèástí zakázky jsou protihluková opatøe-
ní, zejména montáž absorbérù na kolejnice a vy-

budování stìn. Zatížení železnièní dopravou se tak 
dostane do povolených hodnot. Souèasné nadli-
mitní hladiny hluku povolila Krajská hygienická 
stanice Jihomoravského kraje jen doèasnì.

Bez omezení dopravy a pouze ve dne
Realizace projektu je navržena po etapách pøi vy-
louèení nejdøíve liché a poté sudé skupiny kolejí. 
Stavba bude tudíž uvádìna do provozu postupnì, 
dle jednotlivých etap – tak, aby byl umožnìn stálý 
železnièní provoz.

Skuteènost, že pøevážná vìtšina prací bude 
probíhat v intravilánu obce a v tìsném okolí se na-
chází bytová zástavba, klade na stavbaøe zvýšené 
nároky a do znaèné míry omezuje realizaci díla. 
Také z tìchto dùvodù jsou zakázány jakékoliv noè-
ní práce, což v praxi znamená klid mezi devátou 
veèer a sedmou hodinou ráno.

Ještì pøed smluvním termínem dokázala Subterra pøedat spoleènosti Central Group dva bytové domy v Praze-Pitkovicích. 
Divize 2 stavìla domy dle stejné dokumentace jako dvojici jejich pøedchùdcù.               
  

    

Pitkovické bydlení v pøedstihu        
D2

Realizace dvou shodných ètyøpodlažních byto-
vých domù na jihovýchodì Prahy probíhala od 
èervence 2015 do záøí 2016. Ještì pøed Vánocemi 
byly odstranìny vady a nedodìlky a následnì si 
byty, kterých je celkem 40, již mohli pøevzít jejich 
majitelé.     

Obytnou plochu jednotek v pøízemí rozšiøují 
pøedzahrádky, v prvním a druhém patøe pak balko-
ny. Poslední, ustupující podlaží vytváøí støešní te-
rasu. Kromì klientských zmìn zahrnovala zakázka 
rovnìž okolní komunikace a sadové úpravy.  

Ovìøené postupy
Spoleènost Central Group se držela osvìdèeného 
projektu. „Divize 2 pod vedením Michala Krenara 
již pøed èasem dokonèila pro stejného investora 
dva totožné domy, existovala tedy ovìøená tech-
nická øešení a pevnì stanovený zpùsob provádìní. 
Z tohoto dùvodu probìhla tato realizace bez pro-
blémù,“ popisuje výhody strategie vedoucí projek-
tu Jaroslav Hovorka.  

Domy jsou založeny na pilotách a základových 
pasech, nosné stìny a pøíèky jsou zdìné, stropy 
i balkony železobetonové. 
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V druhé polovinì ledna se tradiènì konají oblíbené lyžaøské závody pro zamìstnance spoleènosti Subterra. Již poètvrté 
zavítali závodníci do areálu Vìtrný vrch, který se nachází pod masivem Králického Snìžníku v Dolní Moravì.                        

Lyžaøské závody Subterra 2017  

S ohledem na zvìtšení profilu byl Teplický tunel 
prakticky znovu vybudován.                 

Oba slalomové závody v novì zaøazené kategorii 
snowboardistù vyhrál Pavel Maixner.                

Obøí slalom v kategorii M3 sjel v souètu obou kol 
nejrychleji Petr Roèek.              

Na start sobotního bìhu na lyžích se postavilo 
šestnáct závodníkù.               

Za spoleènost Subrerra støíhal v Èeském Tìšínì 
pásku øeditel divize 3 Miroslav Kadlec. 

Rozsah rekostrukce se tedy blížil novostavbì. 
Ražbu NRTM velice komplikovala hornina s bloko-
vou odluèností a vysokou tvrdostí. Pøesto od zahá-
jení ražeb do prùjezdu prvního pracovního vlaku 
ubìhlo pouze 158 dní. Pøi realizaci projektu a pro 
zaznamenávání veškerých zmìn byl efektivnì vy-
užit geodetický systém Navigator.

Jan Panuška rovnìž pøipomnìl, že rekonstruk-
ce Teplického tunelu byla pro spoleènost Subterra 
výjimeèná rozsahem spolupráce mezi tøemi divize-
mi – 1, 3 a 4. Dalším prezentovaným objektem ze 
stejné stavby se stal most v Petøíkovicích.    

Odborné setkání, které poøádají SUDOP PRAHA 
a SŽDC, slouží hlavnì k výmìnì zkušeností. V celé 
šíøi postihuje problematiku mostních a tunelových 
železnièních staveb.  

Pøíspìvek výrobního námìstka divize 1 Jana 
Panušky se vrátil k revitalizaci trati Trutnov – Tepli-
ce nad Metují , jejíž stì- dokonèené v bøeznu 2016
žejní souèástí byla rekonstrukce 230metrového 
Teplického tunelu z roku 1908. 

Divize 1 provedla pøeražbu profilu a po osazení 
fóliové izolace vybetonovala definitivní ostìní, 
které nahrazuje pùvodní kamennou obezdívku. 

První den závodù, pátek, zpoèátku provázelo slun-
ce. Odpoledne se poèasí sice trochu zkazilo, ale 
ani to nemìlo žádný vliv na skvìlé výkony a hlavnì 
dobrou náladu všech úèastníkù. Profesionální or-
ganizátoøi na úvod pøipravili tratì pro obøí slalom 
a slalom speciál. Klání v alpských disciplínách se 
zúèastnily bezmála tøi desítky startujících v šesti 
kategoriích. Dvì ženské a tøi mužské skupiny lyža-
øù doplnili snowboardisté, jejichž závod pøedsta-
voval letošní novinku.   

Sobota pak patøila bìhu na lyžích klasickou 
technikou. Panovalo mlhavé poèasí, které ovšem 
šestnácti úèastníkùm nezabránilo, aby se vydali 
na tra� – a také v poøádku dorazili do cíle. V bìhu 
se soutìžilo ve ètyøech kategoriích, jedné ženské 
a tøí mužských.

Za perfektní péèi a celou pøípravu letošních ly-
žaøských závodù dìkujeme organizátorùm, tedy 
nejen pracovníkùm areálu Vìtrný vrch, ale rovnìž 
Lence Kobiánové a Lukáši Rùžièkovi. Všem úèast-
níkùm pak patøí ocenìní za bezproblémový prùbìh 
akce. V pøíštím roce se opìt tìšíme na shledanou!

Jarmila Komsová

V prosinci probìhlo slavnostní zakonèení dvou projektù na severu Moravy a ve Slezsku, na nichž se podílela divize 3.  
SŽDC byla pøedána revitalizace trati    Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziøíèí a také stanice Èeský Tìšín.    

                               

Dne 18. ledna 2017 probìhl v pražském hotelu Olšanka 22. roèník konference Železnièní mosty a tunely. Spoleènost Subterra 
reprezentoval Jan Panuška, který pøiblížil stavby na modernizované trati .                   Trutnov – Teplice nad Metují     

Ukonèení dvou železnièních staveb   

Teplický tunel pøedstaven na konferenci    

Na valašské trati pracovala divize 3 v úseku Kun-
èice pod Ondøejníkem – Frenštát pod Radhoštìm. 
Souèástí zakázky byly úpravy železnièního spodku 
a svršku, rekonstrukce mostù a propustkù, pøejez-
dù a technologií. Výraznìjší promìnou prošla sta-
nice Kunèice pod Ondøejníkem. Subterra projekt 
realizovala se spoleèností OHL ŽS.  

Oficiální pøedání stavby probìhlo poèátkem 
prosince ve Frýdlantu nad Ostravicí. Za SŽDC ho-
voøili Jiøí Macho a Jan Travìnec, spoleènost Sub-
terra zastupovali obchodní øeditel Jiøí Tesaø a vý-
robní námìstek divize 3 Tibor Trnovszký. 

Železnièní stanice ve slezském mìstì pøed-
stavovala druhou èást Optimalizace trati Bystøice 
nad Olší – Èeský Tìšín. Stavba zahájená v lednu 
2014, jejímiž dodavateli byly Subterra a Metrostav, 
zahrnovala zejména rekonstrukci hlavních kolejí, 
vybudování bezbariérového pøístupu k vlakùm 
a protihlukové úpravy. K zakázce patøila rovnìž vý-
stavba technologické budovy a trakèní mìnírny. 

Na ceremoniálu v polovinì prosince jménem 
investora všem podìkoval øeditel Stavební správy 
východ Miroslav Bocák, za dodavatele promluvil 
øeditel divize 3 Subterra Miroslav Kadlec. 

K životnímu èi pracovnímu výroèí pøejeme 
svým kolegùm zdraví, štìstí, spokojenost 
i profesní úspìchy. Dìkujeme za dosavadní 
obìtavou práci pro spoleènost Subterra.  

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Angelika Hodúrová 28. 3.

50 let
Jaroslav Mittelbach     11. 2.  
Ing. Jaroslav Koèí 2. 3. 
Jiøí Surovèák 5. 3.
Jiøí Hoskovec 22. 3. 

 55 let
Ing. Miloš Blažek 14. 2. 
Živko Buterin 17. 2.

60 let 
Ing. Pavel Bìlský 18. 3. 
Jiøí Vašata 19. 3. 

65 let 
 Josef Burian 7. 2.

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
Jarmila Drahotušská 1. 2.
Marek Vanìk, DiS. 1. 2.
Ing. Pavel Gernat 7. 2.
Iva Hoffmannová 12. 2.
Jarmila Marhoulová, DiS. 15. 3. 

15 let
Karel Pastorek 18. 3.

20 let
Zbynìk Haòka 3. 3.
Petr Maïar 3. 3.

GRATULACE
D1

D3

Závody v areálu Vìtrný vrch jako obvykle zahájilo setkání a spoleèné fotografování všech úèastníkù 
v cílovém prostoru slalomových tratí.   

OBØÍ SLALOM
Ž2 
1. Jarmila Komsová
2. Hana Andìlová
3. Martina Zapletalová
Ž1
1. Jana Komárková
2. Martina Horáková
3. Jana Hladká
M3 
1. Petr Roèek
2. Radek Novák
3. Vladislav Beneš
M2 
1. Miroslav Rypáèek
2. Miroslav Zobaník
3. Radim Wrana
M1 
1. Martin Frátrik
2. Zdenìk Pata
3. David Svoboda
Snowboard
1. Pavel Maixner
2. Jakub Mazal
BÌH (KLASICKÝ STYL) 
Ž 
1. Jana Komárková
2. Hana Nìmcová
3. Martina Horáková  
M3 
1. Radek Novák
2. Petr Havelka
3. Vladislav Beneš 

SLALOM SPECIÁL

 1. Jarmila Komsová
2. Hana Andìlová
3. Martina Zapletalová

1. Jana Komárková
2. Martina Horáková
3. Jana Hladká

1. Radek Novák
2. Petr Roèek 
3. Vladislav Beneš
 
1. Miroslav Rypáèek
2. Miroslav Zobaník
3. Lukáš Rùžièka

1. Zdenìk Pata
2. Martin Frátrik
3. David Svoboda

1. Pavel Maixner
2. Jakub Mazal

M2 
1. Miroslav Rypáèek
2. Miroslav Zobaník
3. Lukáš Rùžièka 
M1
1. David Svoboda
2. Jakub Mazal

LYŽAØSKÉ ZÁVODY
SUBTERRA 2017

Hornický ples v Ostravì     

D1 Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava  
poøádala 20. ledna 12. Tradièní hornický ples, kte-
rého se zúèastnili i Josef Baèa a Stanislav Kotou-
èek z divize 1. Subterra byla jedním ze sponzorù.   
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