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Subterra se spoleèností OHL ŽS získala první místo v soutìži Stavba Jihomoravského kraje 2017. V kategorii 
Dopravní a inženýrské stavby porota nejvíce ocenila revitalizaci trati Bøeclav–Znojmo. 

Železnièní tra� Bøeclav–Znojmo ocenìna   

Divize 3 na devítikilometrovém úseku 
modernizovala i zastávku Valtice mìsto.                       

Projekt zahrnoval rovnìž rekonstrukci 
železnièních pøejezdù.                      

Výsledky 16. roèníku soutìže pøedstavili organi-
zátoøi ve ètvrtek 26. dubna na Brnìnském výsta-
višti. Jedenáctièlenná porota v èele s rektorem 
VUT v Brnì Petrem Štìpánkem urèila vítìze v šes-
ti kategoriích.

Posláním soutìže je prezentace kvalitních 
staveb v Jihomoravském kraji a jejich pøiblížení 
širší laické i odborné veøejnosti. Ocenìní patøí ne-
jen projektantùm a dodavatelùm, ale rovnìž inves-
torùm. 

Rychlejší doprava ve známé oblasti
Spoleènost Malverína vedená OHL ŽS na zakázce 
pracovala pøibližnì pùl roku, od bøezna do øíjna 
2017. Úpravy se týkaly tra�ového úseku mezi stani-
cemi Boøí les a Valtice.           

Divize 3 pod dohledem Tomáše Kotka zajiš�o-
vala opravu dvou pøejezdù, stanice Valtice, za-
stávky Valtice mìsto vèetnì opìrné zdi a také tøí-
kilometrového úseku kolejí. 

Revitalizace trati pøinesla zvýšení rychlosti 
dopravy až na 120 km/h. Spolu se zkrácením jízd-
ních dob se cestující doèkali komfortnìjší a bez-
peènìjší pøepravy. 

Regionální tra� prochází známým Lednicko-     
-valtickým areálem, jenž je jednou z tuzemských 
památek UNESCO. Ocenìný projekt tedy pøispìl  
ke konkurenceschopnosti železnice v této turistic-
ky atraktivní oblasti. 
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Od loòského února pracuje dceøiná spoleènost SBT Sverige AB ve švédské metropoli na ražbì dálnièního tunelu Skärholmen.
V sobotu 5. kvìtna si souèást budoucího obchvatu mohla prohlédnout veøejnost.      
  

Den otevøených dveøí ve Stockholmu         

SBT Sverige AB razí dvoutubusový tunel Skärholmen, jenž se nachází v jihozápadní èásti Stockholmu, 
skandinávskou metodou. Horninový masiv je rozpojován emulzní trhavinou.     

Den otevøených dveøí pøilákal více než dvì 
tisícovky zájemcù všech generací.              

Pøi práci v podzemí se uplatòují rùzné druhy 
stavebních strojù.                 

Dlouhá fronta se pøed tunelem tvoøila již hodinu 
pøed zahájením prohlídek.  

Investor významné dopravní stavby, státní agentu-
ra Trafikverket, si pro den otevøených dveøí vybral 
právì úsek, který staví Subterra. 

V porovnání s ostatními raženými èástmi pro-
jektu, jichž je celkem šest, postoupily práce nejdá-
le a investor hodnotí dosavadní èinnost dceøiné 
spoleènosti velmi kladnì.     

Mnoho návštìvníkù i otázek
Na prohlídku dosud zbudovaného úseku více než 
ètyøkilometrového dvoutubusového tunelu èekala 
fronta zvìdavých návštìvníkù již hodinu pøed za-
hájením akce. Za sluneèného poèasí pøilákal den 
otevøených dveøí kolem 2 200 lidí.  

Na cestu do podzemí byli návštìvníci vybave-
ni bezpeènostními helmami a reflexními vestami. 
Poté si mohli prohlédnout stroje používané pro 
ražbu skandinávskou metodou, napøíklad tøílafeto-
vý vrtací stroj pojmenovaný Camilla, èelní nakla-
daèe, dempry nebo zaøízení pro realizaci støíka-
ných betonù. 

Dozvìdìli se též základní informace o celém 
projektu vèetnì aktuálního a budoucího postupu 
prací. Pøítomní zástupci investora i pracovníci 
spoleènosti SBT Sverige AB rovnìž odpovídali na 
øadu nejrùznìjších otázek. 

Návštìvníky tøeba zajímalo, jak dlouhý tunel 
bude, kolik lidí na stavbì pracuje, k èemu slouží 
konkrétní stroje, ale i kde je umístìna soška svaté 
Barbory. Dále byli zvìdaví, jestli se pøi ražbì našly 
nìjaké fosilie èi jiné zajímavé pøedmìty, a padly 
také dotazy na uspoøádání bìžeckého èi cyklistic-
kého závodu. Podobné sportovní akce již døíve 
pøedcházely otevøení jiných velkých tunelù ve 
Stockholmu.

Ražby pod jezerem
V prosinci 2017 postoupily ražby severním smìrem 
až k jezeru Mälaren, kde se plánovanì zastavily. 
Poté byly provedeny jádrové vrty a po jejich vy-
hodnocení bylo stanoveno, jakou technologií po-
kraèovat.

Tunel pod jezerem bude v délce asi 200 metrù 
ražen pod mikropilotovým deštníkem po obvodu 
celé klenby, s horizontálním i vertikálním èlenìním 
èelby. Definitivní ostìní dosáhne tlouš�ky 1,5 met-

ru. Práce zapoènou v polovinì tohoto roku a skon-
èí v roce 2020. 

Aby bylo možno co nejdøíve pokraèovat v raž-
bách hlavního tunelu za jezerem, kde zbývá úsek 
dlouhý zhruba 1,2 kilometru, bude využito bypassù 
o pøibližnì pìtinovém profilu. Tímto zpùsobem lze 
nároènou oblast pøeklenout za tøetinový èas.  

Práce na dalších dvanácti èelbách v èásti 
Skärholmen a v èásti Sätra plynule pokraèují, nyní 
je vyraženo zhruba 45 % celkového objemu.

PARKOVIŠTÌ HRANIÈKA       

D1 SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Vážení ètenáøi, 
aniž bych pøíliš zkresloval aktuální stav vìcí, mohl 
bych pøevážnou èást úvodníku ze stejného èísla 
loòského Zpravodaje opsat: „Jalový návrat našich 
hokejistù“ se letos opakoval jako pøes kopírák, 
o „pøekvapivé èiny amerického prezidenta“ ne-
pochybnì stále není nouze (oceláøi z EU, plaète!), 
a tak loni zmínìnou „doznívající vládní krizi“ staèí 
nahradit „vládnutím bez dùvìry“, pøidat k tomu 
GDPR, pøípadnì královskou svatbu prince Harryho 
a máme obraz dnešní doby dostateènì vìrný. 

Nové není ani to, že Subterra „tradiènì pod-
poøila vrcholnou kulturní událost – Mezinárodní 
hudební festival Pražské jaro – a byli jsme partne-
rem jednoho ze stìžejních koncertù“. Stalo se tak 
již po sedmadvacáté. Avšak zatímco loni jsem se 
zmínil o „hudbì pøipomínající nejtemnìjší stránky 
minulého století“, letos Bernsteinovy muzikálové 
melodie strhávaly chvílemi ke zpìvu i samotného 
dirigenta. Ve vokálním projevu však mìli pøece jen 
navrch Vojtìch Dyk a další ètyøi sólisté. 

V pøípadì výsledkù za loòský rok by u pìtimi-
liardového obratu staèilo nahradit slovo „bezmá-
la“ vztahující se k roku 2016 souslovím „více než“ 
pro rok 2017. V tvorbì zisku jsme se oproti „rozpa-
èitému výsledku“ roku 2016 zlepšili, ne však dost 
na to, abychom splnili plán. A to je vìc, již je tøeba 
letos zmìnit. Objemy prací, které máme již smluv-
nì zajištìny nebo zaøazeny v kategorii „pøed 
smlouvou“, jsou na takové úrovni, že by bylo ne-
omluvitelné si letošní rok pokazit nízkou rentabili-
tou produkce nebo špatnì zvládnutými projekty. 
V této souvislosti chci vìøit, že motivaèní role 
upravených mezd se nemine úèinkem. 

I letos bude podíl zahranièních zakázek vyso-
ký. Hlavním dùvodem je naprostá absence tunelo-
vých staveb na èeském trhu. Ta nás trápí dlouho-
dobì a vyrovnáváme se s ní prací na Slovensku, 
ve Švédsku, v Maïarsku a v neposlední øadì v Nì-
mecku. Zejména tam se budeme snažit co nejdøí-
ve navázat na výstavbu tunelù Spitzenberg a Herr-
schaftsbuck, která je již v pokroèilé fázi, dalším 
projektem. Naopak v Maïarsku a ve Švédsku 
máme díky velkým infrastrukturním projektùm prá-
ci zajištìnu na nìkolik let dopøedu. Balkán opouš-
tíme s vizitkou v podobì tøí dálnièních tunelù. Je to 
však jiné louèení, než bychom si pøáli.     

I letos realizuje Subterra øadu velmi zajíma-
vých staveb. Rozhodnì mezi nì patøí výstavba ko-
lektoru Hlávkùv most, jež byla spojená s ražbou 
pod Vltavou. Pod vodou, tentokráte pod dnem je-
zera, razí i naše dceøiná spoleènost SBT Sverige 
AB. Zde bude ve velmi složitých geologických 
podmínkách spolupracovat i s další ze spoleèností 
ze Skupiny Metrostav, a to se Zakládáním staveb. 
V tuzemsku stojí za zmínku pokládka pevné jízdní 
dráhy v železnièním tunelu Ejpovice a projekt, 
který je veøejnosti nejvíce na oèích – rekonstrukce 
vìže Staromìstské radnice v Praze. 

Neoèekáváme, že blížící se pololetí s sebou 
pøinese i splnìní poloviny plánu. A tak pro nás platí 
vìta èlena správní rady adresovaná správci pivo-
varu ve filmu Postøižiny: „Musíte se více snažit, 
pane správèe.“ Vìøím, že blížící se doba dovole-
ných nám umožní naèerpat k této snaze dostatek 
sil. Co nejvydaøenìjší léto pøeji nejen svým spolu-
pracovníkùm, ale i všem ostatním ètenáøùm.  

Ing. Ondøej Fuchs



Dùležitá vzduchotechnika
Divize 4 v Hostivaøi realizuje rozvody zdravotech-
niky, topení, chlazení, vzduchotechniky a rovnìž 
elektro,  silno- i slaboproudu. 

Stìžejní souèást rekonstrukce pak pøedstavu-
je výmìna vzduchotechnických jednotek a také in-
stalace kvalitního chlazení s absorpèním odvlhèo-
váním. Stávající kondenzaèní jednotky pùsobily 
v nìkterých roèních obdobích problémy a v depo-
zitáøích nebylo možno uchovat potøebné stabilní 
prostøedí. 

Strojovny chlazení a vzduchotechnické jed-
notky se nacházejí v horní èásti objektu. „Umístit 
zaøízení do výšky bylo nároèné, proto jsme s tím 
zaèali. Museli jsme i odkrývat støechu,“ zmiòuje 
vedoucí projektu Václav Rataj. 

Další dùležitou položkou byla výmìna rozvodù 
vody. Pùvodní litinové potrubí nahradil kvalitní 
nerez. Ostatní technické vybavení je standardní. 
„Po dobu oprav také úzce spolupracujeme se za-
mìstnanci depozitáøe a snažíme se za pochodu 
plnit jejich pøání na provedení instalací,“ dodává 
Václav Rataj.
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Rezidence nabízí svým obyvatelùm rovnìž 
parkovací místa v suterénu.                           

Na severní fasádì se nacházejí tøi vstupy, které 
odpovídají schodiš�ovým sekcím.   

Optimální prostøedí pro uskladnìní knih zajiš�ují 
zejména vzduchotechnická zaøízení.                            

Bytový dùm u Rokytky dokonèen       

Jednotlivé èásti bytového domu Park Rokytka odlišují materiály a barvy použité na fasádách. 
Stavba si vyžádala velice peèlivé provedení povrchù i detailù.              

Po více než dvaceti letech provozu se pùvodní hostivaøská budova Centrálního depozitáøe Národní 
knihovny doèkala modernizace, jejíž stìžejní souèástí je zlepšení vnitøního klimatu.                   

Budova, kterou pro spoleènost Za Lidovým domem 
navrhl Ateliér Daïa architekti, se vyznaèuje èleni-
tým uspoøádáním a propojením bytù s okolní zele-
ní. Pøízemní jednotky nabízejí pøedzahrádky, ve 
vyšších podlažích se nacházejí balkony èi terasy. 

Dùm o tøech schodiš�ových sekcích je založen 
na pilotách a má monolitickou stìnovou nosnou 
konstrukci.

Komplikované detaily
Hmotové uspoøádání stavby je ještì zvýraznìno 
materiálovým a barevným øešení. Fasády kladly 
vysoké nároky na provedení. 

Povrchy, které kombinují klasické tenkovrstvé 
omítky s døevìným obkladem, se musely skloubit 
s klempíøskými a zámeènickými prvky i pøiznanými 
kastlíky na žaluzie. Pomìrnì obtížné bylo také pro-

vedení detailù v místech styku zateplených a ne-
zateplených konstrukcí, jednalo se zejména o bal-
kony. Nejvyšší patro a rovnìž hmoty balkonù odli-

šuje šedivý odstín omítky, která byla navržena ve 
více zrnitostech.

„Bylo složité jednotlivé práce èasovì koordi-
novat. Nejenom vzhledem k mnoha detailùm, ale 
pøedevším kvùli špatnému poèasí. Od pùlky února 
do pùlky bøezna mrzlo, proto se realizace venkov-
ních èástí o nìco protáhla. Dokonèení interiérù již 
bylo jednodušší,“ rekapituluje prùbìh stavby ve-
doucí projektu Miroslav Neškodný.

Bytové jednotky, které jsou již rozprodané, 
disponují vyšším standardem vybavení zahrnují-
cím napøíklad døevìná okna, døevìné podlahy 
a sádrové omítky.
 
Odolné provedení
Podzemní podlaží, jež slouží parkování, se nachází 
na úrovni hladiny øíèky Rokytka. Právì z blízké-
ho vodního toku mìla divize 2 ze zaèátku obavy, 
žádné problémy ovšem nakonec nenastaly. Pod-
zemní èást je øešena jako bílá vana, díky jejímu 
kvalitnímu provedení nemusela stavba zatékající 
vodu øešit.   

Souèástí zakázky byla rovnìž úprava okolí 
domu. Kromì výstavby komunikací a chodníkù 
vèetnì osvìtlení se jednalo o rozsáhlé sadové 
úpravy. Spolu s trávníkovými plochami a živými 
ploty dotváøí charakter projektu šestnáct vzrost-
lých stromù. 

D2

Projekt Park Rokytka v pražských Vysoèanech dospìl po patnácti mìsících k závìru. Divize 2 stavìla 
pìtipodlažní bytový dùm s 45 jednotkami jako generální dodavatel.  
     
  
.   
  

     

Centrální depozitáø Národní knihovny v Praze prochází celkovou rekonstrukcí. Rozlehlý objekt 
situovaný v Hostivaøi dostavá také nové technické vybavení, které dodává divize 4.        

Depozitáø Národní knihovny           
D4

Ve dvou etapách
Aby mohl být provoz depozitáøe zachován, dìlí se 
jeho rekonstrukce do dvou etap. První odpovídá 
tomuto kalendáønímu roku a zahrnuje pøibližnì 
osmdesát procent stavebních prací. Zbývající èást 
zakázky pak bude dokonèena v dobì od bøezna do 
øíjna 2019. 

Kvùli celkové rekonstrukci musí být pøemístì-
no 350 tisíc svazkù, které budou doèasnì nepøí-
stupné, nebo 78 skøíní lístkového generálního ka-
talogu. Po dokonèení najde v hostivaøské budovì 
své místo pøibližnì 4,5 milionu knih.

Budova Centrálního depozitáøe Národní knihovny 
pochází z poloviny devadesátých let minulého 
století. Objekt vznikl úpravou starší železobetono-
vé haly, ke které byla ještì pøistavìna administra-
tivní èást. 

K hlavním cílùm souèasné rekonstrukce patøí 
rozšíøení kapacity pro zamìstnance a také zajištì-
ní pøíznivého klimatu v prostorách pro skladování 
knih. Výmìnu technologií zabezpeèuje divize 4, jež 
svoji práci v depozitáøi zahájila poèátkem letošní-
ho roku. Generálním dodavatelem je spoleènost 
Geosan Group.

Železnièní stanice v Jaromìøi      

Tøi rekonstrukce budov    

Bytové domy Krejcárek      

Prùzkumy pro Radlickou radiálu      

D4 Spoleènost Edifice construction & consulting 
v Praze staví bytové domy Krejcárek. Na dodávce 
technického zaøízení se podílí i divize 4. 

Komplex sestává z pìti samostatných budov. 
Bytové jednotky s dispozicemi 1+kk až 3+kk dopl-
òují balkony, terasy èi pøedzahrádky a také pod-
zemní parkovací stání. V domech bude centrální 
vytápìní a rovnotlaké vìtrání s rekuperací, spotøe-
by každé jednotky budou mìøeny zvláš�. 

Divize 4 instaluje kompletní rozvody vody a vy-
tápìní ve 114 bytových jednotkách z celkových 
220 v budovách A a B. V tìchto objektech rovnìž 
zajiš�uje páteøní rozvody v suterénu. 

Práce zaèaly v dubnu a jejich plánované ukon-
èení je v kvìtnu pøíštího roku. 

D2 Tøi zakázky na úpravy starších staveb v nedáv-
né dobì získala divize 2. Dva projekty vede Miro-
slav Neškodný, tøetí Michal Krenar.  

Rekonstrukce budovy magistrátu v Teplicích 
sníží její energetickou nároènost. Kamenný ob-
klad fasády bude repasován a zèásti nahrazen 
kontaktním zateplením. Divize 2 také dodá novou 
støechu, okenní a dveøní výplnì a fotovoltaické pa-
nely. Projekt byl zahájen v kvìtnu, termínem do-
konèení je øíjen. 

Jídelnu ZŠ Pošepného v Praze èeká pøestavba 
varny. Prostory projdou dispozièní úpravou, stáva-
jící zaøízení nahradí moderní gastrotechnologie. 
Stavební práce, na nìž jsou od konce kvìtna vy-
hrazeny ètyøi mìsíce, zahrnují rovnìž nové podla-
hy, obklady a instalace.

Na kompletní rekonstrukci pražského bytového 
domu Modøanská bude divize 2 pracovat od srpna 
necelý rok. Souèástí projektu je též demolice dvou 
pater a jejich výstavba v jiné podobì.  

D3 Subterra se spoleèností Eltra zahájila rekon-
strukci železnièní stanice v Jaromìøi. Divize 3 za-
jiš�uje kompletní stavební práce.  

V dubnu byly vytrhány koleje sudé skupiny, 
odtìženo štìrkové lože a také zbourána pùvodní 
nástupištì. Divize 3 postavila základy nových sto-
žárù a provedla výkopy pro podchod a novou ka-
beláž. Zároveò již zaèaly úpravy vnitøních prostor 
výpravní budovy. 

„Nejsložitìjší postup nás èeká od 13. èerven-
ce do 10. srpna. V tomto období divize 3 zrealizuje 
kromì obou železnièních zhlaví také všechny tøi 
pøejezdy, hlavnì velký a složitý pøejezd v Jaromìøi. 
Kvùli tomu bude úplnì vylouèen železnièní provoz, 
jejž nahradí autobusová doprava,“ popisuje pro-
jekt jeho vedoucí Petr Mikulášek. 

Na stavbì probíhá rovnìž archeologická èin-
nost, která ovlivòuje postup prací. Proto má být re-
konstrukce dokonèena až v pøíštím roce. 

D1 Po úspìšném dokonèení a pøedání komplexní-
ho inženýrsko-geologického prùzkumu pro stavbu 
Radlické radiály získala Subterra v dubnu také na-
vazující zakázku na provoz a údržbu prùzkumné 
štoly. Soutìž vypsalo hlavní mìsto Praha.   

Divize 1 bude v podzemním díle nadále zajiš�o-
vat pøedevším èerpání podzemních vod, vìtrání, 
osvìtlení a rovnìž pravidelné prohlídky. Do zakáz-
ky dále spadá nejen ostraha a provoz zaøízení sta-
veništì, ale také pøípadné opravy. 

Prùzkumná štola v budoucí trase tunelu Rad-
lice celkovì mìøí více než jeden kilometr a byla 
realizována ve dvou etapách. Divize 1 zahajovala 
ražby již v roce 2014.  

Smlouva na provoz a údržbu je uzavøena na 
dobu 57 mìsícù.
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První panely pevné jízdní dráhy byly v kvìtnu 
položeny v jižním tubusu.            

K realizaci štìrkového lože pøed tunelem využila 
divize 3 také své samovýsypné vozy. 
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PÌT OTÁZEK

Pavel Bìlský  
Osobnost roku 2017 

Divize 3 v kvìtnu zahájila v jižním tubusu tunelu Ejpovice, jenž je souèástí modernizované železnièní trati Rokycany–Plzeò,
pokládku pevné jízdní dráhy ÖBB-PORR. 
.     

V Praze na Smíchovì pokraèují práce na šestipodlažním bytovém domì, jehož generálním dodavatelem je divize 2. 
Hrubá stavba byla dokonèena v dubnu, objekt bude pøedán ještì letos.     

Pevná jízdní dráha v tunelu Ejpovice      

Bytový dùm Pod Barvíøkou     

D3

D2

Parkovištì Hranièka, pøiléhající k areálu Waltrovky na západní stranì, nabízí 85 míst. 
Díky minimálním pøesunùm materiálu byla výstavba rychlá a ekologicky ohleduplná. 

Pevná jízdní dráha, tedy upevnìní kolejnic k beto-
novým deskám, dosáhne v tunelu Ejpovice celko-
vé délky 8 762 metry. Divize 3 se na pokládku pøi-
pravovala nìkolik posledních mìsícù.   

Již v dubnu bylo do jižního tubusu navezeno 
8 200 metrù kolejnic. V místì pøeložky trati u praž-
ského portálu dále divize 3 realizovala pøibližnì 
1 200 metrù první a druhé tra�ové koleje, k èemuž 
využila vlastní mechanizaci vèetnì portálových 
pokladaèù Robel a automatické strojní podbíjeèky.          

 

Pokládka od pražského portálu
V kvìtnu byl na stavbu dodán další materiál po-
tøebný k pokládce, napøíklad kari sítì, distanèníky, 
tømínky a trny èi bednicí prvky. Zkušebnì byla pro-
vedena injektáž dvou panelù. Vlastní práce na 
pevné jízdní dráze zapoèaly 21. kvìtna v jižním 
tubusu ve smìru od pražského  portálu.   

„Zbývající desky z výrobního závodu v Èerèa-
nech pøivezou kamiony pøímo k plzeòskému por-
tálu, tam budou pøeloženy na nákladní vùz s hyd-

Stísnìné podmínky
„Nejvìtší komplikací této stavby je malý prostor 
pro zaøízení staveništì. Vzhledem k opravám pøi-
lehlých komunikací a inženýrských sítí nebylo 
možno plnì využívat zábory, což znamenalo  znaè-
ná omezení pro zásobování i skladování,“ popisuje 

Rezidenèní projekt spoleènosti Preco Group se 
nachází na nároží ulic Pod Barvíøkou a Pod Bren-
tovou. Pøízemí patøí dvìma obchodním jednotkám, 
dvìma ateliérùm a technickým prostorám. Dalších 
pìt nadzemních podlaží vèetnì jednoho ustupují-
cího pojme 34 bytù, ve dvou podzemních podlažích 
se nacházejí garáže.     

Kombinovaná nosná konstrukce
Nosná konstrukce sestává z nìkolika èástí. Sute-
rén tvoøí bílá vana s nosnými sloupy, v nadzemní 
èásti na ni navazuje stìnový železobetonový sy-
stém a od tøetího nadzemního podlaží pak systém 
zdìný. Stropní konstrukce jsou monolitické.   

Fasáda s kontaktním zateplením bude opatøe-
na omítkou a bílým nátìrem, doplní ji døevìná 
okna v antracitovém odstínu. Dvorní prùèelí èlení 
balkony, plochá støecha slouží v èásti nejvyššího 
podlaží jako terasa. 

raulickým ramenem, dopraveny do jižní tunelové 
trouby a uloženy. Betonáž pak bude postupovat 
také tímto smìrem,“ popisuje plánované èinnosti 
Zdenìk Pata z divize 3. 

Pøesné osazování a betonáž 
Každý prefabrikát pevné jízdní dráhy, panel o dél-
ce 5,2 metru a šíøce 2,4 metru, musí být samostat-
nì vytyèen a doplnìn distanèními tømínky a kari 
sítí. Panely jsou rektifikovány a uloženy na døevì-
né hranoly, po upevnìní kolejnic následuje druhá 
rektifikace.     

Podélné bednìní zajiš�uje podmínky pro únik 
vzduchu zpod prefabrikátù pøi betonáži samo-
zhutnitelnou smìsí, jež je èerpána dvìma obdélní-
kovými otvory. Po dostateèném vytvrdnutí betonu 
jsou demontovány rektifikaèní šrouby. Následuje 
betonáž prostoru podél pevné jízdní dráhy a osa-
zení ochranných a tìsnicích prvkù.      

Pokládka pevné jízdní dráhy v jižním tubusu tu-
nelu Ejpovice má skonèit v srpnu, do listopadu pak 
bude divize 3 pracovat na tubusu severním. Celko-
vì bude na projektu použito 1 685 panelù.  

dosavadní realizaci projektu jeho vedoucí Jaro-
slav Hovorka. 

Nyní pokraèují práce na fasádách i na vnitø-
ních prostorách vèetnì vzorového bytu. Další jed-
notky jsou upravovány podle konkrétních poža-
davkù klientù.

Divize 4 v pražských Jinonicích vybudovala parkovištì Hranièka, jež náleží k developerskému projektu Waltrovka, situovanému 
v místì bývalého továrního areálu. Pøi stavbì byla využita technologie PowerCem.       
  

    

Parkovištì Hranièka pro Waltrovku           

Parkovištì o výmìøe pøesahující 2 700 metrù ètve-
reèných má kapacitu 85 míst a je jednou z øady za-
kázek, jež divize 4 ve Waltrovce realizovala. Hlavní 
práce probíhaly od poloviny bøezna a trvaly jeden 
mìsíc.   

Šetrný postup 
Divize 4 pøi výstavbì parkovištì co možná nejvíce 
využila stávající materiál. Stavbaøi na plochu na-
sypali 900 metrù krychlových zeminy z výkopù pro 
sousedící budovy. Místo obvyklého penetraèního 
makadamu, tj. hrubého kameniva prolitého asfal-
tem, se uplatnilo jiné øešení.         

 „Vzhledem k èasové nároènosti i ekologické 
stopì by bylo zbyteèné odvážet a pøivážet další 
materiál. Oslovili jsme spoleènost PowerCem, aby 
se na projektu podílela. Její pracovníci odebrali 
vzorky a stanovili vlastní recepturu cementu. Ten 
je pevný a zároveò pružný, proto na nìj lze položit 
živièný povrch,“ vysvìtluje technické souvislosti 
Martin Vlk z divize 4. 

Technologie PoweCem vylepšuje vlastnosti 
podkladní zeminy a díky parametrùm cementu na-
hrazuje všechny konstrukèní vrstvy tradiènì navr-
žených vozovek. Povrch parkovištì pak tvoøí tenká 
obrusná vrstva, zde jde o 60 milimetrù asfaltového 
betonu. Divize 4 realizovala rovnìž vsakovací jím-
ky s drenáží.

,,Jedinou komplikací pøi stavbì byly nízké tep-
loty, protože cement nesmí zmrznout. Proto jsme 
práce odložili až na bøezen. Celá realizace probìh-

la hladce. Finální povrch byl hotov za ètyøi dny a po 
zátìžových testech jsme parkovištì mohli pøedat,“ 
dodává Martin Vlk. 

Pavel Bìlský se narodil v Domažlicích. Po absol-
vování Vysoké školy báòské v Ostravì nastoupil  
v roce 1981 jako mistr do koncernového podniku 
Výstavba dolù uranového prùmyslu, pøedchùdce 
spoleènosti Subterra. V letech 1992 až 2004 získá-
val zkušenosti jinde a po návratu zaèal pracovat 
jako stavbyvedoucí divize 1, napøíklad na sledova-
né stavbì tunelu Mrázovka. V souèasné dobì 
vede ražbu pražského kolektoru Hlávkùv most.

Co pro vás ocenìní Osobnost roku 2017 znamená?
Ještì pøed Programovou konferencí mì personál-
ní øeditel Karel Vašta upozornil, že bych nemìl 
chybìt pøi závìreèném vyhlašování nejlepších za-
mìstnancù. Samozøejmì jsem byl velice pøekva-
pen. Ani mì nenapadlo, že bych mohl získat takto 
významné ocenìní. 

Je to veliká pocta. Chápu to jako ohodnocení 
svého dlouholetého pùsobení ve spoleènosti Sub-
terra. A s ohledem na vìk také jako motivaci pro 
udržení pracovní výkonnosti pøed odchodem do 
dùchodu. 

Jak vzpomínáte na své zaèátky?
Pùsobil jsem ještì v podniku VDUP, zaèínal jsem 
tam jako stipendista. Už v závìreèných tøech le-
tech svého studia jsem se seznamoval s prací 
v podzemí.    

Po ukonèení školy jsem nastoupil jako asistent 
stavbyvedoucího rovnou do provozu a po tøech 
mìsících jsem pøešel na pozici dùlního mistra.  
Musel jsem se zorientovat v pracích provádìných 
pøi výstavbì komplexu dùlních dìl, jež tvoøila 
celek nového provozu. Jednalo se tøeba o  hloube-
ní jam èi ražby rozrážek dobývacích pater. 

Prvním projektem, na nìmž jsem nabíral pra-
covní zkušenosti, byla výstavba dolu pro uranový 
prùmysl Hamr na Jezeøe – Nová Lužice. Vzhledem 
ke složitosti ražby jsem se nauèil mnoha vìcem, 
které jsem mohl využít i na dalších stavbách. 

Který z projektù za dobu svého pùsobení ve spo-
leènosti Subterra považujete za nejnároènìjší?
Je tìžké vybírat, z pohledu mé dùlní profese byly 
všechny projekty nìèím zajímavé a nároèné.   

Za zøejmì nejobtížnìjší považuji ražbu a beto-
náž trojlodní stanice metra Nádraží Veleslavín. Do 
té doby nebylo takové øešení u žádné pražské sta-
nice použito. Potíží se objevilo hned nìkolik. Práci 
komplikovaly složité geologické podmínky a ná-
roèná koordinace s ražbou trasy provádìnou 
TBM. Razicí štít dvakrát procházel rozestavìnou 
stanicí.

Jak hodnotíte ražby kolektoru Hlávkùv most? 
Øízení takovéto stavby je ménì složité, protože na 
zakázce se podílejí dvì spoleènosti. Spolupráce 
vìtšího poètu zkušených technikù pøedchází mož-
ným obtížím. 

Ražba je provádìna pod korytem Vltavy a pøi 
práci pod hladinou øeky se vždy mluví o možných 
problémech. Pøi výstavbì kolektoru Hlávkùv most 
pøevažují trhací práce a mechanické rozpojování 
horniny. Vzhledem k použité metodì ražby a ná-
slednému definitivnímu zajištìní díla v tomto pøí-
padì žádné komplikace nenastaly. 

Stavba stále probíhá v rámci daného harmo-
nogramu a pøedpokládáme, že koneèný termín se 
podaøí dodržet.

Víte, do jakého dalšího projektu se po dokonèení 
kolektoru pustíte?
Zatím nemám jasnou pøedstavu. Hlavnì kvùli sku-
teènosti, že v Èesku celkovì chybìjí zakázky dùl-
ního charakteru. Proto se nechám pøekvapit.  

Vzhledem ke svému vìku a zkušenostem 
s ražbou silnièního tunelu v Chorvatsku ovšem už 
neuvažuji o další práci v zahranièí.

  

D4

Východní prùèelí v ulici Pod Brentovou již 
pokrývá kontaktní zateplení.  

Bytový dùm Pod Barvíøkou vyplnil nárožní 
proluku na Smíchovì.  



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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

50 let
Václav Toms                 23. 7. 
František Šiška 30. 7. 

55 let
Jiøí Novák 8. 6.

60 let
Petr Roèek 18. 6.
Miloslav Knoflíèek 20. 6.
Ing. Josef Mihalko 22. 6.
Karel Pastorek 19. 7.

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
Gabriela Toupalová 18. 6.
Jakub Drnovský 1. 7.
Jan Rendl  7. 7.
Ing. Martin Frátrik 31. 7.

15 let
Pavel Žùrek  2. 6.    

25 let
Jiøí Kohout      1. 7.    

40 let 
Miroslav Simandl 5. 7.
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Trenažér je vybaven také displejem, na nìmž lze 
sledovat zábìry ze skuteèných tras.                       

S umìlci se Ondøej Fuchs a Roman Bìlor 
pozdravili na spoleèenském setkání po koncertì.                           

Spolu s hosty z Londýna zpíval Bernsteinovy 
muzikálové melodie také Vojtìch Dyk.                     

Èeskou filharmonii ve Smetanovì síni Obecního 
domu øídil americký dirigent Keith Lockhart.                       

Vedoucím projektu roku 2017 byl vyhlášen 
Václav Rataj z divize 4.                   

Nové strojní vybavení pro kolejové stavby 
pøedstavil Radim Wrana.                    

Po úvodních rekapitulacích loòského podnikání 
a výsledkù následovaly další prezentace.                   

rický dirigent Keith Lockhart, jehož jméno je dlou-
hodobì spjato s orchestrem Boston Pops – špiè-
kovým interpretem filmové hudby, muzikálu i hud-
by na rozhraní klasiky a populáru. Tentokrát se 
této role bravurnì zhostila Èeská filharmonie. Skli-
dila spoleènì se všemi úèinkujícími vøelé ovace.  

Na spoleèenském setkání po koncertì v re-
prezentativních prostorách Obecního domu pak 
pøivítal hosty generální øeditel Ondøej Fuchs, ten-
tokrát spolu s øeditelem Pražského jara Romanem 
Bìlorem. Úèast byla poèetná, nálada slavnostní 
a atmosféra pøátelská. Kolorit veèera tradiènì do-
tváøely žluté rùže pro všechny hosty. 

Vladislav Beneš    

Zamìstnanci spoleèností Metrostav a Subterra 
soutìží za patrona Michala Bøetenáøe, známého 
z Metrostav handy cyklo maratonu.

Závod byl zahájen 12. dubna, kdy si trenažér 
umístìný v sídle spoleènosti Metrostav mohli 
vyzkoušet první zájemci. Mezi pøítomnými nechy-
bìl prezident Skupiny Metrostav Jiøí Bìlohlav.  

Poèet kilometrù na handbiku lze navyšovat 
každý pracovní den od 7 do 18 hodin, s výjimkou 
pøestávky od 15 do 17 hodin v pondìlí a ve ètvrtek. 
Pro vstup do místnosti je tøeba se zapsat do knihy 
návštìv v recepci.

V úvodu letošního koncertu zaznìla stejná díla 
jako pøi Bernsteinovì pražském debutu: suita z ba-
letu El Salón México od Aarona Coplanda a Esej 
pro orchestr od Samuela Barbera napsaná k sté-
mu výroèí vzniku Newyorské filharmonie. První 
pùli uzavøela Bernsteinova symfonická suita On 
the Waterfront zkomponovaná z hudby k stejno-
jmennému filmu (V pøístavu, osm Oscarù, Marlon 
Brando v hlavní roli). Po pøestávce koncert gra-
doval. Posluchaèi se pøenesli na Broadway a vy-
slechli si výbìr z nìkolika skladatelových muzikálù 
vèetnì svìtoznámé West Side Story. K hudební-
kùm se pøipojili  zpìváci z londýnského West Endu 
a s nimi i Vojtìch Dyk. („Když zpívám Bernsteina, 
jsem koneènì sám sebou.“) Taktovky se ujal ame-

Kolo s ruèním pohonem, které navrhl zakladatel 
Cesty za snem Heøman Volf, je vybaveno aplikací 
pro volbu trasy a systémem reálného odporu dle 
sklonu terénu. Zúèastnìné týmy soutìží v poètu 
najetých kilometrù a bojují o pohár Preciosa. 
Všechny trenažéry jsou napojeny na internet, tak-
že úèastníci mohou své výkony porovnávat.  

Každá skupina jede za svého patrona, zdravot-
nì postiženého èlovìka, pro kterého vítìz vybojuje 
trenažér v hodnotì ètyøiceti tisíc korun. Ostatní 
handicapovaní, jejichž týmy dosáhnou 1 111 kilo-
metrù, pak od organizátorù získají pìt tisíc korun. 

Dramaturgie festivalu byla letos ladìna k pøipome-
nutí dvou stovkových výroèí – èeské státnosti 
a narození svìtoznámého amerického skladatele 
a dirigenta Leonarda Bernsteina. Právì tomu dru-
hému byl partnerský koncert vìnován.

Bernstein mìl k Pražskému jaru velmi osobní 
vztah. Dirigoval zde hned pøi prvním roèníku v roce 
1946. Do Prahy, kterou si velmi oblíbil („Vidím stále 
to sluníèko, jak se odráží v pražských vìžích.“), 
pøijel i o rok pozdìji. Následovala však více než 
ètyøicetiletá odmlka („Až se k vám vrátí svoboda 
a demokracie, pøijedu okamžitì, tak brzy, jakmile 
to bude možné.“). Stalo se tak až roku 1990, kdy na 
svém posledním evropském turné dirigoval závì-
reèný koncert – Beethovenovu Ódu na radost. 

Konferenci zahájil generální øeditel Ondøej Fuchs. 
Ve svém vystoupení nejprve pøedstavil celkové 
výsledky Skupiny Metrostav. Poté zhodnotil podni-
kání spoleènosti Subterra za poslední rok i v delší 
èasové ose, pøièemž uvedl konkrétní vliv nìkte-
rých projektù a upozornil na prakticky nulový po-
tenciál podzemních staveb na tuzemském trhu. Na 
závìr popsal cíle pro letošní rok a rovnìž strategii 
do budoucna.

Následnì promluvil ekonomický øeditel Pavel 
Zykán, jenž rozebral celkové hospodaøení a poté 
se blíže zamìøil na jednotlivé divize a zahranièní 
dceøiné spoleènosti. 

Po pøestávce konference pokraèovala dalšími 
prezentacemi. Radim Wrana úèastníky seznámil 
s novou investicí do strojního vybavení pro kolejo-
vé stavby, Gergely Bölcskei pøedstavil nedávno 
zprovoznìný obchvat maïarského mìsta Várpalo-

ta. Na prezentaci výstavby nìmeckého dálnièního 
tunelu Spitzenberg se podílel i Marian Fischer ze 
sesterské spoleènosti BeMo Tunnelling.

Závìreèným bodem Programové konference 
se stalo tradièní vyhlašování nejlepších zamìst-
nancù za uplynulý rok, jimž ocenìní pøedával ge-
nerální øeditel Ondøej Fuchs. Po nìkolika letech 
Subterra znovu udìlila titul Osobnost roku, který 
získal Pavel Bìlský. 

Ve ètvrtek 10. dubna se vedoucí zamìstnanci spoleènosti Subterra sešli na desáté Programové konferenci, 
kterou hostilo Centrum vzdìlávání Skupiny Metrostav.        

Programová konference 2018     

GRATULACE

Celoroèní soutìž v jízdì na handbike trenažérech poøádá spolek Cesta za snem. Kilometry pro svého patrona od dubna 
mohou sbírat také zamìstnanci spoleèností Metrostav a Subterra.     
              

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro podpoøila Subterra již po sedmadvacáté. Letošní partnerský koncert konaný 25. kvìtna 
byl mimoøádný nejen neobvyklým páteèním termínem, ale pøedevším svým programem a jeho interprety.

Dobroèinný závod OpenRace    

Partnerský koncert Pražského jara     

Dvì odborné konference       

D3/D1 Spoleènost Subterra na jaøe pøedstavila své 
projekty v Èesku i na Slovensku.  

Konference Železnièní dopravní cesta 2018, 
poøádaná SŽDC, probíhala od 10. do 12. dubna 
v Ústí nad Labem. Tématem byla napøíklad legisla-
tiva, financování a dopravní obslužnost, údržba 
koridorových tratí, mechanizace a diagnostika èi 
nové technologie v železnièní infrastruktuøe. Za 
divizi 3 vystoupil Zdenìk Pata a pøiblížil pøípravu 
na realizaci pevné jízdní dráhy v tunelu Ejpovice.

Konference Tunely a podzemní stavby 2018 se 
konala 23. až 25. kvìtna v Žilinì. Setkání odborné 
veøejnosti s mezinárodní úèastí bylo zamìøeno na 
aktuální dìní v oblasti plánování, výstavby a pro-
vozu podzemních staveb. Jiøí Patzák z divize 1 pre-
zentoval ražby dálnièního tunelu Spitzenberg 
v Nìmecku, na nichž se Subterra podílí od loòské-
ho èervna.                
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