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V souèasnosti se Subterra podílí na dvou projektech situovaných v berounském centru. Divize 4 zajiš�uje technické vybavení 
pro rekonstrukci a dostavbu administrativní budovy a nedaleký nový bytový dùm.   
     

Instalace pro dvì budovy v Berounì   

Èást administrativní budovy obrácená do 
Hrnèíøské ulice dostane zcela jinou podobu.                      

Bytový dùm Corso charakterizuje prolamovaná 
fasáda s výhledem na Berounku.                      

Historická budova spoøitelny stojící v ulici Politic-
kých vìzòù dostane støešní nástavbu, navazující 
objekt v sousední Hrnèíøské ulici bude rozšíøen 
a zcela pøebudován. Novostavba bytového domu 
Corso se nachází nedaleko, rovnìž v Hrnèíøské uli-
ci. Oba projekty mají i shodné autory, spoleènost 
ov architekti, a taktéž dodavatele, kterým je Met-
rostav. 

Divize 4 v Berounì instaluje vzduchotechniku, 
vytápìní, chlazení, ZTI, rozvody elektøiny a také 
veškeré pøípojky. Práce zapoèaly letos v dubnu, 
ukonèeny mají být v bøeznu 2019.            

Moderní kanceláøe
Administrativní budova v ulici Politických vìzòù 
má jedno podzemní a pìt nadzemních podlaží. Za-
tímco hlavní prùèelí se s výjimkou støechy nezmì-
ní, stavba na opaèné stranì bloku získá zcela no-
vou, soudobou podobu. 

V suterénu bude tìlocvièna a technické pro-
story, v nadzemních podlažích pak kanceláøské 
místnosti. Vytápìní budovy zajistí radiátory, chla-
zení a distribuci èerstvého vzduchu indukèní jed-
notky. „Zdrojem tepla jsou plynové kotle o celko-

vém výkonu 293 kW,“ doplòuje parametry vytápìní 
vedoucí provozu vzduchotechniky divize 4 David 
Svoboda.

Bydlení u øeky
Bytový dùm Corso je situován na nábøeží. K Be-
rounce se obrací svojí východní fasádou, která je 
zalamovaná a kombinuje lodžie se zimními zahra-
dami. Ètyøpatrová budova se støešní nástavbou  
nabídne celkem 18 bytù, v nejnižší úrovni pak ga-
rážová stání.    

Byty budou vìtrány prostøednictvím odtaho-
vých ventilátorù umístìných v hygienickém zá-
zemí. „V nejvyšším patøe jsou situovány luxusní 
byty, které pro udržení pøíjemného vnitøního klima-
tu využijí také chladicí jednotky. Toto øešení záro-
roveò umožòuje pøípadný dohøev vnitøního vzdu-
chu,“ dodává David Svoboda. 

Zdrojem tepla pro vytápìní a ohøev vody 
v bytovém domì Corso budou dva závìsné plyno-
vé kondenzaèní kotle o celkovém jmenovitém vý-
konu 88,2 kW. 
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Pøeložka maïarské silnice èíslo 8, na jejíž výstavbì se ve dvou etapách podílela dceøiná spoleènost Subterra – Raab,  
je po tøech letech dokonèena. Provoz obchvatu oficiálnì zahájil ceremoniál konaný 9. bøezna.  

Obchvat Várpaloty slavnostnì otevøen         

Obchvat o délce více než 9 kilometrù zahrnuje i nìkolik nadjezdù a podjezdù. Jednou z nejsložitìjších 
èástí projektu je mimoúrovnové køížení poblíž mìsta Pétfürdõ.    

Obyvatelé Várpaloty se obchvatu doèkali 
po tøech letech od zahájení I. etapy.              

Ètyøpruhovou komunikaci na tøech místech 
køižuje železnièní tra�.              

Pásku pøestøihli významní maïarští politici 
v èele s premiérem. 

Silnice èíslo 8, která vede od Budapešti na západ 
až k hranici s Rakouskem, je postupnì rozšiøo-
vána. Dlouho oèekávaným úsekem byl obchvat 
dvacetitisícového mìsta Várpalota.

Stavbu od roku 2015 realizovalo SDD Kon-
zorcium, jež tvoøily spoleènosti Dömper, Pannon-     
-Doprastav a Subterra – Raab. Silnice prochází 
èásteènì poddolovaným územím. 

Ve dvou etapách 
Subterra – Raab se svými partnery nejprve v polo-
vinì roku 2014 uspìla v soutìži na I. etapu o délce 
5,8 kilometru. Jelikož byl investor s kvalitou i po-
stupem prací spokojen, pøímo oslovil dodavatele 
ohlednì realizace II. etapy. Smlouva na navazující 
úsek byla stvrzena v záøí 2016, termínem dokonèe-
ní pro obì èásti zùstal únor 2018.   

Kromì rozsáhlých úprav terénu, jimž pøed-
cházel archeologický prùzkum, zahrnoval projekt 
také výstavbu nìkolika silnièních a železnièních 
mostù i lávek pro pìší, úpravu navazujících ko-
munikací nižší tøídy nebo rekultivaci objemné 
skládky komunálního odpadu.   

Dùležitá komunikace 
Význam nového obchvatu potvrdila i úèast nejvyš-
ších státních i místních politikù na slavnostním 
otevøení, které probìhlo v pátek 9. bøezna 2018. 
Nechybìl premiér Viktor Orbán nebo starostka 
Várpaloty Márta Campanari-Talabér. 

Již téhož dne odpoledne, po zprovoznìní silni-
ce pro veøejnost zaznamenala Várpalota znatelný 
a léta vyhlížený pokles dopravy.

Dokonèením obou etap obchvatu ovšem velké 
infrastrukturní zakázky v Maïarsku nekonèí. Sub-
terra – Raab a Dömper se pøesunuly na severozá-
pad zemì a zahájily práce na silnici M85 poblíž 
mìsta Šoproò.   

RAŽBY TUNELU SPITZENBERG       

D3 SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Vážení ètenáøi,
naše loòské výsledky nijak neoslnily, ale nepøines-
ly ani zármutek. Byly lepší než v roce pøedchozím, 
a to v obou hlavních ukazatelích. Výkony byly vyšší 
o 74 %, Subterra spoleènì se svými dvìma zahra-
nièními dceøinými spoleènostmi dosáhla hodnoty 
6,071 mld. Kè, v tvorbì zisku byl rozdíl ještì vìtší. 
Ne však dost velký na to, abychom splnili plán.  

Ke kladùm loòského roku patøí i to, že se poda-
øilo uzavøít nebo dohodnout finanèní vypoøádání 
dvou zahranièních projektù, které nás delší dobu 
zatìžovaly a pracovnì vyèerpávaly. Šlo o Srbsko 
a Nìmecko. Stavìní v zahranièí není jednoduchá 
záležitost, ale za souèasné situace se bez nìj, pøe-   
devším v tunelaøinì, neobejdeme. To pøesnì potvr-
dil i loòský rok údajem 47 % znamenajícím podíl 
zahranièních zakázek na našem souhrnném obra-
tu. Celkovì jsme na tìchto zakázkách obstáli. Platí 
to hlavnì o Nìmecku, kde se v podzemí daøila spo-
lupráce se sesterskou spoleèností BeMo Tunnel-
ling, zejména na dálnièních tunelech Spitzenberg 
a Herrschaftsbuck. Uspokojení pøineslo i Maïar-
sko, kde po dokonèení silnièního obchvatu Várpa-
loty uzavøela naše dceøiná spoleènost dvì nové 
významné smlouvy znamenající výrobní program 
na další tøi roky. Slovensku a Švédsku bylo spoleè-
né to, že ražby na dvou velkých tunelových projek-
tech nebyly koncem roku ani v polovinì. Velký tu-
nel s sebou vìtšinou pøináší i velké zmìny, což se 
v obou pøípadech potvrdilo. Na slovenském tunelu 
Milochov nás zbrzdila zmìna projektu v podobì 
tryskové injektáže, na švédském Skärholmenu pak 
èeká naši dceøinou spoleènost nároèný úsek pod 
jezerem Mälaren, který bude opravdovou výzvou. 
Vìøím, že se s ní dokážeme vypoøádat a že koneè-
né výsledky budou v obou pøípadech dobré. 

V tuzemsku se vedlo pøedevším našim dvìma 
divizím pracujícím pro soukromé investory. Šlo 
o divizi pozemních staveb a divizi technického za-
øízení budov; obì se musely vypoøádat s pracností 
spojenou s velkým poètem menších zakázek a vy-
sokými nároky investorù. Divize železnièního sta-
vitelství byla z logiky vìci odkázána na veøejné za-
kázky. Situaci nemìla vùbec lehkou – èím ménì 
bylo projektù, tím vìtší byla konkurence. Výsledku, 
který bychom si pøáli, jsme se nedoèkali. Doufám, 
že letošní rozhodnutí pøedstavenstva o významné 
investici do strojního vybavení této divize jí situaci 
usnadní a v budoucnu posílí její konkurenèní po-
stavení.    

Jaký rok nás tedy letos èeká: u divize podzem-
ních staveb bude tìžištì její práce ležet opìt v za-
hranièí – na Slovensku, v Nìmecku a ve Švédsku. 
Zde máme výrobní program zajištìn. V Èesku je 
v podzemí mrtvo a ani delší výhled nám zatím dù-
vod k optimismu nedává. U ostatních tøí „neza-
hranièních“ divizí jsou letošní prognózy pomìrnì 
slibné, u všech je však tøeba ještì zapracovat na 
doplnìní výrobního programu. Vzhledem k zimì, 
která ještì pøed pár dny panovala, by se mohlo 
zdát, že další zima, a tedy i konec roku jsou ještì 
daleko, ale není tomu tak. Letošní rok nám dává 
pøíležitost, aby byl úspìšný. A „s pøíležitostí roste 
odvaha“ (W. Shakespeare). Vìøím, že Subterra 
dramatikova slova naplní a najde dostatek odvahy 
k tomu, aby výsledky byly tentokrát lepší než jen 
„nepøinášející zármutek“. 

Ing. Ondøej Fuchs
 



tunelu Radlice tím nejdùležitìjším dokumentem,“ 
pøipomíná vedoucí projektu Václav Dohnálek. 
Získané poznatky povedou k návrhu technologic-
kých tøíd ražeb, hydroizolaèního systému, dimen-
ze definitivního ostìní a v neposlední øadì zpùso-
bu odvodnìní.

V uplynulých dvanácti mìsících, až do letošní-
ho 9. bøezna, se divize 1 zabývala pøedevším sprá-
vou a údržbou prùzkumné štoly a tìžní šachty 
vèetnì zaøízení staveništì, jež se nachází v oblasti 
Zlíchova. 

Na štole i v dalších letech 
Èinnosti související s prùzkumnou štolou tunelu 
Radlice pro spoleènost Subterra však stále ještì 
nekonèí. Investor, hlavní mìsto Praha, vypsal na-
vazující zakázku na provoz a údržbu celého díla po 
dobu dalších 57 mìsícù. Rok 2021 pøedstavuje 
nejzazší možný termín pro zahájení výstavby Rad-
lické radiály jako celku. 

Divize 1 v soutìži uspìla, a její tým tak mùže ve 
své nìkolikaleté práci plynule pokraèovat.     
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V budovì Palmovka Open Park 4 jsou již 
pøipraveny kompletní rozvody.                           

Kondenzaèní jednotky i další souèásti 
technologie mají své místo na støechách.   

Divize 1 nasadila speciální strojní sestavu 
vèetnì nakladaèe AC Häggloader 7HR-B.                        

Nadstandardní technologie na Palmovce       

Projekt Palmovka Open Park sestává ze tøí administrativních budov, kterými Metrostav Development 
navazuje na dvojici staveb dokonèených v roce 2000, resp. 2013.             

Ražby prùzkumné štoly probíhaly ve dvou etapách. První sledovala trasu severního tubusu tunelu 
Radlice, pozdìji pøibyla odboèka do tubusu jižního.                

Metrostav Development pokraèuje ve výstavbì 
administrativního souboru na Palmovce. Sídla 
spoleèností Metrostav a Subterra doplnily dvì 
nové budovy Palmovka Open Park 3 a 4. Kromì 
kanceláøských prostor nabídne projekt komerèní 
plochy a dostateènou kapacitu parkování. 

Pùvodní industriální charakter lokality pak pøi-
pomíná další objekt, památkovì chránìná a pro 
nové využití upravená hala Palmovka Open Park 0. 
Všechny tøi budovy navrhl ateliér Aulík Fišer archi-
tekti.       

Pokroèilá øešení 
Divize 4 vybavuje projekt na Palmovce øadou tech-
nologií. Na rozsáhlé zakázce od loòského kvìtna 
pracují provozy elektro, zdravotnìtechnických in-
stalací a ústøedního topení a rovnìž vzduchotech-
niky.

Stavby nabídnou mimoøádnì komfortní pro-
støedí a zároveò budou energeticky velice úspor-
né. K nadstandardním prvkùm patøí napøíklad pro-
vìtráváné atrium v budovì 4. 

„Zvláštností budovy 3 je vybudování tzv. ke-
sonu, jenž technologická zaøízení chrání proti pøí-
padným povodním,“ popisuje další technické øe-
šení vedoucí projektu Karel Šebek. Lokalitu ležící 
poblíž Vltavy a Rokytky naposledy zalila velká 
voda v roce 2013.  

Postup podle plánu
V objektu Palmovka Open Park 3 jsou již dokonèe-
ny strojovny vzduchotechniky a chlazení, v suteré-
nech rovnìž rozvodny elektro. K hotovým èástem 
budovy patøí též veškeré stoupací rozvody a páteø-
ní trasy pro napojení všech technologií. Na støeše 
probíhají práce na strojovnách.    

V objektu Palmovka Open Park 4 Subterra na-
instalovala kompletní rozvody naplánované v roz-
sahu Shell & Core a dále vybudovala velkoodbìra-
telskou trafostanici. Jednotlivé technologie se 
všemi návaznostmi ještì musejí být uvedeny do 
provozu. Obì budovy následnì projdou zkouškami 
kompletních instalací. 

Rekonstruovanou halu, jež je propojena s ob-
jektem 3, èeká vybudování všech rozvoden. 

Nejvìtší komplikaci v celém prùbìhu stavby 
pøedstavovaly klimatické podmínky, pøedevším sil-
né mrazy. „Jednotlivé objekty budou ale i tak do-
konèovány podle plánu. První již v dubnu a každý 
další pøibližnì s odstupem jednoho mìsíce,“ podo-
týká Karel Šebek.

D4

Divize 4 dle plánu dokonèuje instalace pro administrativní budovy Palmovka Open Park 3 a 4. Souèástí moderního souboru, 
který v pražské Libni realizuje Metrostav, je rovnìž rekonstruovaná prùmyslová hala oznaèovaná èíslem 0.   
     
  
.   
  

     

Již od roku 2014 se divize 1 v Praze podílí na komplexním inženýrsko-geologickém prùzkumu v trase budoucí Radlické radiály.  
Obì etapy ražeb prùzkumné štoly vèetnì následné správy a údržby byly ukonèeny letos v bøeznu.        

Prùzkumná štola tunelu Radlice           
D1

no Šárka, byla prodloužena o 180 metrù v trase 
jižního tubusu.          

Zásadní prùzkumy
Divize 1 ukonèila ražby druhé etapy v lednu 2017, 
následovaly ještì dva mìsíce prùzkumných prací. 
Projekt zahrnoval také vrt z povrchu, jenž provìøil 
geologické podmínky mimo dosah štoly. Závìreè-
ná zpráva byla pøedána 10. bøezna. 

„Výsledek inženýrsko-geologického prùzku-
mu je pro budoucí efektivní a hospodárný projekt 

Radlická radiála, jež spojí Pražský a Mìstský sil-
nièní okruh, je trasována v komplikovaném terénu 
a pøibližnì polovina z její 5,5kilometrové délky po-
vede pod zemí. Souèástí komunikace bude kromì 
dvou kratších hloubených tunelù také tunel raže-
ný, který dosáhne více než dvou kilometrù.   

V budoucím profilu severního tubusu tunelu 
Radlice vyrazila divize 1 prùzkumnou štolu mìøící 
850 metrù, práce dokonèila závìrem roku 2015. Od 
øíjna 2016 pokraèoval inženýrsko-geologický prù-
zkum další etapou a štola, která poté dostala jmé-

Pivovar v Øevnicích      

Dvì železnièní stavby    

Nákupní centrum ve Štìrboholích     

D4 Subterra se podílí na výstavbì pražského ná-
kupního centra Štìrboholy Retail Park. Generál-
ním dodavatelem projektu je Metrostav. 

Areál sestává ze tøí samostatných budov, na 
ploše 13 000 metrù ètvereèných nabídne 19 malo-
obchodních jednotek. Jejich nájemci budou pro-
dávat potraviny, odìvy, nábytek, elekrospotøebièe, 
sportovní potøeby èi sortiment drogerie. Nákupní 
centrum doplní venkovní parkovištì s kapacitou 
pøibližnì pìti set vozù. 

Divize 4 v budovách realizuje silnoproudé 
a slaboproudé elektroinstalace vèetnì elektrické 
požární signalizace a systému evakuaèního roz-
hlasu. Dále zajistí celkovou dodávku vzduchotech-
niky v nájemních prostorách. Souèástí projektu je 
rovnìž vypracování kompletní projektové doku-
mentace pro jednotlivé profese technického zaøí-
zení budov. 

Investor získal stavební povolení poèátkem 
bøezna, práce zapoèaly v druhé polovinì mìsíce. 
Kolaudace areálu a otevøení prodejen je napláno-
váno na konec listopadu 2018.

D3 V únoru uzavøela Subterra se SŽDC smlouvy na 
dvojici zakázek, na jejichž realizaci se bude podí-
let divize 3.

Na rekonstrukci železnièní stanice v Jaromìøi 
bude Subterra pracovat se spoleèností Eltra. Pro-
jekt zahrnuje rekonstrukci železnièního spodku 
a svršku, výstavbu ostrovních nástupiš� a úpravy 
nádražní budovy. Modernizováno bude též zabez-
peèovací zaøízení, trafostanice a další technické 
vybavení. Plánovaná doba výstavby èiní 19 mìsí-
cù, vedoucím projektu je Petr Mikulášek.

Modernizaci jihoèeské trati Nemanice–Še-
vìtín zajistí spoleènosti Subterra, Elektrizace že-
leznic Praha a AŽD Praha. Úprava dvojkolejného 
úseku se zmìnou geometrické polohy hlavních 
kolejí pøinese zejména zvýšení tra�ové rychlosti 
výhledovì až na 200 km/h. Znaèná èást trasy vede 
soubìžnì s pøipravovanou dálnicí D3. Na stavbu, 
kterou za divizi 3 povede Pavel Zelina, je vyhraze-
no 30 mìsícù. 

D2 Nìkdejší drážní objekt ve støedoèeských Øev-
nicích bude pøestavìn na pivovar. Rekonstrukci 
dlouho nevyužívané a znaènì zanedbané dvou-
podlažní budovy, která døíve sloužila bydlení, pro-
vede divize 2. 

Divize 2 pøevzala staveništì na zaèátku února 
2018 a zahájila vyklízení prostor. Stavbaøi provedli 
nìkolik statických sond, jež odhalily stav základù, 
skladbu døevìného stropu a také únosnost trámù. 
Poté byl strop nad prvním podlažím kompletnì ro-
zebrán. „Nyní dokonèujeme práce na nové vodo-
rovné konstrukci, kterou tvoøí ocelové stropnice, 
trapézový plech a železobetonové desky. Je poža-
dována vyšší celková únosnost, nebo� celá pivo-
varnická technologie bude umístìna právì na 
tomto stropu,“ popisuje vedoucí projektu Tomáš 
Hadáèek. 

Vnìjší vzhled a celkový objem budovy zùstane 
zachován, kromì pivovaru v ní bude provozována 
i restaurace. Dokonèení øevnické pøestavby je plá-
nováno na záøí 2018.
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Pražský orloj po dobu opravy nahrazuje alespoò 
jeho digitální obraz.            

Na vìž Staromìstské radnice se vrátily ciferníky 
v barokní podobì.                  
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Tibor Trnovszký  
výrobní námìstek divize 3 

Otevøením ochozu v prosinci 2017 skonèila první fáze celkové rekonstrukce vìže Staromìstské radnice. 
V lednu následovala odstávka orloje, divize 2 na pražské dominantì pokraèuje dalšími pracemi.   

Modernizace trati Rokycany–Plzeò pøinesla i výstavbu dvoutubusového tunelu Ejpovice, který je s 4 150 metry nejdelším v Èesku.
Spoleènost Metrostav již dokonèila ražby, divize 3 Subterra se chystá na pokládku pevné jízdní dráhy.    

Staromìstská radnice bez orloje      

Pøípravy pevné jízdní dráhy     

D2

D3

Vzhledem ke složitým geologickým podmínkám chrání ražby tunelu Spitzenberg deštník z mikropilot. 
Postupuje se po desetimetrových úsecích, èelba je dìlena na tøi kaple.        

Svìtoznámý a turisty vyhledávaný pražský orloj 
bude až do letních prázdnin rozebraný, hodinovým 
souèástkám i sochám apoštolù se vìnují restaurá-
toøi. Divize 2 zatím opraví další prvky vìže. „S pa-
mátkáøi teï øešíme rovnìž vzhled osmi døevìných 

soch umístìných po stranách orloje. Postavám 
mají být odebrány nepatøièné atributy, které byly 
doplnìny až v 70. letech minulého století,“ popi-
suje jednu z dílèích otázek vedoucí projektu Pavel 
Horák. 

využila, jako první v tuzemsku, již pro rekonstrukci 
Støelenského tunelu dokonèeného v roce 2013     

Pevná jízdní dráha bude oba tubusy pøesaho-
vat o 165 metrù u východního portálu a o 57 metrù 
na opaèné stranì, její celková délka je 8 762 metry. 
Divize 3 tak použije 1 685 kusù panelù.     
 
Poslední kroky pøed pokládkou
Koncem února byla v tunelu provìøena manipula-
ce s deskami pomocí nákladního vozu s hydraulic-
kým ramenem. Zkouška probìhla úspìšnì.    

V jižním tubusu, v nìmž je již hotová podkladní 
betonová deska, budou v nejbližší dobì rozmístì-
ny 75metrové kolejnice.  

„Zároveò probíhají permanentní technologic-
ké porady, na kterých se dolaïují poslední detaily 
projektové dokumentace a celého postupu prá-

Netradièní øešení železnièního svršku v podobì 
pevné jízdní dráhy pøináší oproti bìžným kolejím 
øadu výhod. 

V porovnání s klasickým štìrkovým ložem za-
ruèuje upevnìní kolejnic k betonovým deskám 
vyšší stabilitu, znamená i lepší pøístupnost tunelu 
pro záchranné složky a zároveò nižší nároky na 
údržbu. Další výhodou je redukce vibrací a jedno-
duchá opravitelnost.     

Osvìdèený rakouský systém
Divize 3 v tunelu Ejpovice položí pevnou jízdní drá-
hu ÖBB-PORR, kterou jmenovaná stavební spo-
leènost vyvinula ve spolupráci s Rakouskými spol-
kovými dráhami. Základem jsou elasticky podpo-
rované nepøedpjaté železobetonové panely délky 
5,2 metru a šíøky 2,4 metru. Technologii Subterra 

Apoštolové pouze na obrazovce
Návštìvníci Prahy o atrakci ovšem zcela nepøi-
jdou. Pracovníci divize 2 na lešení nainstalovali 
velkoplošnou obrazovku, která zachycuje podobu 
orloje a každou hodinu nabídne též oblíbené defilé 
apoštolù. Celkový vzhled stavby pøibližuje i potisk 
na plachtách zakrývajících lešení.       

Na radnièní vìž byly namontovány kopie ba-
rokních ciferníkù, slavnostní uvedení ètveøice ho-
din do chodu se uskuteènilo 9. bøezna za pøítom-
nosti radních hlavního mìsta Prahy.  

Stavební práce se po zimì pøesunuly na spod-
ní èást vìže. Zaèala výmìna støešní krytiny nad ar-
kýøem kaple, jež by mìla být dokonèena do èerv-
na. V jarním poèasí budou pokraèovat také hlavní 
kamenické práce na zdivu vèetnì okolí orloje.

Rekonstrukce vìže Staromìstské radnice má 
být hotova do záøí 2018.  

ce,“ pøibližuje velice peèlivé pøípravy Zdenìk Pata 
z divize 3.

Samotná pokládka pevné jízdní dráhy bude za-
hájena v kvìtnu.   

Subterra se spoleènostmi BeMo Tunnelling a Stutz pracuje na výstavbì nìmeckého dálnièního tunelu Spitzenberg, 
který leží v Hesensku na trase dálnice A44. Po úpravì projektu postupují ražby obou tubusù.   
  

    

Pokraèující ražby na Spitzenbergu           

Tunel Spitzenberg tvoøí dva dvoupruhové tubusy 
o délce témìø 600 metrù a bezpeènostní propojka 
v polovinì. 

Krátce po zahájení ražeb loni v èervnu byly 
kvùli pøetvoøení a sedání tunelu práce pøerušeny, 
pokraèovaly až po pøepracování dokumentace.  

Geologicky nároèný úsek
Vzhledem k extrémnì nestabilnímu horninovému 
prostøedí probíhají ražby pod ochranou mikropilo-

tových deštníkù. Každý desetimetrový úsek ražby 
zajiš�uje více než dvacet injektovaných mikropilot 
o délce 15 metrù. Vrtání zabezpeèuje stroj Sandvik 
DT820–SC, který mùže strojník ovládat dálkovì. 

Èelba je dìlena na tøi kaple se dvìma nebo 
tøemi výškovými úrovnìmi podle konkrétní geolo-
gické situace. Samozøejmostí je zajištìní dna i na 
úrovni kaloty. 

Projekt pøedpokládá výrazné zlepšení vlast-
ností masivu zhruba od stého metru, za nímž již 

mikropiloty nebudou potøeba. Západní tubus této 
délky již témìø dosáhl, ve východním ražba dosáh-
la za její polovinu.  

V lednu u severního portálu zapoèala montáž 
bednicích vozù pro betonáž definitivního ostìní, 
jež dodává spoleènost Kern.

Zajiš�ování svahu
„V únoru jsme pak zahájili práce na dalším staveb-
ním objektu, zajištìní témìø 50 metrù vysokého 
svahu Lerchenberg pøiléhajícího k severnímu por-
tálu,“ øíká Pavel Farský z divize 1. 

Na øady kotev o délce 4 až 10 metrù je osazo-
ván trojrozmìrný sí�ový systém Krismer. Po vypl-
nìní kamenivem a zavezení humusem budou sva-
hy osety. K vrtání bezmála tøí tisícù kotev slouží 
stroj Atlas Copco ROC F9 s automatizovaným po-
dáváním tyèí. Práce na stabilizaci svahu mají cel-
kovì probíhat pìt mìsícù. 

Výstavba tunelu Spitzenberg má být dokonèe-
na již v pøíštím roce.     

Tibor Trnovszký pochází ze Slovenska, vystudoval 
Vojenskou fakultu Vysoké školy dopravy a spojù 
v Žilinì. Do spoleènosti Subterra nastoupil v roce 
2004 na pozici výrobního námìstka divize 3, je rov-
nìž èlenem pøedstavenstva. Pùsobí i jako vedoucí 
Organizaèní složky Maïarsko.

Jak Subterra na maïarském trhu zaèínala?
V roce 2005 jsme se slovenskou spoleèností Do-
prastav podali první spoleènou nabídku. Po nìko-
lika dalších soutìžích založila Subterra koncem 
roku 2006 v Maïarsku organizaèní složku. První 
zakázku jsme získali až po pìtiletém pùsobení na 
tamním trhu, v dubnu 2011.      

Když se na toto období podívám dnes, museli 
jsme se pøedevším pøizpùsobit neznámým podmín-
kám. Studovali jsme právní prostøedí, budovali tým 
a systém potenciálních dodavatelù. Po opakova-
ných neúspìších v soutìžích jsme se nìkolikrát 
rozhodovali, zda v Maïarsku pokraèovat, èi niko-
liv. Jsem rád, že jsme vydrželi, a dìkuji všem, kteøí 
u toho byli.

Které projekty pøinesly prùlom?
Již zmiòovaným prvním úspìchem se stala rekon-
strukce železnièní trati Budapeš�-Kelenföld – Tár-
nok. Následovala výstavba dvacítky mostù na dál-
nici M43 a dále rekonstrukce železnièní stanice 
Székesfehérvár.

Zatím poslední dokonèené projekty pøedsta-
vují dvì etapy silnièního obchvatu mìsta Várpalo-
ta. Zároveò se jedná o první zakázky pod hlavièkou 
dceøiné spoleènosti Subterra – Raab, která byla 
založena v lednu 2014.         
   
Jak byste zhodnotil pozici, již má Subterra v Ma-
ïarsku dnes?
Subterra je vnímána jako stabilní a finanènì silná 
spoleènost a má velice dobrá hodnocení, pøestože 
samostatnì vystupuje ojedinìle. 

Naše síla a postavení pramení pøedevším z vy-
nikající spolupráce s dalšími dodavateli, s nimiž 
realizujeme jednotlivé projekty. Zde musím zdù-
raznit, že již od roku 2008 je naším stálým a spo-
lehlivým partnerem místní stavební spoleènost 
Dömper. Všechny dosavadní projekty jsme získali 
spoleènì, a bude-li naše spolupráce takto úspìš-
ná i nadále, nemáme dùvod uvažovat o zmìnách. 

Podnikání ve stavebnictví je v každé zemi spe-
cifické. Èím se Maïarsko liší od Èeska?    
Zásadní rozdíly spoèívají v právním prostøedí a po-
vinnostech, které mají dodavatelé. 

Napøíklad výkup pozemkù pro dopravní pro-
jekty sice financuje investor, ale všechny souvise-
jící právní kroky vèetnì zápisu nemovitostí do ka-
tastru zajiš�uje dodavatelská spoleènost. Stejnì 
tak zodpovídá za uvádìní èástí staveb do provozu 
èi organizaci a prùbìh rùzných technických a bez-
peènostních zkoušek. Dodavatelé dále ruèí za 
provoz veškerých zaøízení i bezpeènost jejich uži-
vatelù až do koneèného pøedání díla. 

Vzhledem k tìmto okolnostem standardnì 
pracují v projektovém týmu u každé z našich sta-
veb tøi nebo ètyøi právníci.   

     
Mùžete pøiblížit nejnovìjší zakázku spoleènosti 
Subterra – Raab?  
Jedná se vlastnì o dvì zakázky. V polovinì prosin-
ce jsme s maïarským Národním infrastrukturním 
fondem podepsali smlouvy o výstavbì III. a IV. eta-
py rychlostní silnice M85. Celková délka obou úse-
kù dosahuje témìø 22 kilometrù, projekt zahrnuje 
èást severního obchvatu mìsta Šoproò, jež leží pøi 
hranici s Rakouskem.     

Stavbu jsme se spoleèností Dömper zahájili 
v polovinì letošního února, hotova má být do kon-
ce roku 2020. 

D1

Divize 3 zaène s pokládkou pevné jízdní dráhy 
nejprve v jižním tubusu tunelu Ejpovice.  

Ke stabilizaci svahu Lerchenberg slouží 
prostorová ocelová sí�.             



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
                     1. 4.Michal Roupec

   1. 4.Ing. Petr Smažík
Martin Vlèek 3. 4.
Jiøí Hoøava    20. 5.

55 let
Karel Šebek 27. 4.
Antonín Nechvapil 14. 5.
Ing. Tibor Trnovszký 25. 5.

60 let
Jaroslav Štumpf 11. 4.

 
PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
Ing. Martin Hradecký 2. 4.
Vladislav Lonek 9. 4.
Zdenìk Dobøanský  14. 4.
Petr Firla 14. 4.
Alexandr N. Afanasyev 19. 5. 
Mgr. Pavel Komrska, LL.M. 19. 5. 

15 let
Josef Fojtík       1. 4.    
Bc. Jarmila Komsová 1. 4. 
Ing. Jiøí Nový 1. 4. 
Martin Válek               1. 4.  
Jana Skalická 5. 5.

30 let 
Jiøí Burian 3. 5.
Marie Galáøová 24. 5.
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Jedna z devíti prezentací patøila prezidentu 
Skupiny Metrostav Jiøímu Bìlohlavovi.                       

Stejnì jako v loòském roèníku jel závìreèný 
okruh Miroslav Rypáèek.                          

Jana Komárková a David Svoboda v zázemí 
závodu neztráceli dobrou náladu.                     

Štafetu si opìt nenechal ujít ani generální 
øeditel spoleènosti Subterra Ondøej Fuchs.                       

Jednou z hlavních událostí bude tradièní 
Metrostav handy cyklo maraton.                   

Tìsnì pøed zaèátkem letních prázdnin probìhne 
sportovní festival Pražské léto.                   

Koncem záøí se uskuteèní zážitkový víkend, jejž 
Subterra podpoøí jako generální partner.                   

Také letošní aktivity spolku Cesta za snem 
zhodnotí slavnostní veèer.                      

jsme“. Právì v jeho slovech zaznìl apel na vyšší 
míru sebevìdomí podložený argumenty, že sku-
teènì máme „Na èem stavìt“. To pak potvrdily též 
další odborné prezentace vìnované podzemním 
stavbám v Turecku, na Islandu a rovnìž develop-
mentu v Èesku.

V závìreèném pøíspìvku konference seznámil 
Vojtìch Kostiha pøítomné s nástrahami práce tis-
kového mluvèího, aneb jak pracují novináøi a co se 
dostane ke ètenáøùm. Nejen jeho, ale i všechna 
ostatní vystoupení vyvolala u posluchaèù zaslou-
ženou pozornost, o èemž jasnì svìdèily i následné 
neformální diskuse.

Smysl konference tak byl beze zbytku naplnìn.  

Vladislav Beneš

dìní na trati koordinátorka týmu Subterra Jana 
Komárková.

Jako každý rok si amatérští sportovci mohli 
porovnat své výkony s profesionály. Na start letoš-
ního roèníku se postavili napøíklad Dan Máka, Du-
šan Kožíšek, Klára Moravcová, Radek Jaroš a dal-
ší osobnosti nejen ze svìta sportu.

snìmovnì. Republikánský politik nespornì pøed-
vedl zdravé sebevìdomí.

„Stavíme na sebevìdomí“ bylo i mottem letoš-
ní strategické konference. Opíralo se o loòské vý-
sledky, které v úvodním vystoupení pøedstavil po-
sluchaèùm viceprezident skupiny František Koèí. 
Skupinu dnes tvoøí 56 spoleèností, již osmým ro-
kem je nejvìtším stavebním uskupením v Èesku 
a její loòský obrat pøesáhl 30 mld. Kè. Úspìšnì pù-
sobí na nìkolika evropských trzích a prostøednic-
tvím jednoho ze svých èlenù, BeMo Tunnelling, 
i v USA a Kanadì. Projektùm v tìchto zemích a ve 
Velké Británii byl vìnován jeden z odborných pøí-
spìvkù v druhé pùli programu.

Ještì v jeho první èásti však vystoupil prezi-
dent skupiny Jiøí Bìlohlav s úvahou na téma „Jací 

Ve žlutých barvách se do boje vydali Jan Šun-
ka, David Svoboda, Martin Plíva a Miroslav Rypá-
èek. Tým se umístil na dvanáctém místì, oproti 
minulému roku si tedy polepšil o tøi pøíèky. 

„Hned pøi hromadném startu došlo ke kolizi, 
kvùli které nìkolik závodníkù upadlo. Naší štafetì 
se naštìstí všechny problémy vyhnuly,“ pøibližuje 

Strategická konference Skupiny Metrostav pro-
bìhla ve stejný den jako vystoupení tøetího nejvyš-
šího ústavního èinitele USA Paula Ryana v èeské 

Oproti minulému roku, kdy byl sníh tìžký a hluboký,  
èekaly na závodníky pøívìtivìjší podmínky. V Be-
døichovì nechybìla tradièní fanouškovská základ-
na, tým Subterra podpoøil kromì jiných také gene-
rální øeditel Ondøej Fuchs.

Závodu se úèastnilo 57 ètyøèlenných týmù, 
každého lyžaøe èekal okruh o délce tøí kilometrù.

V bøeznu se ve vzdìlávácím centru Skupiny Met-
rostav konala první informaèní schùzka, na níž se 
závodníci, dobrovolníci a fanoušci mohli seznámit 
s letošními aktivitami Cesty za snem. 

Novinku pøedstavuje závod OpenRace, celo-
roèní klání na handbike trenažérech. Kola s ruè-
ním pohonem pro handicapované budou umístìna 
v rùzných prostorách a zájemci z øad zamìstnan-
cù, klientù nebo veøejnosti se v poètu najetých ki-
lometrù pomìøí s ostatními. Zapojit se mohou také 
zamìstnanci spoleènosti Subterra, umístìní tre-
nažéru bude upøesnìno.     

Po loòské premiéøe znovu Subterra nasadí 
vlastní tým do Metrostav handy cyklo maratonu. 
Cílem nonstop etapového závodu je projet trasy po 
Èesku v souhrnné délce 2 222 kilometrù v èaso-
vém limitu 111 hodin, a to za úèasti tìlesnì posti-
žených sportovcù. 

V létì pak probìhne øada dalších akcí, napøí-
klad Pražské léto ve Žlutých lázních nebo handy  
kvadriatlon. K vrcholùm celého roku s Cestou za 
snem bude patøit i Subterra zážitkový víkend.

Další informace o projektech a možném zapo-
jení v nich najdete na www.cestazasnem.cz. 

Letošní projekty spolku Cesta za snem, urèené handicapovaným i široké veøejnosti, jsou již v plném proudu. 
Mezi hlavní partnery organizátorù opìt patøí také Subterra.        

Aktivní rok s Cestou za snem     

GRATULACE

V úterý 27. bøezna se v Centru souèasného umìní DOX konalo každoroèní shromáždìní, jímž Skupina Metrostav 
rekapituluje své podnikání a pøedstavuje jeho další smìøování.     
              

O tøetím únorovém víkendu probìhl v Bedøichovì další roèník závodu v bìžeckém lyžování Jizerská 50. 
Do sobotní štafety Jizerská firemní RAUL opìt nastoupil i tým spoleènosti Subterra.           

Strategická konference Skupiny Metrostav    

Jizerská 50 s výborným výsledkem     

10. 2. Øídíme to všichni!
3. 3. ÈEZ handy kvadriatlon
1. 4. Øídíme to všichni!
7.  8. 4. Sedm stateèných!  –
2. 5. Praha letí napøíè handicapy
2. 6. Okolo Prahy napøíè handicapy
4.– 10. 6.  Týden s cestou za snem 

okolo èeských mìst
23. 6. Pražské léto 

s Èeskou pojiš�ovnou
23. 6. ÈEZ handy kvadriatlon
31. 7. – 4. 8. Metrostav handy cyklo maraton  

6. 9. Den sportovní støelby 
s Èeskou zbrojovkou

27. 9.– 29. 9. Subterra zážitkový víkend 

15. 10. Business veèer
24. 11. Veèer v gala

CESTA ZA SNEM – 
KALENDÁØ AKCÍ 2018

Prezentace pražského kolektoru       

D1 Vysoká škola báòská – Technická univerzita 
Ostrava hostila na své Fakultì stavební v polovinì 
února dvoudenní mezinárodní semináø s názvem 
Zpevòování, tìsnìní a kotvení horninového masi-
vu a stavebních konstrukcí 2018.   

Subterra vyslala do Ostravy nìkolik zamìst-
nancù vèetnì Zbyòka Kaisra z divize 1, jenž pøed-
nesl pøíspìvek o specifikách výstavby kolektoru 
Hlávkùv most. Pøedstavil souèasný stav celé 
kolektorové sítì, popsal zvláštnosti aktuálního 
projektu a pøedevším komplikace, které se vyskyt-
ly pøi jeho dosavadní realizaci. 

Kolektor Hlávkùv most, na kterém Subterra 
a Hochtief pracují od záøí 2016, se nachází v centru 
Prahy, v památkové rezervaci. Trasa vede soubìž-
nì s mostem, pod dnem Vltavy pøes ostrov Štvani-
ce. Oblastí prochází mimoøádnì frekventovaná 
Severojižní magistrála, kvùli níž je stavba obtížnì 
pøístupná.              
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