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Ústøední èistírna odpadních vod Praha na Císaøském ostrovì má od letošního záøí ve zkušebním provozu novou vodní linku. 
Divize 2 se do rozšíøení významného objektu, zahájeného v øíjnu 2015, zapojila jako subdodavatel.   

Pražská èistírna s novou vodní linkou    

Objekty hrubého pøedèištìní jsou pouze malou 
èástí nové vodní linky ÚÈOV.                      

Divize 2 pracovala pøedevším na dokonèení 
stavební èásti díla vèetnì instalací.                      

Nová souèást ÚÈOV je navržena jako plnì za-
krytá technologie, s chemickou nebo biologickou 
dezodorizací procesního vzduchu vypouštìného 
do ovzduší. Moderní architektonicko-urbanistické 
øešení areálu výraznì pøispìje ke zlepšení pro-
støedí v Trojské kotlinì.

Modernizaci èistírny pro hlavní mìsto zajiš�uje 
Sdružení ÚÈOV Praha pod vedením spoleènosti  
SMP CZ. Rozsáhlý projekt sestává ze dvou etap. 
V první byla vybudována nová vodní linka, která 
pøispìje ke zlepšení kvality odpadních vod, poté 
bude modernizována linka pùvodní.   

Devítihektarové staveništì
Subterra zaèala s navazujícími pracemi po dokon-
èení hrubé stavby v prosinci 2016. 

Divize 2 realizovala elektro, topení, zdravotnì-
technické instalace, zámeènické a kompozitní 
konstrukce, nátìry, protipožární ochranu, støešní 
hydroizolace a také fasády. Vzduchotechniku do-
dávala divize 4. 

,,Zakázka byla velmi rozsáhlá, staveništì mìlo 
devìt hektarù. Projektová dokumentace naší èásti 
èítala 816 výkresù. Na stavbì souèasnì stálo hned 
sedmnáct vìžových jeøábù,“ upøesòuje paramet-
ry projektu jeho vedoucí Pavel Horák.

Nová vodní linka ÚÈOV, nejvìtší investice 
hlavního mìsta Prahy v posledních letech, vstou-
pila do zkušebního provozu letos v záøí. Dalším 
krokem bude modernizace pùvodní vodní linky, jež 
zabezpeèí odstraòování dusíku a fosforu na stano-
vené hodnoty i pøi nejvyšším zatížení.   
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OBKLAD STÌN V EJPOVICÍCH        

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Vážení ètenáøi,
v srpnu jsem si ve Zpravodaji nad jazykovými mu-
tacemi výrazu „okurková sezona“ posteskl, že ten-
to pojem u nás zatím letos platí, pokud jde o nové 
zakázky v zahranièí. Máme prosinec a naštìstí to 
již není pravda. Koncem listopadu uzavøela naše 
dceøiná spoleènost SBT Sverige AB smlouvu na 
tunel Veddesta, jenž bude sloužit jako pøístupový 
pro výstavbu prodloužení linky stockholmského 
metra. Pravda, mysleli jsme si, že takových úspì-
chù by mohlo být i více, ale nic není ztraceno. Pre-
kvalifikace jsou podány na další ètyøi pøístupové 
tunely a èekáme na jejich vyhodnocení. Pøíští rok 
pøijdou na øadu tra�ové tunely a stanice metra, na 
kterých bychom se také rádi uplatnili. Bude zají-
mavé sledovat, zda bude rychleji postupovat vý-
stavba metra v Praze, nebo ve Stockholmu. 

Doma v oèekávání nìjakého vyhodnocení bo-
hužel nejsme, alespoò pokud jde o podzemí. Slav-
nostním pøedáním kolektoru Hlávkùv most 19. pro-
since naše pùsobení na tuzemských tunelových 
stavbách skonèí – pøinejmenším na nìjaký èas. 
Stane se tak v historii naší spoleènosti poprvé, na-
vazující zakázka doma prostì není. Pro stavební 
spoleènost Subterra, která má „podzemí“ ve svém 
názvu, je to paradoxní a svízelná situace. Že by 
však advent byl pøece jen èasem nadìje? 

Nadìje je vìtší, pokud se jedná o naše vyhlíd-
ky na výsledky koncem roku. Prozatím vše na-
svìdèuje tomu, že máme na splnìní plánu v obou 
hlavních ukazatelích. Prognózy obratu ukazují i na 
nìco navíc, a to nejen u mateøské Subterra a.s., 
ale i obou zahranièních dceøiných spoleèností. 
Nic se však nemá zakøiknout, jsme pøed auditem, 
namístì je tedy odpovídající zdrženlivost.     

Nadìjná zpráva se týká i pøipravených mzdo-
vých úprav v pøíštím roce. Vìøím, že naše zamìst-
nance potìší a pøispìjí k jejich spokojenosti. My-
slíme na budoucnost a záleží nám na stabilním, 
dobøe motivovaném kolektivu. 

Na budoucnost myslíme i investicemi do na-
šeho strojového vybavení. A tak k objednávce na 
železnièní podbíjeèku z dubna letošního roku pøi-
byla „pro koleje“ i další dvoucestná rýpadla, pro 
podzemí tunelové rýpadlo a dùlní dumper a nìko-
lik dalších strojù pro povrch. Øešit jejich barevná 
provedení je nyní docela pøíjemnou záležitostí, 
která nezevšední.  

Naše vyhlídky na pøíští rok z hlediska výrobní-
ho programu nijak nevyboèují ve srovnání s roky 
jinými. S èím se však budeme muset vypoøádat, je 
problém zpožïování rùstu cen ve výbìrových øíze-
ních za cenami trhu, pokud jde o subdodávky 
a materiály. Tìch mùže být nedostatek, zvláštì 
v nìkterých oborech. „Knížecí“ rada, kterou dal již 
Niccolo Machiavelli, zní: „Všímej si nejenom pro-
blémù souèasných, ale pøedvídej i budoucí a pøed-
cházej jim.“  

Zakonèeme však rok 2018 na vlnì pøimìøe-
ného optimismu pro budoucnost. Naše zamìst-
nance k tomu opravòují výsledky práce, kterou le-
tos vykonali. Za jejich nasazení jim upøímnì dìkuji. 
Pøíští rok snad potvrdí, že pøimìøený optimismus 
byl namístì, i pokud jde o naši zemi a celé svìtové 
spoleèenství. To je moje novoroèní pøání adreso-
vané vám všem. A samozøejmì také klidné a š�ast-
né Vánoce!

Ing. Ondøej Fuchs

Divize 1 a spoleènost Hochtief po více než dvou letech dokonèily nároèné práce na pražském kolektoru Hlávkùv most. 
Trasa pro pøeložení inženýrských sítí vede pod dnem Vltavy a pøes štvanický ostrov propojuje Tìšnov s Holešovicemi.     
  

Kolektor Hlávkùv most dostavìn         

Definitivní ostìní technické komory kolektoru Hlávkùv most má optimální prùøez, tedy s klenbou 
i protiklenbou, jehož plocha je pøes 70 metrù ètvereèných.

Hlávkùv most nebyl výstavbou kolektoru dotèen, 
po pøeložení sítí jej bude možné zrekonstruovat.              

Ocelové konstrukce umožní uložení velkého 
množství kabelù a potrubí.    

Ražený a èásteènì hloubený kolektor se šachtami 
a technickými komorami je významnou investicí 
hlavního mìsta Prahy.

Sdružená podzemní trasa bude obsahovat in-
ženýrské sítì vedoucí dosud tìlesem Hlávkova 
mostu, jejž výstavba kolektoru nijak nezasáhla. 
Pøeložení instalací do podzemí umožní rekonstruk-
ci dùležité spojnice, po které vede frekventovaná 
Severojižní magistrála.  

Stavba v centru Prahy
Kolektor II. kategorie o délce 418 metrù prochází 
pod vltavským dnem a propojuje stávající kolekto-
ry NLS (Nábøeží Ludvíka Svobody) a SPHM (Sever-
ní pøedmostí Hlávkova mostu). K hloubeným úse-
kùm patøí odboèná vìtev na ostrovì Štvanice 
v délce necelých 100 metrù a ètveøice šachet se 
souhrnnou hloubkou pøibližnì 130 metrù. 

Kromì ražby pod øekou pøinášela komplikace 
také poloha staveništì v centru metropole. ,,Tato 
skuteènost ovlivnila dílo dvìma zpùsoby. Jednak 
omezenou plochou pro skladování a dále tím, že 
jsme nemohli umístit zázemí stavby a celý projek-

tový tým pøímo na staveništì. Vypoøádali jsme se 
s tím dùslednìjší koordinací prací a zajištìním 
kvalitního zázemí pro stavbu a zamìstnance v do-
stateèné blízkosti,“ vysvìtluje hlavní stavbyve-
doucí Václav Dohnálek.

Ohleduplné ražby 
Kolektor byl ražen pøevážnì s použitím trhacích 
prací a mechanického rozpojování horniny. Ražba 

NRTM se zajištìním výrubu støíkaným betonem 
vyztuženým pøíhradovými rámy a systémovým kot-
vením probíhala v ordovických bøidlicích. 

Mimo jiné bylo tøeba zajistit proplachovací 
kanál Tìšnov–Libeò, kvùli nìmuž byly pøi výstavbì 
podcházející technické komory vylouèeny trhací 
práce. Obtížné byly i ražby pod pilíøem Hlávkova 
mostu mezi Štvanicí a Tìšnovským pøedmostím, 
kde se uplatnilo dvojnásobné množství rámù na je-
den krok. Èinnost v podzemí i pilíø na povrchu byly 
pod neustálým dozorem geotechnického monito-
ringu, jednalo se zde o jeden z klíèových momentù 
celého projektu. 

Definitivní ostìní kolektoru s prùøezem o šíøce  
pøibližnì 3 metry a výšce 4,5 metru je z vodosta-
vebního betonu. 

Protipovodòová opatøení
Zakázka zahrnovala i provedení kompletních tech-
nologií vèetnì napojení na stávající kolektorový 
dispeèink. 

Souèástí stavby je rovnìž technologické vy-
bavení pro provoz kolektoru a ocelové konstrukce. 
Namontován byl šplhavý výtah, jenž umožòuje do-
pravu materiálu a osob z povrchu parkovištì, si-
tuovaného pøed nìkdejším hokejovým stadionem 
na Štvanici, pøímo do podzemních prostor. 

,,K zajímavostem patøí též skuteènost, že vìt-
šina prostupù do kolektoru je pod úrovní povodnì 
z roku 2002, proto jsou souèástí díla rovnìž mnohá 
protipovodòová opatøení. Jedná se o protipovod-
òové dlužové stìny, dveøe, poklopy i tìsnìní pro 
prostupy inženýrských sítí,“ doplòuje Václav Do-
hnálek. 
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ce demontovala a nahradila jej kontaktním zatep-
lením s omítkou.

Plánované dokonèení v polovinì øíjna se po-
sunulo, objekt byl pøedán 9. listopadu. ,,Zmìny 
zpùsobila již zmínìná realizace støešního pláštì 
nad pátým nadzemním podlažím. Došlo k podstat-
nému navýšení bouracích prací ,“ vysvìtluje Miro-
slav Neškodný. 
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V nìkterých úsecích pracovníci divize 3 upravují 
polohu stávajících kolejí.  

Z trojice železnièních pøejezdù byly zatím 
dokonèeny dva.  

K pokládce nových pražcù slouží portálový stroj 
Robel PA 1-20 ES.    

Na severní fasádì je dnes namísto obkladu 
kontaktní zateplení s omítkou.                            

Rekonstrukce nádraží v Jaromìøi        

Dle pùvodního harmonogramu mìla být rekonstrukce nádraží v Jaromìøi závìrem letošního roku 
již ukonèena. Vzhledem k neplánovaným okolnostem je však stavba sotva v polovinì.       

Vstupní a obì boèní prùèelí ètyøpatrové magistrátní budovy mají pùvodní kamenný obklad, 
který byl vyèištìn, impregnován a v nezbytných pøípadech vymìnìn.                            

Projekt zahrnuje rekonstrukci železnièního spodku 
a svršku, vybudování podchodu, nástupiš� a pøe-
jezdù èi novou trakci i další drážní elektroinsta-
lace. Divize 3 dodává celou stavební èást.

Letos na jaøe byla vytrhána sudá kolejová sku-
pina, demolována nástupištì a proveden výkop 
pro podchod, práce zaèaly i ve výpravní budovì.      

V létì pracovala divize 3 na obou zhlavích a reali-
zovala také dva ze tøí pøejezdù.

Nálezy starých artefaktù
V souèasnosti se stavba výraznì zkomplikovala, 
nebo� pøi archeologickém prùzkumu bylo objeve-
no velké množství památek. Jedná se o pozùstatky 

kultur popelnicových polí z doby bronzové a také 
o ranì støedovìké sídlištì, zøejmì z devátého až 
desátého století. 

Záchranná archeologická èinnost vede nejen 
k výraznému navýšení nákladù, ale rovnìž ke zpo-
malení a fragmentaci výstavby. Postupy pøedpo-
kládané v pùvodní projektové dokumentaci se 
zcela rozpadly.     

     
Jedenapùlleté zpoždìní
Divize 3 nyní mùže dobudovat pouze èást sudé ko-
lejové skupiny, ovšem bez hradeckého zhlaví, kde 
byla nalezena stará ekologická havárie. 

Další komplikaci pøináší investièní zámìr mìs-
ta Jaromìø, které chce v roce 2019 budovat pøed 
výpravní budovou nádraží autobusový terminál. Ve 
stejných místech jsou pøitom plánovány zastávky 
náhradní autobusové dopravy pøi výluce. 

,,Právì teï je nejnároènìjší skloubit a nastavit 
nové stavební postupy s ohledem na železnièní 
a silnièní stavby v celém kraji. Neustále probíhají 
jednání se všemi dotèenými subjekty, kterých je 
opravdu požehnanì,“ komentuje situaci na stavbì 
její vedoucí Petr Mikulášek.

Pøíští rok budou výluky od èervence do prosin-
ce, kdy bude dokonèena sudá kolejová skupina. 
Následnì divize 3 vytrhá skupinu lichou a místo 
pøedá k prozkoumání archeologùm. 

Pùvodnì bylo ukonèení stavebních prací na 
jaromìøském nádraží plánováno na letošní prosi-
nec, celý projekt se však protáhne pøinejmenším 
do poloviny roku 2020. 

Divize 3 se spoleèností Eltra pokraèuje v celkové pøestavbì jaromìøské železnièní stanice. 
Harmonogram výraznì posouvají archeologické práce a objevují se i další komplikace.      
     
  
.   
  

     

Budova Magistrátu mìsta Teplice na Mírovém námìstí prošla od letošního kvìtna do listopadu modernizací.    
Divize 2 pracovala za provozu úøadu, výpadky byly pouze doèasné.  
        

Stavební úpravy teplického magistrátu           
D2

zasklením. Tzv. Heat Mirror je izolaèní dvojsklo, 
resp. trojsklo, do kterého je vložena speciální fólie 
odrážející tepelné záøení zpìt ke zdroji. 

Navýšení bouracích prací
Na jižní, východní a západní fasádì zùstal kamen-
ný obklad, jenž prošel sanací. Na severní fasádì 
divize 2 naopak obklad vèetnì hliníkové konstruk-

Úpravy se týkaly pøedevším obvodového pláštì 
a snížily energetickou nároènost budovy. Zakáz-
ka sestávala z výmìny oken, opravy støechy, vy-
èištìní obkladu a dílèího zateplení, souèástí byla 
také nová vzduchotechnika s klimatizací a fotovol-
taická elektrárna na støeše.    

Nejlepší okna na trhu
Pùvodní jednopláš�ová støecha byla takøka bez te-
pelné izolace a objevovaly se zde i problémy se 
zatékáním. Po zahájení prací byla zjištìna jiná 
skladba než pøedpokládala dokumentace.

Divize 2 proto musela souvrství demontovat až 
na nosné panely. ,,Zateplení støechy bylo nároèné. 
Kvùli èlenitému tvaru pùvodní konstrukce jsme bo-
hužel nezabránili zateèení,“ popisuje potíže ve-
doucí projektu Miroslav Neškodný.

Okna nahradil typ s nejlepším hliníkovým pro-
filem, pøerušeným tepelným mostem a pokroèilým 

Výstavba maïarské silnice M85      

Technologie pro novostavbu CPTO    

Modernizace jihomoravské trati      

Obnova polikliniky Malešice      

D3 Na obnovì a elektrizaci regionální železnièní 
trati Hrušovany u Brna – Židlochovice se v pøíštím 
roce bude podílet divize 3 a OHL ŽS.  

Kromì rekonstrukce kolejí a související drážní 
infrastruktury zahrnuje projekt také obì koncové 
stanice. V Židlochovicích budou vybudována dvì 
nástupištì, v Hrušovanech u Brna pak probìhne 
plná peronizace. Dále budou rekonstruovány po-
zemní objekty a vystavìno zázemí pro technologii. 
Nejvìtší zmìnu pøedstavuje zøízení trakèního ve-
dení na celé tøíkilometrové trati, které umožní po 
ètyøiceti letech opìtovnì zavedení dopravy vèet-
nì pøímých vlakù z Brna do Židlochovic.           

Projekt rozèlenìný do sedmi stavebních po-
stupù bude realizován v roce 2019.

D4 Souèástí nového kampusu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem bude i Cen-
trum pøírodovìdných a technických oborù.  

Objekt, který postaví spoleènost Metrostav 
a firma Klement, nabídne specializované uèebny 
a posluchárny pro efektivní výukové metody, opti-
mální zázemí dostanou rovnìž akademiètí pracov-
níci. Významnou èástí budovy budou i laboratoøe 
pro praktickou výuku a také laboratoøe vìdecké, 
urèené pøípravì nìkterých závìreèných prací 
s vazbou na experimentální výzkum. Nebude chy-
bìt ani dìkanát, menza a parkovištì.

Divize 4 dodá silnoproudé instalace a vzdu-
chotechniku. Termín výstavby byl pøedbìžnì sta-
noven od bøezna 2019 do poèátku roku 2020.

D3 V severozápadním Maïarsku se rozbìhly prá-
ce na rychlostní silnici M85, jejímž dodavatelem je  
dceøiná spoleènost Subterra – Raab a Dömper.  
Souèástí zakázky je i projektová dokumentace.   

Subterra – Raab se podílí na III. a IV. etapì, je-
jichž celková délka je pøibližnì 22 kilometrù. Pro-
jekty na geotechniku, zemní práce a železnièní 
pøeložky pro III. etapu již byly schváleny, další èás-
ti jsou ve fázi odevzdání èi zpracování. Na obou 
etapách nyní probíhají pøípravné práce a archeo-
logický prùzkum, ve III. byly rovnìž realizovány 
zkušební piloty pro základy mostù. Zahájení zem-
ních prací ve IV. etapì, jež zahrnuje též obchvat 
mìsta Šoproò, èeká na vyvlastnìní pozemkù.  

Konec výstavby je plánován na rok 2021.

D2 Polikliniku v pražských Malešicích èeká celko-
vá rekonstrukce, kterou zajistí divize 2.

Souèástí projektu je obnova obvodového pláš-
tì, výmìna støešního souvrství a dílèí stavební 
úpravy vnitøních prostor zahrnující podlahy, omít-
ky a vìtšinu technického zaøízení. Rekonstrukce 
probìhne ve dvou etapách, vždy v jedné polovinì 
objektu, pøièemž v druhé zùstane poliklinika 
v provozu. Každá z etap je plánována na dvanáct 
mìsícù, stìhování mezi nimi zabere provozovateli 
pøibližnì dva mìsíce. 

V souèasnosti je vyklízena první polovina bu-
dovy a pøedáváno staveništì, práce budou zaháje-
ny ještì v prosinci.
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Dìtská Fakultní nemocnice v Motole se doèkala 
první celkové rekonstrukce od svého vzniku.    
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PÌT OTÁZEK

Václav Dohnálek  
hlavní stavbyvedoucí kolektoru Hlávkùv most 

Závìreènou èást obnovy dìtské èásti Fakultní nemocnice v Motole pøedstavovalo køídlo E a nová komunikaèní vertikála Ekv.  
Složité technické zaøízení pro oba objekty dodávala divize 4, šlo o dvì samostatné zakázky.           

Od letošního kvìtna provádí divize 4 rozsáhlou úpravu kladenských místních komunikací. 
Støedoèeské mìsto dostává nové chodníky, parkovištì èi autobusové zastávky.    

Technologie pro motolskou nemocnici      

Rekonstrukce komunikací v Kladnì    

D4

D4

Východní, kyšický portál tunelu Ejpovice ústí do nìkolikasetmetrového hlubokého záøezu, 
jehož stìny divize 3 pokryla tenkými panely z ultravysokopevnostního betonu.     

Stejnì jako nìkolik pøedchozích souèástí pražské 
dìtské nemocnice, na nichž se divize 4 rovnìž po-
dílela, rekonstruovala také objekt E spoleènost 
Metrostav. 

Budova ze 60. let minulého století se šesti nad-
zemními a dvìma podzemními podlažími slouží ja-
kožto poliklinika, sídlí zde hlavnì vyšetøovny am-
bulantních lékaøù. 

Urychlené pøepojování elektrorozvodù
Rekonstrukce technického zaøízení zahrnovala vy-
tápìní, ZTI, silnoproudé rozvody, osvìtlení s øíze-
ním HELVAR a èást slaboproudých systémù.

Objekt má speciální elektroinstalaci pro zdra-
votnictví, jež se øídí vlastní normou. Pùvodní elek-
trorozvodnu pro nìkolik pavilonù bylo tøeba upra-
vit tak, aby v její èásti mohla vzniknout strojovna 
vzduchotechniky. 

Pracovníci divize 4 museli stávající kabeláž 
pøepojit do nových rozvadìèù tak, aby neohrozili 
provoz nemocnice. ,,Mìli jsme jasnì stanoven èas 

Divize 4 v Kladnì již dokonèila èást zakázky, chod-
níky v ulici Moskevská a kapitána Jaroše a rovnìž 
parkovištì a chodníky v ulici Paøížská a na námìs-
tí Svobody. 

Dnes práce probíhají v ulici Doberská, Norská 
a Švédská, v okolí obytného bloku v èásti Ostrovec 
a také v ulici Na Kopci. 

Více parkovacích stání
V sousedících ulicích Norská a Švédská, v Kroèe-
hlavech, doplnila divize 4 kolmá a podélná parko-
vací stání, pøechody pro chodce a taktéž vyznaèila 
místa vyhrazená pro invalidy. Švédskou zároveò 
propojily s frekventovanou Americkou chodníky 
a jednosmìrný sjezd s pøejezdovým prahem, pøes 
nìjž bude vedena stávající cyklostezka. Tato nová 
úèelová komunikace bude také doplnìna o parko-
vací stání. 

Pøi obytném bloku v Ostrovci rozšíøili stavbaøi 
parkovištì a zároveò opravili obslužné komunika-
ce a dotèené chodníky. Buïto byly kompletnì vy-
mìnìny konstrukèní vrstvy vozovky, nebo pouze 

na pøepnutí. Normální doba by byla až dvì hodiny, 
my dostali na nìkteré èásti jen dvacet minut. Mu-
seli jsme tak veškeré úkony dobøe promýšlet, aby-
chom nic nekomplikovali ,“ pøibližuje nároènou ko-
ordinaci vedoucí provozu elektro Michal Virt. 

Zajištìná dodávka vody
Vodovodní trubky jsou z polypropylenu a nerezu. 
Objekt byl pøipojen na øad v areálu, který je okru-
hován pøes tøi pøípojky. Ani výpadek nìkterého ze 
zdrojù tak zásobování vodou neohrozí.   

Divize 4 rovnìž nainstalovala rozvody topení 
pro radiátory, chladicí trámy a vzduchotechnické 
jednotky. Výmìníkové stanice byly doplnìny o èer-
padla, nové vybavení má i podzemní strojovna. 

Stavební práce probíhaly od prosince 2016 do 
konce letošního listopadu.     

Kromì pokládky pevné jízdní dráhy v tunelu Ejpovice pracovala divize 3 také na obložení zárubních zdí východního portálu.   
Dokonèen je i samotný tunel, jižní tubus byl zprovoznìn v polovinì listopadu, severní pak v prosinci.         
  

    

Obklad pilotových stìn v Ejpovicích           

Nejdelší tuzemský železnièní tunel, který mìøí 
4 150 metrù, je souèástí modernizované železnièní 
trati Rokycany–Plzeò. Záøez u východního portálu 
vymezují pilotové stìny, jejichž obklad realizovala 
od ledna do øíjna letošního roku divize 3 jako sa-
mostatnou zakázku.

Zárubní zdi jsou rozmìrné, dosahují délky pøi-
bližnì 440 metrù vpravo, resp. 350 metrù vlevo 
a jejich výška se pohybuje od 3 do 13 metrù. Ram-
pa u levé pilotové stìny, rovnìž obložená, má dél-
ku více než 120 metrù.     

Osvìdèená konstrukce
Uchycení obkladu vychází z certifikovaného øeše-
ní provìtrávaných fasád používaného na pozem-
ních stavbách. 

Základní nosný prvek tvoøí vodorovné ocelové 
nosníky, na které je upevnìn hliníkový rastr a ná-
slednì zavìšeny obkladové panely z ultravysoko-
pevnostního betonu (UHPC). 

Kotvení nosníkù, válcovaných L-profilù, zajiš-
�ují závitové tyèe M30 zavrtané pøímo do pilot, je-
jichž osová vzdálenost je dva metry. Roznášecí 
a podpùrná konstrukce pro desky sestává ze sy-
stémových hliníkových profilù. 

Obkladové panely mají tvar ètverce o stranì 
980 mm a tlouš�ku 15 milimetrù. Na spáry pøipadá 
20 milimetrù, tato velikost odpovídá výrobním tole-
rancím a nezbytným dilatacím, zároveò zachovává 
metrový modul. Obklad ukonèuje železobetonový 
hlavový trám pilotové stìny.

Dokonèení pevné jízdní dráhy
K závìreèným èinnostem divize 3 na tunelu Ejpo-
vice patøilo svaøení celé koleje, osazení tra�ové 
výstroje a montáž ploch pro pøípadný zásah IZS.  

U pevné jízdní dráhy probìhlo také mìøení pro 
zavedení zkušebního provozu, tedy kontrola abso-

lutní prostorové polohy a geometrických paramet-
rù koleje, resp. prùjezdného prùøezu. 

,,Prachové neèistoty z koleje i chodníkù v tu-
nelu jsme odstranili za pomoci sacího vozu,“ popi-
suje stavbyvedoucí Zdenìk Pata poslední náleži-
tosti realizace pevné jízdní dráhy.    

Václav Dohnálek pochází z jižní Moravy, na Støed-
ní škole prùmyslové a umìlecké v Hodonínì vystu-
doval pozemní stavitelství. Následnì absolvoval 
Vysokou školu báòskou v Ostravì se zamìøením 
na geotechniku a podzemní stavitelství. Ještì pøi 
studiu nastoupil do spoleènosti Subterra jako 
asistent stavbyvedoucího Královopolského tunelu 
v Brnì. Poté pùsobil napøíklad jako mistr, referent 
nákupu nebo samostatný odborný pøípraváø na- 
pøíklad na stavbì stanice metra Veleslavín. 
 
Jaké další stavby divize 1 vás v posledních letech 
zamìstnávaly?
Pracoval jsem na tøech projektech. Byla to rekon-
strukce železnièního tunelu v Teplicích nad Metují, 
realizovaná v pískovcích až prachovcích køídové-
ho stáøí, rozšíøení prùzkumné štoly a prùzkumu pro 
budoucí Radlickou radiálu v Praze v devonských 
vápencích a nakonec souèasná výstavba kolek-
toru Hlávkùv most pod øekou Vltavou v bøidlicích 
pocházejících z ordoviku. Z hlediska geologie 
jsem se tedy pohyboval proti proudu èasu, od 
mladších vrstev k tìm nejstarším. 

Nejzajímavìjší je pro mì právì stavba kolek-
toru, který je z jmenovaných zakázek co do rozsa-
hu nejkomplexnìjší.
 
Jak byste právì dokonèovaný projekt popsal?
Dílo obsahovalo mimo jiné hloubené šachty, tøi 
rùzné zpùsoby ražby, betonáže malého profilu do 
ocelové formy i velkého složitého profilu do systé-
mového bednìní, kontinuální i postupné betonáže 
šachet, ocelové konstrukce, komplexní provozní 
technologie, šplhavý výtah a definitivní úpravy po-
vrchù. To vše v centru hlavního mìsta.

Nejvìtší hodnotou je, že takto složitou stavbu 
zvládl tým složený z pracovníkù dvou dodavatelù. 
Kromì kolegù ze spoleènosti Subterra si proto po-
dìkování zaslouží i ti zastupující Hochtief v èele 
s Radkem Kozubíkem. Na jednu stranu má èlovìk 
radost, že za ním zùstává nìco nového a užiteèné-
ho. Na stranu druhou se rozpadá fungující tým 
a všichni pùjdou svojí cestou, pøinejmenším dvì-
ma rùznými smìry.
 
S jakými komplikacemi jste se museli vypoøádat? 
Jak se dílo vyvíjelo, nároèné bylo pokaždé nìco 
jiného. Pøi výstavbì primárního ostìní šlo o ražby 
pod korytem Vltavy v místì, kde v nadloží stál pilíø 
Hlávkova mostu. Pøi práci na sekundárním ostìní 
bylo nutné zvládnout velké prùsaky podzemní 
vody. Dále jsme se až do konce projektu vyrovná-
vali s problematickým plnìním termínù nìkterých 
subdodavatelù. A za zmínku stojí i koordinace øady 
pracoviš� rùzných profesí v omezeném podzem-
ním prostoru.    

Došlo pøi výstavbì kolektoru k nìjakým zmìnám?
Zmìn nastalo vícero. Pøedevším byl navržen jiný 
zpùsob ražby pod Vltavou, což vedlo k podstatnì 
bezpeènìjšímu, ale zároveò pomalejšímu postupu 
výstavby primárního zajištìní. A další zmìnu pøed-
stavovaly již vzpomínané sanace prùsakù pod-
zemní vody do kolektoru, díky kterým bylo možné 
železobetonové sekundární ostìní provést v pro-
jektem požadovaných parametrech.

Jaký další projekt plánujete?
V soubìhu s výstavbou kolektoru Hlávkùv most 
jsem se staral o správu a údržbu prùzkumné štoly 
pro Radlickou radiálu na Smíchovì a v tom budu  
pokraèovat. 

Dále s divizí 1 soutìžíme o øadu zajímavých 
zakázek, takže doufám, že se nám podaøí alespoò 
jednu získat. Konèící rok 2018 byl pro spoleènost 
Subterra v oblasti podzemních staveb zlomový,  
znamenal obrat k lepšímu. Vìøím, že budu moci 
pøispìt k dalšímu pozitivnímu vývoji.

D3

Nové chodníky má rovnìž ulice Moskevská 
v místní èásti Rozdìlov.  

Divize 4 pracovala také na námìstí Svobody, jež 
sousedí s kladenským historickým centrem.  

odfrézována vrstva obrusná a položen nový živiè-
ný kryt.

Bezpeènìjší zastávky
V ulici Na Kopci probìhla úprava dvou zastávek 
mìstských autobusù, jejichž parametry již nevyho-
vovaly dnešním standardùm. Jedna byla posunuta 
dále od kruhové køižovatky, v druhém pøípadì 
nahradila zastávku v jízdním pruhu zálivová.

,,Rekonstrukce zvyšuje bezpeènost silnièního 
provozu, zejména chodcù a cestujících v mìst-
ských autobusech. Velkým pøínosem je rovnìž 
bezbariérové øešení zastávek,“ rekapituluje cíle 
stavby její vedoucí Martin Vlk.

Zakázka byla zahájena v kvìtnu, rozestavìné  
èásti budou dokonèeny ještì letos. Výjimku tvoøí 
druhá etapa prací v ulici Doberské a v Ostrovci, 
kde bude divize 4 pracovat dle poèasí. 



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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Kateøina Kovaèevová
Miroslava Táborská

 
50 let

Pavel Kaška
Miroslav Kikuš
Stanislav Brandys
Tomáš Meduna

55 let
ol TrojákPav

60 let
Klement Mikulec
Ing. Pavel Ctibor

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
Ing. David Svoboda
Andrea Boháèková
Petra Fialová
Ing. Jakub Knajfl  

15 let
Ing. Jan Bøezina
Jaroslav Mikeška   

20 let
Tomáš Pfeffer
Jaroslav Krampera          

25 let 
Ing. Josef Paulíèek    

30 let
Vladimír Slimáèek
Milan Truhláø  
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Odborníci na železnice po roce znovu zaplnili 
kongresový sál hotelu Olšanka.                        

Mužem roku Cesty za snem 2018 je Jan Hotovec, 
ženský titul na dálku dostala Renata Kastnerová.                            

Spolek Cesta za snem zastupovali Pavel Šprynar, 
Jakub Ouvín, Petra Veselá a Heøman Volf.                     

Zpìvaèka Tonya Graves po svém vystoupení 
pokøtila benefièní kalendáø.                     

leznièních projektù a situace v nadcházejících le-
tech, na toto téma promluvil Zbynìk Hoøelica, øe-
ditel Státního fondu dopravní infrastruktury. 

V odpoledním bloku pak pøišly na øadu prezen-
tace konkrétních staveb a technologií, mezi který-
mi mìla zastoupení rovnìž divize 3. Specialista na 
železnièní svršek Filip Štajner pøedstavil právì do-
konèenou realizaci pevné jízdní dráhy v dvoutubu-
sovém tunelu Ejpovice, souèásti modernizované 
trati Rokycany–Plzeò. 

Na konferenci nemohly chybìt formální i ne-
formální diskuse, které uzavøel veèerní raut.

Každoroèní odborné setkání správcù, investorù, 
projektantù a stavitelù železnièní infrastruktury, 
jež poøádají SUDOP PRAHA a SŽDC, se problema-
tikou zabývalo v celé šíøi. Zaznìly více než dvì de-
sítky ètvrthodinových pøíspìvkù.   

Mezi hlavní témata patøily významné pøipra-
vované nebo realizované stavby, technická øešení 
a technologie v železnièní infrastruktuøe a dopra-
vì, pilotní projekty BIM nebo oblast vysokorych-
lostních tratí. O aktuálním stavu pøípravy rychlých 
spojení v Èesku hovoøil napøíklad Radek Èech ze 
SŽDC. Obsáhle se rozebíralo také financování že-

tí Metrostav a Subterra proti týmu Nadaèní fond 
Bronec sport pomáhá, který vyhrál. Prvnì jmeno-
vaní se ovšem ještì pøed vyhlášením rozhodli, že 
bez ohledu na celkového vítìze mezi sebou vybe-
rou peníze také na podporu patrona týmu na dru-
hé pozici.  

Jako zvláštní host vystoupila zpìvaèka Tonya 
Graves a po nìkolika písních se stala kmotrou be-
nefièního kalendáøe. Dalším promítnutým sním-
kem byla premiéra filmu z letošního Metrostav 
handy cyklo maratonu s názvem Dopisy z hlavy. Po 
oficiální èásti programu následovala rokenrolová 
párty se skupinou The Beautifuls.

Veèer pøinesl mnoho silných pøíbìhù o lidech, 
jež se stateènì vyrovnávají s handicapem, nejen 
s podporou svého okolí, ale i za pomoci projektù 
spolku Cesta za snem. A samozøejmì se potkala 
i øada z tìch, kteøí se v celém roce 2018 vídali na 
závodech a dalších akcích. Nechybìli ani zamìst-
nanci spoleènosti Subterra.

Pøíští rok bude Cesta za snem opìt poøádat 
velmi úspìšný Subterra Open Weekend v Dok-
sech u Máchova jezera. Metrostav handy cyklo 
maraton se vrátí ke koøenùm a závodníci budou 
objíždìt rehabilitaèní ústavy, speciální centra 
a centra následné pomoci v Èesku. 

Druhou listopadovou sobotu se v bøevnovském 
hotelu sešlo pøibližnì šest set hostù, na které èe-
kala øada pøekvapení. Na zaèátku mohli zhlédnout 
nejsledovanìjší video Cesty za snem Stìhováci na 
vozíku, tedy spot na podporu Metrostav handy 
cyklo maratonu 2018. Organizátoøi pøidali ještì 
jednu scénu pøímo z hotelových prostor, jež se pak 
pøenesla do sálu v živé podobì. 

Program zahrnoval udìlení titulù muž a žena 
roku Cesty za snem 2018 a vyhlášení vítìzù Metro-
stav handy cyklo maratonu, ÈEZ handy kvadriatlo-
nu a novinky letošního roku, závodu OpenRace.  
Zde o první místo bojovali zamìstnanci spoleènos-

Stavbu roku vyhlašuje Nadace pro rozvoj archi-
tektury a stavitelství (Nadace ABF), Ministerstvo 
prùmyslu a obchodu, Svaz podnikatelù ve staveb-
nictví v ÈR a ÈKAIT. Dvaaètyøicet pøihlášených 
objektù posuzovala ve dvou kolech nezávislá od-
borná porota a devìtadvacetièlenný Sbor expertù, 
jenž se podílel na udìlování zvláštních cen.   

Jeden z pìti titulù Stavba roku obdržela i zimní 
tréninková hala Škoda Icerink v Praze-Strašni-
cích, již divize 2 pod vedením Petra Bicana posta-
vila za pouhý rok. Architektem projektu je Bøeti-
slav Plachý, hlavní fasádu a interiér navrhlo studio 
Vrtiška Žák. Porota na sportovišti se dvìma ledo-
vými plochami ocenila pùsobivé architektonické 
øešení a  ekonomické i ekologické parametry.

Ocenìní CZ BIM, zamìøené na využití infor-
maèního modelu staveb, získala rekonstrukce 
pražské administrativní budovy Nekázanka. Tech-
nicky i logisticky nároènou pøestavbu významného 
modernistického objektu v centru metropole, kte-
rou více než dva roky vedl Michal Krenar, zpraco-
valo studio di5 architekti inženýøi. Zvláštní cena za 
BIM byla v historii soutìže Stavba roku udìlena 
teprve potøetí. 

Vyhlášení 26. roèníku soutìže Stavba roku, konané 3. øíjna v Betlémské kapli v Praze, 
pøineslo hned dvì ceny stavbám, které jako generální dodavatel realizovala divize 2.  
        

Ocenìní v soutìži Stavba roku 2018
     

GRATULACE               

Subterra je tradièním generálním partnerem jednodenní konference Železnice, 
jejíž 23. roèník probìhl na konci listopadu v pražském hotelu Olšanka.         
              

Letošní aktivity organizované spolkem Cesta za snem završil slavnostní veèer v Orea hotelu Pyramida Praha, 
který opìt podpoøila Subterra. 

Konference Železnice 2018    

Závìreèný galaveèer Cesty za snem      

            PROSINEC–LEDEN

D1 Na stavbì nìmeckého tunelu Spitzenberg byla 
zaèátkem prosince již tradiènì požehnána soška 
sv. Barbory, patronky pracovníkù v podzemí. 

Po oficiální èásti programu s modlitbami, zpì-
vem a proslovy se razièské osádky, další úèastníci 
výstavby a místní obyvatelé sešli v rámci nefor-
málního setkání.  

Spoleènost Subterra na slavnosti zastupovali 
pracovníci divize 1 a centrály.

D3 Koncem listopadu byly ve Studijní a vìdecké 
knihovnì v Hradci Králové vyhlášeny výsledky 
soutìže Stavba roku Královéhradeckého kraje. 

Subterra letos získala èestné uznání za revita-
lizaci železnièní trati Trutnov – Teplice nad Metují. 
Na projektu, jehož souèástí byla nároèná reprofi-
lace Teplického tunelu, pracovaly divize 3, 1 a 4.

Zamìstnanci spoleènosti Subterra budou jako 
každý rok soutìžit na lyžích v areálu Vìtrný vrch 
v Dolní Moravì. V pátek 18. ledna bude na pro-
gramu obøí a speciální slalom, následující den pak 
bìh klasickým stylem. Pøihlásit se lze do 10. ledna, 
resp. do naplnìní kapacity.        

Barborka na Spitzenbergu   

Lyžaøské závody Subterra 2019   

Èestné uznání pro železnièní tra�    

D2

D3

Spolu s investory a architekty pøevzali prestižní titul Stavba roku pro zimní tréninkovou halu            
Škoda Icerink také zástupci divize 2, vedoucí projektu Petr Bican a øeditel Petr Kajer.       
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