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Výstavba pražského administrativního souboru, jejž realizuje Metrostav, se blíží k závìru. Divize 4 zkolaudovala technologie 
v budovì Palmovka Open Park 4, dokonèuje rovnìž objekty 3 a 0.  

Instalace pro Palmovka Open Park    

Výstavbu na Palmovce doplnily dvì novostavby, 
k nimž patøí také konverze prùmyslové haly.                        

Souèástí administrativního projektu jsou rovnìž 
podzemní garáže.                      

Soubor Palmovka Open Park v pražské Libni, pro-
jekt spoleènosti Metrostav Development, je po 
dvou letech témìø dokonèen. Na sídla spoleèností 
Metrostav a Subterra navazují nové administrativ-
ní budovy 3, 4 a revitalizovaná hala s oznaèením 0. 
Kanceláøe doplòují komerèní funkce.

Komfortní vybavení
Divize 4 nainstalovala silnoproud i slaboproud,  
ústøední topení, chlazení, vzduchotechniku, zdra-
votechniku a také stabilní hasicí zaøízení.  

Nadstandardní provedení technického vyba-
vení zajiš�uje použití vysoce kvalitních materiálù 

a také moderních prvkù, tøeba provìtrávaného 
atria v objektu 4 nebo protipovodòového kesonu 
v sousední novostavbì. Budovy jsou rovnìž mimo-
øádnì energeticky úsporné, splòují požadavky 
certifikátu BREEAM Excellent.

Pøes nepøízeò poèasí 
Stavbu komplikovaly zejména nízké teploty v zim-
ních mìsících a také nepøesnosti v projektové do-
kumentaci.

,,Nároèné bylo rovnìž koordinovat dodávku 
technologií s dokonèováním nájemních prostor, 
které byly již èásteènì obsazeny. Pøesto jsme se 
dle mého s projektem zdárnì vypoøádali,“ rekapi-
tuluje stavbyvedoucí Karel Šebek.

V èervnu divize 4 zkolaudovala práce na budo-
vì 4. V èervenci pak dokonèila a odzkoušela tech-
nologie ve zbývajících dvou objektech, jejichž ko-
laudace byla naplánována na srpen.  
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Na severozápadì Slovenska je realizována I. etapa modernizace železnièní trati Púchov–Žilina. Dodavatelem rozsáhlé stavby 
je Združenie Nimnica, do kterého patøí i Subterra. Ražbu tunelu Milochov letos zahájila divize 1.      
  

Ražba slovenského tunelu Milochov         

V nepøíznivém horninovém prostøedí razí divize 1 tunel Milochov v technologické tøídì výrubu VI. 
Èelba je rozdìlena na dvì kaple, profil kaloty doèasnì vyztužuje støedový rám. 

Na bezpeènost symbolicky dbá svatá Barbora  
osazená na východním portálu.              

Primární ostìní se skládá ze støíkaného betonu, 
kari sítí a pøíhradových rámù.    

Bezmála 19kilometrový úsek mezi Žilinou a Pováž-
skou Teplou, který navazuje na døíve realizované 
etapy, pøedstavuje vùbec nejvìtší investici samo-
statných slovenských železnic. Na projektu se po-
dílejí divize 3, 1 a 4. 

Kromì rekonstrukce kolejí vèetnì trakèního 
vedení i zabezpeèovacího a sdìlovacího zaøízení 
zahrnuje modernizace rovnìž výstavbu èi obnovu 
mostù, nadjezdù a dalších objektù. Stìžejní èástí 
zakázky jsou nové tunely Milochov a Diel. 

Úpravy projektu  
Divize 1 pod vedením Miroslava Chyby realizuje 
1 861 metrù dlouhý dvoukolejný tunel Milochov, 
jenž prochází vrchem Stavná. Práce na portálech 
zaèaly již v kvìtnu loòského roku, zahájení ražby 
NRTM pak ovšem øadu mìsícù odsouvaly projek-
èní úpravy. 

Východní portál a pøedpolí ražby nejprve mu-
sela zpevnit trysková injektáž, proto v lednu zaèala 
ražba z druhého, západního portálu, se kterou pro-
jekt pùvodnì nepoèítal. Kvùli složitým geologic-
kým podmínkám bylo upraveno rovnìž zajištìní 

výrubu pøi ražbì z východního portálu, technolo-
gickou tøídu Vb nahradila tøída VI. 

V polovinì kvìtna pak zaèala pùvodnì pláno-
vaná ražba z východního portálu, zatímco postup 
z opaèné strany byl ukonèen.  

Pod mikropilotovým deštníkem
Divize 1 nyní postupuje podle novì vydané projek-
tové dokumentace urèující technologickou tøídu 

výrubu VI, jejíž pøesný délkový rozsah ovšem není 
v souèasnosti znám. Specifikum této tøídy spoèívá 
v rozdìlení kaloty na dvì kaple a dobírku dna. Nej-
prve je ražena levá kaple  na zábìr  – opìrná štola –
jednoho mikropilotového deštníku, následuje raž-
ba pravé kaple a prùbìžné ubourávání doèasné 
støedové opìry. 

Po vyražení kaloty v délce mikropilotového 
deštníku musejí pracovníci zajistit èelbu a provést 
do ní vrty pro 34 kusù 16metrových sklolamináto-
vých kotev. Poté vrtají 39 mikropilot, které vytváøejí 
ochranný deštník pro následující úsek ražby, a zá-
vìrem dobírají rovnìž dno tunelu, èímž profilu dá-
vají koneèné rozmìry. 

Doposud probìhla ražba v technologické tøí-
dì VI do vzdálenosti padesáti metrù, ale podle 
skuteènì zastiženého horninového prostøedí je 
pravdìpodobné její další prodloužení. 

Pomalý postup
Kvùli komplikovaným geologickým podmínkám 
ražba pochopitelnì probíhá s nižšími denními po-
stupy než v pùvodnì plánovaných technologic-
kých tøídách. 

,,Jak jsme oèekávali, horninové prostøedí pat-
øí k velice nároèným. Trasu místy razíme ve vrst-
vách písku a jílu. Nicménì projektový tým tunelu 
Milochov jedná se zástupci Združenie Nimnica 
o možnostech, jakými by se dal postup výstavby 
urychlit. Uvažujeme o nasazení protiražby ze zá-
padního portálu, ovšem takové øešení se v sou-
èasné dobì nachází pouze v teoretické rovinì,“ 
popisuje aktuální situaci Petr Velièka, pøípraváø di-
vize 1. 

SOUBOR CHURCHILL SQUARE       

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Vážení ètenáøi, 
sotvaže skonèila legendární Tour de France, od-
startoval poslední èervencový den pro nás již ne-
ménì legendární Metrostav handy cyklo maraton 
s úèastí družstva Subterra. A jelikož jsem se spo-
leènì s prezidentem Skupiny Metrostav Jiøím Bì-
lohlavem aktivnì zúèastnil pražského prologu 
z Koželužské do Hellichovy, dovedu si pøedstavit, 
o co pøi této akci v tropickém poèasí šlo. Ale o tom 
se blíže doètete na jiném místì Zpravodaje.

Máme srpen – období takzvané „okurkové se-
zony“. Výraz platný pro èas sbìru okurek, kdy se 
vìtšinou nic významnìjšího nedìje, se vyskytu-
tuje v mnoha evropských jazycích, a tak v zemích, 
kde stavíme, se øíká „uhorková sezóna“ (Sloven-
sko), „uborkaszezon“ (Maïarsko), „Sauregurken-
zeit“ (Nìmecko). Nìmci ale mají také „Sommer-
loch“ („letní díra“) a Švédové používají adjektivum 
„hnijící“ („Rötmanadshistoria“). Kdo se však zaète 
do obsahu tohoto Zpravodaje, zjistí, že pojem 
„okurková sezona“ pøisuzovaný letnímu období je 
pro stavebnictví N/A (not applicable). Pøedchozí 
øádky mohou tedy posloužit spíše jen pro pøípadné 
rozšíøení mimoodborných jazykových znalostí na-
šich zamìstnancù v uvedených zemích.   

Aè nerad, musím však v této souvislosti pøi-
znat, že nìco z okurkové sezony nás letos v zahra-
nièí pøece jen potkalo. Subterra, resp. její dceøiné 
spoleènosti tam v tomto roce dosud nevyhrály 
žádnou zakázku, aèkoli se dvìma druhými místy 
v Nìmecku a ve Švédsku byly blízko. Vzhledem 
k smluvnì zajištìnému obratu na letošní rok v za-
hranièí ve výši pøibližnì 2,5 miliardy Kè však z toho 
zatím nemusíme vìšet hlavu. 

Nemusíme tak èinit ani vzhledem k našim po-
loletním výsledkùm. Ve výkonech je Subterra na 
49 % plnìní plánu, resp. na 55 % i s dceøinými spo-
leènostmi. V tvorbì zisku je situace napjatìjší, zde 
Subterra vykazuje 50 % a celek 45 %. Jako hlavní 
výzvy pro druhé pololetí vidím tyto: doplnit zásob-
ník práce pro další období a co nejlépe se vyrov-
nat s riziky u zakázek, která by mohla dobré na-
šlápnutí ke splnìní plánovaných parametrù na 
konci letošního roku zkazit. K tomu samozøejmì 
patøí úspìšné pokraèování rozpracovaných zaká-
zek, jako jsou kolektor Hlávkùv most, tunely na 
Slovensku, v Nìmecku a ve Švédsku (zde zaènou 
ražby pod jezerem), pokládka pevné jízdní dráhy 
v tunelu Ejpovice, koridorové železnièní stavby 
i pozemní stavby v èele s jejich souèasnou vlajko-
vou lodí – rekonstrukcí vìže Staromìstské radni-
ce. Ta se samozøejmì musí k významnému osmiè-
kovému výroèí dokonèit vèas a v plném lesku. 
A pøidá-li se k tomu všemu i mravenèí píle divize 
TZB, je namístì pøedpoklad, že letošní rok skonèí 
úspìchem. Udìlat se toho ale musí ještì pomìrnì 
hodnì, že ano? A doplním-li ještì, že náš ekono-
mický øeditel už na poradu pøinesl harmonogram 
tvorby plánu na rok 2019, je jasné, že èasu již tolik 
nezbývá. 

Nyní zøejmì oèekáváte nìjakou stachanov-
skou výzvu. Jelikož však budovatelské výzvy minu-
lost dostateènì zprofanovala, upustím od ní. Vì-
øím, že každý z našich lidí nejen ví, co by mìl pro 
úspìch udìlat, ale že to i udìlá. Rád bych o tom 
v prvním èísle Zpravodaje pøíštího roku napsal.   

Pøeji vám osvìžující zbytek horkého léta.

Ing. Ondøej Fuchs
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ménì dotýkají všech dodavatelù. Na rozsáhlé re-
konstrukci navíc pracujeme pøi zachování silné 
železnièní dopravy, což klade zvýšené nároky na 
pøípravu, koordinaci a samozøejmì také bezpeè-
nostní opatøení,“ podotýká specialista na želez-
nièní svršek Filip Štajner. 

Pro divizi 3 bude klíèová druhá polovina letoš-
ního roku, v níž bude na berounském nádraží reali-
zováno nástupištì èíslo 3 a pøedevším stavební 
postupy 7 a 8 zahrnující lichou skupinu kolejí.
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Divize 3 pokládá pevnou jízdní dráhu po 
75metrových úsecích.                         

Mìøièský systém APK GeoTEL GL-05 umožòuje 
okamžitì vyhodnotit polohu koleje.                           

Železnièní tunel Ejpovice mìøí 4 150 metrù       
a je nejdelším v Èesku.   

Rozsáhlá stavba na dùležité trati musí být 
koordinována se silným provozem.                            

Pevná jízdní dráha a geodetické práce       

Pevná jízdní dráha ÖBB-PORR pøedstavuje neobvyklé øešení železnièního svršku. Správnou pozici 
panelù i kolejí urèují a kontrolují pokroèilá geodetická mìøení.                 

Železnièní stanice v Berounì se po nìkolika desítkách let doèkala celkové rekonstrukce.  
Nástupiš�ní hrany tvoøí modernìjší typ prefabrikátù H 130.                    

Geodetické práce patøí k pokládce pevné jízdní 
dráhy v tunelu Ejpovice již od fáze nìkolikamì-
síèních pøíprav. Pro bezpeèné dosažení normové 
pøesnosti koleje ±10 milimetrù jsou prefabrikáty 
s kolejnicemi ukládány s tolerancí ±2 milimetry.

Systém APK
Vymìøování polohy kolejí sestává z nìkolika krokù. 
Nejprve je pozice každého z panelù vytyèena po-
mocí høebù do podkladového betonu, podle nich 
jsou pak prefabrikáty z nákladního vozu ukládány 

s tolerancí nìkolika centimetrù. Po co nejpøesnìj-
ším srovnání dle høebù jsou panely pomocí šroubù 
ustaveny do urèené výšky, následuje pøipevnìní 
kolejnic. 

Pro požadovanou pøesnost prostorové polohy 
koleje pøed zabetonováním využívá Subterra spe-
ciální systém APK (absolutní prostorová poloha 
koleje) GeoTEL GL-05, který umožòuje zároveò za-
mìøit osu koleje, pøevýšení kolejnic i jejich roz-
chod. Odchylky zjištìných parametrù od projekto-
vaných hodnot jsou okamžitì vyhodnocovány. 
Systém APK mìøí rovnìž skuteèné provedení kole-
jí po zabetonování pevné jízdní dráhy.

Dokonèení jižního tubusu
Divize 3 pokládá v jižním tubusu kromì pøímých 
desek také obloukové se vzepìtím 1,4 milimetru. 
Práce postupují po 75metrových úsecích, po injek-
táži panelù z pøedchozího dne je pokládán a usta-
vován úsek nový. Délka panelu pøesahuje 5 metrù, 
kamiony jich dennì pøivážejí deset.      

V èervenci zaèala rovnìž betonáž prostoru 
mezi deskami pevné jízdní dráhy a kabelovodem. 
„Na plošinový vùz KOP 12/40 najede autodomíchá-
vaè a pomocí dvoucestného vozidla je zatažen do 
tunelu,“ upøesòuje postup Zdenìk Pata z divize 3. 

Pokládka pevné jízdní dráhy v jižním tubusu 
i pøed ním má být hotova v srpnu, poté divize 3 za-
hájí práce v tubusu severním s plánovaným ukon-
èením v listopadu letošního roku. 

Divize 3 od kvìtna realizuje pevnou jízdní dráhu v jižním tubusu tunelu Ejpovice na železnièní trati Rokycany–Plzeò.  
Na pøesnost pokládky dohlížejí pracovníci støediska geodézie a mìøení divize 1. 
     
  
.   
  

     

Na pøestavbì pìtikilometrového úseku III. tranzitního železnièního koridoru pracuje divize 3 od prosince 2016.
Projekt pøináší rovnìž modernìjší podobu berounského nádraží.        
        

Optimalizace trati Beroun – Králùv Dvùr           
D3

Prùbìžnì pokraèují práce na zabezpeèova-
cím a sdìlovacím zaøízení, trakèním vedení a také 
na pozemních stavbách. Nyní v Berounì probíhá 
výstavba nástupiš� èíslo 1 a 2.

Posuny harmonogramu
K projektu pøibyly nìkteré práce, tøeba regenera-
ce výhybky nebo zøízení pøejezdové konstrukce. 

,,Obecnì je nejnároènìjší vypoøádat se se zá-
sadními posuny v harmonogramu, které se více èi 

Významnou železnièní stavbu realizuje Spoleènost 
Beroun, již tvoøí EUROVIA CS , OHL ŽS, GJW Praha 
a Subterra. Optimalizace zaèala v prosinci 2016, 
stavebnì má být ukonèena v listopadu 2019.

Nové koleje a zabezpeèovací zaøízení umožní 
zvýšit tra�ovou rychlost a provozovat vlaky s na-
klápìcími vozy. Souèástí stavby jsou i úpravy pøe-
jezdù, mostù, podchodù, propustkù a také nástu-
piš� v železnièní stanici Beroun.    

Koleje, vybavení i nástupištì 
V minulém roce divize 3 realizovala stavební po-
stup 4 zahrnující sudou èást karlštejnského zhlaví 
v osobním nádraží, tedy kolej èíslo 2/2a a dvojici 
výhybek. Dále dokonèila postup 1a, èást støedního 
zhlaví mezi osobním a nákladovým nádražím ob-
sahující devìt výhybek a kolejová propojení.

Ve zkušebních úsecích jsou ovìøovány vlast-
nosti nejnovìjších pražcù B 91 T, které se od tvaro-
vì i hmotnostnì shodných B 91 S odlišují typem 
pøedpínací výztuže.

Sanace vinaøické štoly Homole      

Nové pavilony základních škol    

Rekultivace Radovesické výsypky      

Dvì zakázky pro PVS      

Setkání na Dlouhých stráních      

D3 Biologickou rekultivaci centrální èásti Radove-
sické výsypky bude až do roku 2022 zajiš�ovat divi-
ze 3. Výsypka, která patøí k nejvìtším v Evropì, se 
nachází poblíž Bíliny v Ústeckém kraji.   

Divize 3 má území pøipravit pro výsadbu stro-
mù a keøù. Veøejná zakázka, jež navazuje na ostat-
ní èásti dle generelu rekultivací, obsahuje rovnìž 
výstavbu oplocenek a tøíletou pìstební péèi na 
ploše o rozloze pøesahující 80 hektarù.   

D2 Hned dvì budovy pro vzdìlávání staví divize 2. 
Areál ZŠ Praha-Lipence doplní ètyøpodlažní 

pavilon s plochou støechou, který se stávající his-
torickou budovou školy propojí vstupní krèek. 
Prostor mezi objekty pùjde využít ke shromáždì-
ním i sportovním aktivitám. Bezbariérová stavba 
má být hotova v lednu pøíštího roku. 

Na výstavbì též ètyøpodlažní budovy ZŠ Zdice 
pracuje divize 2 se spoleèností Auböck. Prvním 
krokem bude demolice mateøské školy. Dokonèe-
ní projektu, do kterého patøí také oplocení areálu,  
je naplánováno na èerven 2020. 

D4 Na dvou projektech pro Pražskou vodohospo-
dáøskou spoleènost pracuje divize 4.  

Od èervence v Praze 4 probíhá obnova kanali-
zace a vodovodu v ulicích Køesomyslova, Sekani-
nova, Na Fidlovaèce a Závišova. Rekonstrukce sítí 
si vyžádá jeden rok a pojí se s plánovanou celko-
vou opravou chodníkù a vozovek. 

Nové vodovodní øady pak divize 4 vybuduje 
v Praze 8 v ulicích Zenklova, Svìtová, Koželužská, 
Na Hrázi, U Synagogy, Vojenova a Ludmilina. Stav-
ba, jež bude zahájena v srpnu a potrvá rovnìž rok, 
má sedm etap a zahrnuje i veøejné èásti pøípojek.  

D1 V kvìtnu a èervnu opravovala divize 1 štolu Ho-
mole v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinaøicích 
u Kladna. 

Práce zahrnovaly výmìnu dožilého pažení ze 
štípaných kulatin a zajištìní simulovaného závalu 
frontální zátinky, jenž byl kvùli jílovité horninì ne-
stabilní. Dále byly jednotlivì vymìnìny a doplnìny 
betonové pažnice v slepé chodbì dùlního ventilá-
toru, s úpravou každého kusu na míru.    

Veškeré opravy provádìla divize 1 pouze s vy-
užitím ruèního náøadí. Neobvyklou zakázku dozo-
roval Obvodní báòský úøad. 

D1 V kvìtnu se sešlo šest desítek zamìstnancù 
nìkdejšího podniku Výstavba dolù uranového prù-
myslu a následnì spoleènosti Subterra, kteøí sta-
vìli pøeèerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stránì 
v Hrubém Jeseníku. 

Na programu byla komentovaná prohlídka 
podzemních prostor i horní nádrže a rovnìž doku-
ment o výstavbì výjimeèného díla, dokonèeného 
v roce 1996. Setkání organizované Janem Køížkem 
uzavøelo spoleèné posezení.
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Vzhledem k omezeným rozmìrùm staveništì 
využívá divize 2 vìžový jeøáb.            

K výrazným prvkùm nové budovy patøí konzola 
nad vstupem a terasa s pergolou.              

K systémùm, na jejichž instalaci se podílí    
divize 4, patøí také vzduchotechnika. 
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PÌT OTÁZEK

Josef Mihalko  
specialista divize 2 

Poklepáním základního kamene byla v polovinì kvìtna zahájena výstavba frýdecko-místeckého Centra aktivních seniorù.
Divize 2 projekt realizuje jako generální dodavatel.     

Od poèátku loòského srpna se divize 3 podílí na optimalizaci témìø 21kilometrové trati procházející Slezskem, 
která je souèástí III. tranzitního železnièního koridoru.   

Centrum seniorù ve Frýdku-Místku      

Obnova úseku Èeský Tìšín – Dìtmarovice    

D2

D3

Soubor Churchill Square, kterým pokraèuje zástavba nad hlavním nádražím, získává své obrysy.  
Administrativní budova D již dospìla do podoby kompletní hrubé stavby.    

Moderní budova navržená spoleèností Chválek 
Ateliér bude stát na místì bývalého Domu dìtí 
a mládeže v ulici Pionýrù. 

Objekt poskytne seniorùm zázemí pro volno-
èasové, administrativní, vzdìlávací a sportovní ak-
tivity organizované Svazem dùchodcù ÈR, které 
dosud probíhaly v rùzných prostorách. 

Aktivity uvnitø i venku
Nárožní budova sestávající z jednopodlažní a tøí-
podlažní hmoty má monolitickou nosnou konstruk-
ci, fasádu tvoøí kontaktní zateplení a provìtrávaný 
pláš� z cementovláknitých desek. 

Centrum nabídne kulturní sál, uèebny, tìlo-
cviènu, kuchyòku a zázemí. V zahradì budou umí-

Kromì zvýšení tra�ové rychlosti až na 160 km/h pro 
osobní vlaky pøinese projekt i bezpeènìjší, kom-
fortnìjší a spolehlivìjší dopravu. 

Dodavatelskou spoleènost ÈET-DET spravuje 
Subterra, dalšími úèastníky jsou OHL ŽS, EUROVIA 
CS a GJW Praha.

Práce ve dvou úsecích
Divize 3 zajiš�uje výstavbu železnièního svršku ve 
dvou úsecích, ze stanice Èeský Tìšín po Louky 
nad Olší a z odboèky Koukolná po stanici Dìtma-
rovice. Kromì toho staví protihlukové stìny a po 
celém úseku osazuje výstroj trati. 

Loni byla dokonèena rekonstrukce železnièní-
ho svršku ve stanici Dìtmarovice, šlo o lichou ko-
lejovou skupinu a èást koleje 2. Od letošního dub-

stìny prvky pro venkovní posilování a také lavièky. 
Dùležitou souèástí projektu je rovnìž veøejné 
prostranství v ulici Pionýrù a terasa s pergolou 
v Anenské ulici. Pøístupná bude i støecha jedno-
podlažní èásti.  

Kromì samotné stavby dodává divize 2 rovnìž 
vybavení interiérù a sadové úpravy.

Nasazení jeøábu
V èervnu dokonèila divize 2 základy na pìtadva-
ceti velkoprùmìrových pilotách. Pøes léto dále 
realizuje monolitický železobetonový skelet a rov-
nìž zahájí vyzdívání obvodového pláštì. 

Dále budou zavedeny pøípojky. ,,Na nevelkém 
staveništi bude složité vybudovat zejména kanali-
zaèní øad. Kvùli omezenému prostoru jsme do 
pùdorysu objektu museli umístit vìžový jeøáb,” 
øíká vedoucí projektu René Pfleger. 

Termínem pro dokonèení a pøedání objektu je 
kvìten 2019. 

Divize 4 se spoleèností HTK instaluje technické vybavení pro pražský projekt Churchill Square, 
jenž sestává ze dvou administrativních budov a jednoho bytového domu.        
  

    

Technologie pro Churchill Square           

Administrativní a obytný soubor, který v Praze rea-
lizuje Penta Real Estate a SUDOP, se nachází po-
blíž hlavního nádraží, mezi námìstím Winstona 
Churchilla a Italskou ulicí. 

Dvì kanceláøské budovy nabídnou k pronájmu 
plochu o rozloze pøesahující 30 000 metrù ètvereè-
ných, obchody, kavárny a restaurace pak zaberou 
3 700 metrù ètvereèných. Vše doplní rezidenèní 
objekt, v nìmž bude na prodej asi šedesát bytù. 

Spojení s centrem
Soubor, který se nachází na nìkdìjších pozemcích 
Èeských drah, doplòuje zástavbu až k Seifertovì 
ulici. Projekt poèítá rovnìž s prodloužením pod-
chodu pod kolejištìm hlavního nádraží, frekvento-
vaný uzel vèetnì stanice metra Hlavní nádraží se 
tak propojí nejen se souborem Churchill Square, 
ale také se sousedícím areálem Vysoké školy eko-
nomické.

Složitá logistika 
Subterra se spoleèností HTK pracuje na admini-
strativních budovách oznaèovaných jako D a E. 
Divize 4 realizuje zdravotnìtechnické instalace, 
ústøední topení a rozvody chladu, vzduchotech-
niky i klimatizace. Práce zaèaly v kvìtnu na budo-
vì D, která je ve fázi hrubé stavby. Pøes léto budou 
dokonèeny strojovny a také finální rozvody na pat-
rech pro nájemce. 

Instalaci technického vybavení komplikuje 
blízkost hlavního nádraží, staveništì je hùøe do-
stupné a logistika složitìjší. ,,Jednotlivé práce na 
sebe musí navazovat. Napøíklad pøed zbouráním 
rampy je tøeba pøemístit nájezd na autovlak. Také 
peèlivì plánujeme závozy materiálu a øešíme ne-
dostatek parkovacích míst,“ upøesòuje situaci ve-
doucí projektu Václav Rataj. 

Technologie v budovì D mají být dokonèeny 
v lednu 2019, v budovì E v èervnu téhož roku. Sou-
bor Churchill Square bude otevøen v roce 2020.

Berounský rodák Josef Mihalko absolvoval Fakul-
tu stavební ÈVUT v Praze a nastoupil do podniku 
Prefa Hýskov, jenž jej v závìru studia podporoval. 
Dále pùsobil v investièní skupinì Králodvorské že-
lezárny. V roce 1986 pak pøešel do koncernového 
podniku Výstavba dolù uranového prùmyslu, z nì-
hož se pozdìji stala spoleènost Subterra. V novém 
zamìstnání se Josef Mihalko seznamoval s hor-
nickými pracemi, své kolegy naopak zasvìcoval 
do vlastní specializace, pozemního stavitelství.         

Ve spoleènosti Subterra jste se roku 1995 podílel 
na založení divize 2. Jak na to vzpomínáte?
Nastoupil jsem do odboru øízení výroby divize 1 na 
Zbraslavi. Vždycky jsem však mìl blíže k pozem-
ním stavbám, proto jsem pøemýšlel o vzniku takto 
zamìøené divize. Zaèali jsme vše plánovat, øešit 
vybavení stroji, lešením a bednìním i další zále-
žitosti. A po veèerech jsem se rovnìž douèoval 
úèetnictví. 

Když byla divize 2 založena, pracoval jsem v ní 
jako ekonomický námìstek, za nového vedení po-
tom krátce také jako námìstek výrobní.

Které stavby byly za ty roky nejzajímavìjší? 
V dobì mých zaèátkù jsme rekonstruovali deš�ové 
oddìlovaèe kanalizace v pražské ulici U Seøadiš-
tì. Štoly jsme razili strojem firmy Eickhoff. Tehdy 
jsem byl zástupcem vedoucího støediska. 

Ze staveb divize 2 nezapomenu výstavbu klu-
zištì na Zbraslavi. Plochu jsme betonovali nepøe-
tržitì, v kuse, protože tehdy byly podmínky i vyba-
vení úplnì jiné než dnes. Také jsme se na tomto 
projektu hodnì nauèili. 

Jinak i dnes se stále nejlépe cítím v terénu, 
duší jsem vždy byl „výrobák“. 

Èím se coby specialista pøevážnì zabýváte v sou-
èasnosti? 
S kolegou Sochou provádíme kontrolní mìøení 
vlhkosti podlah karbidovou metodou, nedestruk-
tivní mìøení pevnosti betonu, zjiš�ujeme relativní 
vlhkost zdiva a prùbìh vlhkosti a teploty pro stano-
vení kondenzace a tvorby plísní a rovnìž ovìøuje-
me dodržování geometrické pøesnosti stavebních 
konstrukcí. Dále zajiš�uji, aby divize 2 byla vybave-
na kalibrovanými mìøidly v souladu s metrologic-
kým øádem. 

Podílím se také na integrovaném systému øí-
zení a øeším technické problémy tak, aby pokud 
možno nedocházelo k reklamacím, jichž se u by-
tových projektù obecnì vyskytuje spousta. Kom-
plikované pøípady øeším spolu se soudními znalci, 
pøípadnì s dalšími odborníky. Problémùm se sna-
žíme zabránit ve fázi pøíprav i pøi realizaci, kdy na 
stavby divize 2 dojíždíme. Pro lepší kvalitu realizo-
vaných projektù i celkovou erudici našich techni-
kù rovnìž zajiš�uji školení na stavbách. 

Jak vidíte dnešní pozici divize 2?
Nutnì potøebujeme nosnou zakázku. O tomto pro-
blému víme a usilovnì jej øešíme. Vyjednáváme 
nové projekty a doufáme ve zlepšení situace. Spo-
léháme na pøíští rok. Jak øíkají horníci, „vìøíme na 
svìtýlko v tunelu”. 

Jinak pracujeme na menších a krátkodobìj-
ších stavbách. A zažíváme komplikované èasy, ne-
bo� u øady z nich byl posunut termín zahájení.  

Jak jste oslavil nedávné kulaté narozeniny?
Slavil jsem na etapy, proto se to veselí protáhlo 
skoro na mìsíc. Stálo mì to hodnì energie, ale ve-
lice jsem si to užil. Každá z tìch narozeninových 
akcí byla jedineèná. Slavil jsem s bývalými kolegy, 
kamarády z Berouna, s rodinou na dvì èásti a sa-
mozøejmì také se spolupracovníky, mezi nimiž se 
objevilo nejvíce gratulantù. A také jsem nesmìl 
zapomenout na naši partu zahrádkáøù. 

D4

Druhý úsek projektu zahrnuje rovnìž odboèku 
v dìtmarovické místní èásti Koukolná.  

na do èervence byla obnovována 1. tra�ová kolej 
od Èeského Tìšína po odboèku Chotìbuz a rovnìž 
lichá kolejová skupina ve stanici Louky nad Olší. 
V další etapì bude divize 3 obnovovat 2. tra�ovou 
kolej v úseku Èeský Tìšín – odboèka Chotìbuz. 

S vlastní mechanizací 
Práce na železnièním svršku zapoèaly i mezi Dìt-
marovicemi a odboèkou Koukolná. Výstavba mos-
tu pøes Olši úsek dìlí na tøi pracovní èásti. 

Kolejový rošt byl vytrhán pomocí pokladaèe 
PKP 25/20i, na pokládku nového je nasazen portá-
lový stroj Robel. „V této èásti stavby uplatníme 
i svoje nové dvoucestné bagry, podbíjeèku a pluh 
pro úpravu štìrkového lože. Využijeme i nedávno 
zakoupený zametaè štìrku,“ zmiòuje stavbyve-

doucí Ondøej Korkeš. Tento úsek vèetnì tøí zbývají-
cích výhybek v Koukolné má být dokonèen do po-
loviny roku 2019.



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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Eva Krausová
 
50 let

Libor Damborský
Jan Prostøední               
Jaroslav Mikeška

55 let
Rostislav Witala
Jan Vojík

60 let
Jindøich Šedina
Josef Kaòka

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
David Sedláèek
Mgr. Marek Hladík, LL.M. 
Ing. Jan Píza  

15 let
Miroslav Švec             
Ing. Pavel Farský              
Ing. Vladimír Gregùrek   

20 let
Martin Holas              
Vladimír Hájek               
Jaroslav Cempírek               
Karel Mìøínský 

25 let
        Rudolf Malek  

30 let 
Ing. Stanislav Kotouèek     
Pavel Horák

35 let
Ing. Jan Škrábek  
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Sportovní hry provázelo nejen pøíznivé poèasí, 
ale rovnìž dobrá atmosféra.                       

Jednou z pìti tradièních disciplín byl štafetový 
bìh na 8 x 200 metrù.                       

Metrostav handy cyklo maraton se jede nonstop, 
proto je nezbytné i dobré osvìtlení.                            

Po loòské premiéøe se Subterra nároèného 
závodu opìt zúèastnila s vlastním týmem. 

Žlutoèerní vylepšili svùj minulý výkon a limit 
maratonu pokoøili o více než 36 hodin.                     

Na handbikerovu bezpeènost dohlížel cyklista 
spolu s doprovodným vozidlem.                       

Smíšená družstva ve Sportovním centru Nymburk 
opìt strávila dva dny. 

Soutìž se skládala z pìti disciplín, které spo-
jovaly míèové sporty s lehkou atletikou  z nohej- –
balu, tenisu, vrhu koulí, volejbalu a štafetového 
bìhu na 8 x 200 metrù. 

V celkovém souètu dobyly stupnì vítìzù týmy 
ze spoleènosti Metrostav. Nejvíce bodù získala 
divize 3, jíž se tak podaøilo obhájit loòské zlato. 
Støíbrnou pøíèku obsadila divize 5, bronz pak bral 
tým divize 11 + M stavebniny + CCE. Subterra ten-
tokrát dosáhla na deváté místo.   

Cyklisté mìli v tomto roce štìstí, trasu absol-
vovali bez defektù nebo jiných problémù. Vše ale 
komplikovaly poèetné uzavírky silnic a také velice 
vysoké teploty. Subterra zvládla i noèní èasovky 
v základních táborech a cílem projela již v pátek 
3. srpna v èase 74 hodin 21 minut, tøetím nejlepším. 
Po zapoètení bonifikací za èasovky a kilometry na-
jeté handicapovanými u všech jednatøiceti týmù 
obsadila Subterra devátou pozici. Skupina Metro-
stav skonèila pátá, Metrostav osmnáctý. 

Závod uzavøelo sobotní vyhodnocení a bouø-
kou provázený koncert na pražské Kampì.

Šestý roèník závodu poøádaného spolkem Cesta 
za snem pøinesl novou koncepci. Týmy vyrážely do 
osmi navazujících etap v délce 150 až 450 kilomet-
rù ze základen v Praze a v Brnì. Trasa vymezená 
28 prùjezdními body byla sledována pomocí GPS.    

Poslední èervencový den se závodníci setkali 
na startu v pražské Hellichovì ulici a vybraní pod-
stoupili i strmou èasovku na vrchol Petøína. V kaž-
dém družstvu byl nejménì jeden èlovìk se zdra-
votním postižením. Za tým Subterra, který letos jel 
pro témìø šestiletou Boženku Hradilkovou, opìt 
bojoval handbiker Michal Bøetenáø.         

Závod draèích lodí, ve kterém mìøí síly zamìst-
nanci rùzných spoleèností, si pøipsal ètrnáctý roè-
ník. Subterra se úèastnila podesáté a usilovala 
o tøetí prvenství za sebou, celkovì již sedmé.    

V tropickém letním poèasí pøišlo k Botelu Ra-
cek na pravý vltavský bøeh, kde mìly posádky své 
zázemí, mnoho divákù a nechybìli mezi nimi ani 
pøíznivci z øad kolegù.    

Draèí lodì i tentokrát soupeøily na dvouset-
metrové trati poblíž Žlutých lázní. Každá posádka 
sestávala ze šesti žen a dvanácti mužù, které dopl-
òovali profesionální kormidelník a rovnìž bubeník 
udávající tempo. Letošních závodù se zúèastnilo 
šest družstev.

Loï spoleènosti Subterra vyhrála obì rozjížï-
ky ve své skupinì a stejnì úspìšnì si vedla rovnìž 
v semifinále a finále. O vítìzství se žlutoèerná po-
sádka utkala se spoleèností Hochtief a dokázala ji 
tìsnì porazit. Obì lodi finalistù v závìreèné jízdì 
zaznamenaly své nejlepší èasy. Na dalších pøíè-
kách se umístily spoleènosti Trigema, BAK, Abbott 
a Schäfer. 

 Pokud si Subterra udrží formu, mùže pøíští rok 
vyrovnat šòùru ètyø vítìzství z let 2011 až 2014.  

Poèátkem èervna patøila Vltava v pražském Podolí dalšímu roèníku mezifiremního závodu draèích lodí. 
Také letos potvrdila Subterra pozici nejvìtšího favorita. 
        

Na draèích lodích tøetí vítìzství v øadì     

GRATULACE               

Nymburk byl v polovinì èervna dìjištìm osmnáctých her spoleènosti Metrostav a Skupiny Metrostav. 
Mezi desítkou úèastníkù jako obvykle nechybìla ani Subterra.       
              

Výjimeèného závodu zapojujícího handicapované do aktivního života se za Skupinu Metrostav opìt zúèastnila tøi družstva. 
Na trasu dlouhou 2 222 kilometrù s limitem 111 hodin vyslala Subterra stejnì jako loni osmièku reprezentantù. 

Letní sportovní hry Metrostavu    

Metrostav handy cyklo maraton     

            SRPEN–ZÁØÍ

Subterra opìt sponzorovala jízdu historických vla-
kù, jež provázela Slavnosti Pernštejnského panství 
v jihomoravské Nedvìdici. 

V pátek 6. èervence vyjel do Nedvìdice vlak 
z Havlíèkova Brodu a pozdìji rovnìž z opaèného 
smìru, z Brna. Obì soupravy táhly dieselové loko-
motivy ze 60. let minulého století pøezdívané Bar-
dotka. Nostalgické železnièní jízdy na slavnostech 
jsou velice oblíbené a na všech nástupištích na 
vlaky èekaly davy dìtí i dospìlých. 

Letos si návštìvníci navíc mohli užít veèerní 
vyjížïku z Havlíèkova Brodu až do Brna. 

Ve ètvrtek 20. záøí probìhne dvanáctý roèník fot-
balového turnaje spoleènosti Subterra o tradièní 
pohár Kahan.  

Zápasy se odehrají na høišti pražského klubu 
FSC Libuš, turnaj bude zahájen ve 14 hodin. Stejnì 
jako v minulých letech se týmy složené z šesti hrá-
èù v poli a brankáøe utkají na polovinì bìžného 
høištì. Hraje se systémem každý s každým, pøed-
pokládá se úèast všech divizí a centrály.   

Návštìvníky i hráèe èeká kromì napínavých 
zápasù rovnìž obèerstvení. 

Jízda historických vlakù   

Pozvánka na Kahan Cup   

Posádky draèích lodí reprezentujících spoleènost Subterra vítìzné oslavy velice dobøe znají. 
Dosavadních deset startù dokázaly promìnit hned v sedm výher.                     
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