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GARÁŽE VE ŠTÌPÁNSKÉ ULICI

Modernizovaná tra Rokycany–Plzeò

D3

V prosinci dokonèila divize 3 pøestavbu koridorové železnièní trati na západì Èech, kterou od roku 2013 realizovala
se spoleèností Metrostav. Souèástí zakázky byla i pokládka pevné jízdní dráhy v tunelu Ejpovice.
Úprava ètrnáctikilometrového úseku III. tranzitního železnièního koridoru pøináší zvýšení traové
rychlosti až na 160 km/h.
Kromì rekonstrukce kolejí, smìrových úprav,
výstavby èi opravy mostù a propustkù, realizace
nového trakèního vedení i sdìlovacího a zabezpeèovacího zaøízení nebo vybudování nástupiš
a protihlukových stìn zahrnoval rozsáhlý projekt
i pøeložky dvou úsekù.
Zkrácení trasy
Dùležitou souèástí stavby byla rekonstrukce kolejí
v úseku Plzeò hlavní nádraží a Plzeò-Doubravka
dokonèená v roce 2016. „Tra vede hustì obydlenou oblastí, proto zde divize 3 vlastními kapacitami
vystavìla protihlukové stìny v délce pøibližnì
1 700 metrù,“ øíká stavbyvedoucí Zdenìk Pata.
Komfort cestujících zvyšuje modernizace stanice Chrást u Plznì, dopravny Ejpovice a zastávek
Klabava a Plzeò-Doubravka.
Zásadní pøínos projektu pak znamená pøeložka v úseku Ejpovice – Plzeò-Doubravka. Souèasná
tra míjí stanici Chrást u Plznì a díky tomu je pøibližnì o 6 100 metrù kratší.

Pevná jízdní dráha, kterou v tunelu Ejpovice položila divize 3, má oproti klasickému štìrkovému loži
øadu výhod. Mimo jiné stabilnìjší konstrukci a lepší pøístupnost pro záchranáøe.

Nejdelší železnièní tunel
Napøímení trasy umožnila výstavba tunelu Ejpovice pod vrchy Homolka a Chlum, jejž od ledna 2015
razil Metrostav.
Dva jednokolejné tubusy s osmi propojkami
vedené ve smìru východ–západ jsou s 4 150 metry
nejdelším železnièním tunelem v Èesku.

Na východním, kyšickém portálu ústí tunel do
hlubokého, nìkolik set metrù dlouhého záøezu, jehož pilotové stìny pokrývají ètvercové panely
z tenkých vláknocementových desek. Obklad vychází ze systému bìžnì používaného na pozemních stavbách, divize 3 jej v loòském roce realizovala jako samostatnou zakázku.

Pøeložka trasy mezi Ejpovicemi a Plzní znamená
zkrácení úseku o více než šest kilometrù.

Modernìjší podobu dostaly i stanice a zastávky,
cestující ocení tøeba bezbariérová nástupištì.

Pevná jízdní dráha
Divize 3 se ovšem na tunelu Ejpovice podílela pøedevším realizací netradièního železnièního svršku
v podobì pevné jízdní dráhy, jenž spoèívá v upevnìní kolejnic k železobetonovým deskám.
Základem použitého systému ÖBB-PORR jsou
elasticky podporované nepøedpjaté prefabrikované panely délky 5,2 metru a šíøky 2,4 metru, každý
nahrazuje osm pražcù.
Pevná jízdní dráha v Ejpovicích pøesahuje tubusy o 165 metrù na východním portálu a o 57 metrù na opaèné stranì, její celková délka tedy èiní
8 762 metrù. Divize 3 položila 1 685 panelù. Práce
v jižním tubusu probíhaly od kvìtna do srpna, v severním pak od srpna do listopadu.
„Napojení pevné jízdní dráhy na klasickou
konstrukci koleje zabezpeèují pøechodové oblasti
s plynulou zmìnou tuhosti, na které jsme použili
speciální pražce, ztužující kolejnice a také stmelení štìrkového lože dvousložkovou pryskyøicí,“ dodává k technickému øešení Zdenìk Pata.

Obnova Clam-Gallasova paláce

D2

Od loòského podzimu pracuje divize 2 na revitalizaci barokní budovy na Mariánském námìstí v Praze.
Památka bude upravena pro kulturní a spoleèenské využití a otevøe se veøejnosti.
Významný vrcholnì barokní palác z 18. století,
který navrhl císaøský architekt Johann Bernhard
Fischer z Erlachu, sloužil v posledních desetiletích
Archivu hlavního mìsta Prahy.
Magistrát naplánoval celkovou rekonstrukci
budovy, v níž budou prostory pro stálé i doèasné
expozice. Promìny se doèkají rovnìž dvì zahrady
a nádvoøí, kde bude restaurace èi scéna pro divadelní pøedstavení a koncerty.
Kromì obnovy historických konstrukcí a prvkù
pøinese stavba rovnìž vybavení a technologie nezbytné pro soudobý provoz, napøíklad vytápìní,
výtah a hygienické zázemí.
Objevené sklepy
Po øíjnovém pøevzetí Clam-Gallasova paláce zaèaly restaurátorské prùzkumy vèetnì dalších sond,
inventarizace historických prvkù a nezbytné porovnání projektu se skuteèným stavem.
Pracovníci divize 2 již zbourali betonové podlahy a nenosné svislé konstrukce a namontovali

Reprezentativní prostory s bohatou umìleckou
výzdobou vyžadují péèi restaurátorù.

Nìkteré palácové interiéry se nacházejí ve
velice špatném stavu.

konstrukce provizorní. Dále zkontrolovali rozvody
a trasování stávající elektroinstalace a taktéž prozkoumali veškeré poruchy a praskliny.
„Pøi takto rozsáhlé rekonstrukci historického
objektu mùžeme s velkou pravdìpodobností oèekávat komplikace a rùzná pøekvapení. Již pøi bouracích pracích jsme objevili podsklepenou èást,
s kterou dokumentace vùbec nepoèítala. Rozsah

podzemních prostor budeme mapovat pomocí endoskopu,“ popisuje zvláštnosti práce na památce
vedoucí projektu Pavel Horák.
Stavba je komplikovaná rovnìž kvùli špatné
dopravní dostupnosti, pøíjezd nákladních vozidel
omezuje poloha v centru Prahy a také úzká brána.
Revitalizace Clam-Gallasova paláce má být
ukonèena v lednu 2021.

Vážení spolupracovníci,
loòský rok byl pro naši republiku stým rokem její
existence. Témìø polovinu tohoto slavného století
jsme jako Skupina Metrostav, do které patøí také
Subterra, pomáhali Èeskoslovensko a poté i Èeskou a Slovenskou republiku budovat. A i k loòským
oslavám rovnìž naše Skupina pøispìla nemalou
mìrou. V øíjnu se našim spoluobèanùm i zahranièním návštìvníkùm èásteènì otevøelo Národní muzeum, které rekonstruuje sdružení vedené naší
nejvìtší spoleèností Metrostav. Subterra již o mìsíc døíve dokonèila rekonstrukci vìže Staromìstské radnice vèetnì orloje.
Subterra se podílela také na dalších úspìšných stavbách. V listopadu projel první vlak tunelem Ejpovice, který razil Metrostav. A v prosinci
byl oficiálnì pøedán kolektor Hlávkùv most. Na tunelech Herrschaftsbuck a Spitzenberg Subterra
spolupracuje s naší další dceøinou spoleèností
BeMo Tunnelling.
Naše práce se dlouhodobì tìší zájmu veøejnosti i odborníkù, o èemž svìdèí hned nìkolik cen,
které námi dodávané projekty získaly. V loòském
roèníku soutìže Stavba roku zvítìzila zimní hala
Škoda Icerink v pražských Strašnicích, již realizovala Subterra. Zahranièní stavbou roku se pak
stal tunel Nordfjördur na Islandu, který razila divize 5 Metrostav. Developerský projekt Palmovka
Open Park, na nìmž participovaly naše spoleènosti Metrostav Development, Metrostav, Subterra a Pragis, získal nejvyšší ocenìní v branži, tedy
vítìzství v soutìži Best of Realty.
Myslím, že i letošní rok bude pro naši Skupinu
pøimìøenì úspìšný. Tìší mne naplnìný zásobník
práce, ve kterém nás èeká celá øada výjimeèných,
prestižních a technicky nároèných projektù. Pøesto si myslím, že Èeská republika ani Praha zdaleka nedosáhly svého investièního potenciálu.
Stále èekáme na vypsání klíèových infrastrukturních projektù a velkých tunelových staveb, abychom práci nemuseli hledat v zahranièí.
Jak se stalo dobrou tradicí, rovnìž v loòském
roce jsme se o své úspìchy dìlili s tìmi, kteøí si zaslouží podporu. Kromì nadstandardní sponzoringové a charitativní èinnosti jsme byli již tøetím rokem partnerem handy cyklo maratonu. Také loni
jsme postavili tøi týmy, které navzdory horku a suchu dokázaly, že handicapovaní a nehandicapovaní mohou tvoøit fungující celek. A jako dobrovolníci opìt našim týmùm pomáhaly tøi desítky
kolegù a mnoho dalších jim fandilo. Vám všem,
kteøí nejen za Skupinu Metrostav dìláte nìco pro
své spoluobèany, své okolí a naši lepší budoucnost, dìkuji.
Uvìdomuji si, že loòský rok byl pro nás všechny nároènìjší než roky pøedchozí. A jsem velice
rád, že drtivá vìtšina z vás zùstala naší Skupinì
vìrná a pomohla k dobrým výsledkùm. Dìkuji nejen našim stálým spolupracovníkùm a etablovaným expertùm, ale i mladé generaci, která si na
složitém pracovním trhu jako svého zamìstnavatele vybrala právì nás. Vìøím, že následující roky
budou mnohem pøíznivìjší a naše Skupina se bude
i nadále rozrùstat, internì zlepšovat a celkovì
prosperovat.
Vážení spolupracovníci, ještì jednou vám
všem dìkuji za vaše loòské úsilí. Vám i vašim rodinám pøeji úspìšný rok 2019 a pravím vám: „Hlavu
vzhùru, pøátelé!“
Jiøí Bìlohlav
prezident Skupiny Metrostav

Promìna teplického aquacentra
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Garáže ve Štìpánské pøed dokonèením

D2 D4

Výstavba parkovacích prostor v centru Prahy, jejichž generálním dodavatelem je divize 2, se po dvou letech chýlí k závìru.
Do projektu se zapojila rovnìž divize 4, která v garážích instalovala stabilní hasicí zaøízení.
Projekt se dotkl také sousedních objektù, kde
byla zøízena vjezdová vrata a únikový východ veddoucí na støechu garáží, prostor nádvoøí byl celkovì revitalizován.
Práci na garážích nejvíce limitovaly stísnìné
podmínky. „Stavìt v centru mìsta je rozhodnì zajímavé, ale pøináší to rovnìž spoustu omezení. Do
vnitrobloku jsme se mohli dostat jediným prùjezdem, navíc z frekventované ulice. Vyvážení zeminy
a další èinnosti se tedy protáhly, složitá byla také
instalace vìžového jeøábu i jeho provoz,“ popisuje
zvláštnosti zakázky stavbyvedoucí Petr Bican.

.

D4 Od loòského kvìtna se divize 4 podílí na rekonstrukci plaveckého areálu v Teplicích. Generálním
dodavatelem je Metrostav.
Projekt zahrnuje modernizaci stávající èásti
areálu i její rozšíøení. Vlastní práce probíhají za
provozu fitness centra a restaurace. Pøestavba
pøinese nový pìtadvacetimetrový bazén i více dìtských atrakcí. Vznikne rovnìž moderní zázemí pro
veøejnost, plavecké oddíly i personál.
Divize 4 v objektu montuje silno- a slaboproud
vèetnì mìøení a regulace, ústøední topení, zdravotnìtechnické instalace a vzduchotechniku.
K zakázce patøí také elektrorozvody pro bazénovou technologii i další systémy.
Aquacentrum Teplice se má otevøít v dubnu
letošního roku.

Spolupráce s BeMo Tunnelling
D1 Na aktuální výstavbu dálnièních tunelù Spitzenberg a Herrschaftsbuck se sesterskou spoleèností BeMo Tunnelling navazuje divize 1 další nìmeckou zakázkou.
Dostavba 270metrové únikové štoly patøí k silniènímu tunelu Burgberg, který se nachází v mìstì Bernkastel-Kues v spolkové zemi Porýní-Falc.
Ražba NRTM za použití trhacích prací je provádìna úpadnì, definitivní ostìní bude ze støíkaného
betonu bez mezilehlé izolace. Stavba zahrnuje dvì
tunelové propojky, nouzový výklenek a retenèní
nádrž u západního portálu.
Štola se nachází pøímo ve mìstì, proto platí
omezení pro trhací práce i další èinnosti a rovnìž
pro velikost staveništì. Dokonèení je plánováno
na letošní bøezen.

Železnièní opravy na Ostravsku

Nové železobetonové konstrukce èásteènì
pøekrývají sklepení nìkdejšího pivovaru, jehož
klenby bylo tøeba pøi stavbì zajistit.

Nároèná montáž hasicího zaøízení
Divize 4 zahájila na konci loòského dubna instalaci
sprinklerù, která v místì vjezdu a zakladaèù musela probíhat s maximální pøesností.
„Právì koordinace stabilního hasicího zaøízení
s parkovacím systémem nás potrápila nejvíc.
Montáž se uskuteènila až po dokonèení hrubých
nosných prvkù zakladaèù. Následnì jsme hledali
trasu, kterou by nedošlo ke kolizi. Ovšem práce na
zakladaèích pokraèovaly, takže se objevovala další problematická místa,” vysvìtluje vedoucí oddìlení SHZ David Lehovec.
V garážích ve Štìpánské zbývá dokonèit pouze
drobné práce, divize 2 má stavbu Praze 1 pøedat již
v bøeznu.

Divize 4 musela pøi montáži stabilního hasicího
zaøízení zohlednit další rozvody a konstrukce.

Stavební práce zahrnovaly i podepøení cihlových
kleneb bývalých pivovarských sklepù.

Výstavba tøípodlažních garáží v centru Prahy byla technicky i logisticky nároèná. Efektivní uspoøádání
parkovacích míst zabezpeèuje systém automatických zakladaèù.
Revitalizaci dvora Štìpánská zahájenou na jaøe
2017, jejímž investorem je mìstská èást Praha 1,
zaštiovala divize 2 jako generální dodavatel. Hlavní souèást projektu nacházejícího se poblíž Václavského námìstí pøedstavovala výstavba parkovacího domu ve vnitrobloku.
Èásteènì zahloubené tøípodlažní garáže vybavené automatickým systémem zakladaèù nabídnou 63 míst pro automobily a rovnìž prostor pro
motocykly.
V omezeném prostoru
Po nezbytném archeologickém prùzkumu následovalo zajištìní budoucí stavební jámy pomocí
tryskové injektáže a výkopové práce. Dále byl realizován podkladní beton, izolaèní pøizdívky a povlakové hydroizolace.

Technologie pro radnici Prahy 7

D4

Mìstská èást Praha 7 koneènì získává vlastní radnièní budovu, která vzniká pøestavbou tøicet let starého objektu v Holešovicích.
Divize 4 dodává zdravotnìtechnické instalace, chlazení a ústøední topení.

D3 Dvì vloni zahájené železnièní zakázky spojuje
poloha ve Slezsku.
Ve stanici Bohumín a navazujících traových
úsecích vèetnì obvodu Vrbice divize 3 buduje
technologická zaøízení ponièená pøi požáru v roce
2016. Projekt zahrnuje i náhradu izolovaných stykù
kolejnicovými vložkami a výmìnu poškozených
izolovaných stykù v hlavních kolejích. Práce zaèaly v dubnu, ukonèení je plánováno na bøezen.
Divize 3 také jako generální dodavatel zajišovala rekonstrukci železnièního pøejezdu v Karviné,
místní èásti Louky. Stavba probíhala od dubna do
listopadu, v souèasnosti je dokumentováno skuteèné provedení.

Volby dvou èlenù dozorèí rady
V únoru 2019 uplynul pìtiletý mandát dvìma èlenùm dozorèí rady spoleènosti Subterra a.s. Na
volné posty kandidoval Michal Žáèek, hlavní mechanik divize 1 a pøedseda ZO OS Stavba ÈR Subterra, a Ladislav Novák, vedoucí odboru úètáren.
Volby probíhaly od loòského 18. prosince do
letošního 31. ledna a byly souèástí patnácti periodických školení BOZP, PO, kvality životního prostøedí, bezpeènosti informací a SA 8000, kterých
se postupnì úèastnili všichni zamìstnanci.
Volební komise schválila a vyhlásila výsledky
6. února, èímž zároveò vznikl mandát nových èlenù dozorèí rady. Oba kandidáti byli zvoleni.

Z pùvodní budovy zbyl pouze montovaný železobetonový skelet se stupòovitým severním prùèelím.
Radnice dostane obvodový pláš s cihlovým obkladem a velkými okny.
Sedmipatrová budova v ulici U Prùhonu, projektovaná koncem 80. let minulého století, mìla být sídlem podniku Chirana, po pøevratu ovšem sloužila
jako administrativní budova banky. V posledních
letech nebyla využívána.
Mezinárodní soutìž na podobu radnice vyhrál
v roce 2016 pražský ateliér Bod architekti. Pøestavbu realizuje Metrostav a Geosan.
Pøehledný úøad
Nové sídlo Prahy 7 má být moderní, otevøenou budovou, v níž nebude scházet kavárna, podzemní

sál nebo multifunkèní zasedací síò na støeše s výhledem na celé Holešovice.
Uprostøed každého patra se budou nacházet
hovorny, které souèasným prostorám úøadu chybìjí asi nejcitelnìji. Stìny zasedacích místností
budou sklenìné. Zvláštností bude trasa podél celé
fasády, jíž mohou zamìstnanci rychleji pøecházet
mezi kanceláøemi.
Kromì celkové transparentnosti interiéru pøispìjí k rychlé orientaci návštìvníkù i pestré barvy
nìkterých povrchù, které v souladu s informaèním
systémem budovy odliší jednotlivé odbory.

Neaktivní chladicí trámy
V první fázi byla stavba odstrojena na samotný železobetonový skelet, poté zaèaly práce na obvodovém plášti. Následovat bude realizace nových
konstrukcí vèetnì výtahù a odstranìní pùvodní zavìtrovací stìny, dále pak hrubý povrch fasád.
Divize 4 instaluje tepelná èerpadla, jejichž
strojovny budou umístìny jak v suterénu, tak na
støeše. Mezi další technologie v energeticky šetrné budovì patøí tøeba chladicí registr v podhledech, tedy tìleso, které dle potøeby dodává teplo,
nebo chlad. ,,Neaktivní chladicí trámy nejsou napojeny na vzduchotechniku a fungují na principu
stropního chlazení i vytápìní. Radnice Prahy 7 se
stala prvním objektem, na kterém divize 4 tento systém instaluje,“ popisuje technologii stavbyvedoucí Václav Rataj. Stropní trámy doplní rovnìž
konvenèní zdroje tepla, budova je napojena na výmìníkovou stanici nedaleké teplárny.
Realizace projektu byla zahájena vloni v listopadu, divize 4 zaèala pracovat na instalacích letos
v únoru. Dokonèení radnice je plánováno na øíjen
tohoto roku.

Ateliér Bod architekti navrhl moderní interiéry,
v nichž se kromì skla uplatní také døevo.
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Administrativní budova SmíchOFF

D4

PÌT OTÁZEK

Zdenìk Pata

Divize 4 se zapojila do výstavby moderního kanceláøského centra poblíž lokality Andìl na pražském Smíchovì,
se spoleèností HTK dodává do objektu mechanické èásti technologií.

stavbyvedoucí modernizace trati Rokycany–Plzeò

tromobily. Všechny, kteøí jezdí do práce na kole,
pak potìší šedesát stojanù pro bicykly doplnìných
sprchami a záchody.
Technologie na støeše
Pøi dokonèování nosné konstrukce probíhá od ledna montáž technického vybavení. Objekt budou
vytápìt konvektory a chladit trámy v podhledech.
Témìø všechny strojovny, tepelná èerpadla i kotelnu umístí divize 4 na støechu.
„Budova dostane šetrné prvky, provoz bude
úsporný. Nainstalujeme tøeba úpravnu šedých
vod, které budou po filtraci a biologickém èištìní
využity ke splachování,“ vysvìtluje ekologické
parametry projektu stavbyvedoucí Václav Rataj.
Vzhledem k frekventované lokalitì a omezenému prostoru musejí pracovníci divize 4 všechny
èinnosti a profese podrobnì koordinovat. Instalace mají být dokonèeny letos v øíjnu.

Projekt SmíchOFF doplòuje zástavbu Plzeòské ulice poblíž portálu Strahovského tunelu.
Prosklené budovì dominuje desetipodlažní nárožní èást.
Projekt spoleènosti Penta se nachází u soubìhu
ulic Plzeòská, Kartouzská a Mozartova, na místì
po èinžovních domech zbouraných pøi výstavbì
Strahovského tunelu.
Budovu o deseti nadzemních podlažích s parkováním ve dvou suterénech doplní terasová zahrada ve vnitrobloku, jež nahradí neschùdný svah.
Stavba splní ekologickou certifikaci LEED Gold.

Kanceláøe i pro cyklisty
Centrum nabídne 11 500 metrù ètvereèných kanceláøských prostor s možností flexibilního uspoøádání a dalších 530 metrù ètvereèných pro obchod
a služby.
Kromì komerèních ploch orientovaných do
Plzeòské ulice budou souèástí stavby i privátní zahrady, relaxaèní zóny èi dobíjecí stanice pro elek-

Železobetonový monolitický skelet již témìø
dosáhl své celkové výšky.
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Pøeložka kladenské vleèky
Od loòského øíjna do letošního ledna realizovala divize 3 pøeložku vleèky pro spoleènost AWT DLT.
Èást koleje v Kladnì-Dubí musela ustoupit výstavbì logistického centra.
místit v úseku o délce pøibližnì 250 metrù. Pokládka nové a demontáž pùvodní koleje probíhala
v ose. Divize 3 pøi úpravách využila regenerovaný
svrškový materiál.

Divize 3 v kladenské prùmyslové zónì zmìnila
trasu zhruba ètvrtkilometrového úseku.
Vleèku, která navazuje na stanici Kladno-Dubí,
bylo kvùli nutnosti uvolnìní pozemku tøeba pøe-

Oblouky v záøezu
Pøeložka byla realizována nejkratším možným propojením pomocí kolejového S, vede v oboustranném záøezu. Nový levotoèivý oblouk zasahoval do
areálu PKB Bohemia, zakázka proto zahrnovala
také posun drátìného oplocení.
Zaústìní nové stykované koleje do stávající
zajišuje výhybka na døevìných pražcích.
Souèástí zemních úprav bylo i zøízení nezpevnìných pøíkopù po obou stranách nového úseku

vleèky, jejichž dno tvoøí 60 centimetrù hluboká
vsakovací žebra.
Odbourávání skály
Pøi úpravách kladenské vleèky pøekvapilo pracovníky divize 3 nejen podloží, ale i další nálezy.
„Vzhledem k nepøedpokládanému gelogickému složení budované trasy jsme museli celý úsek
rozrušovat hydraulickými kladivy. Pøi odkopu na
zemní pláò jsme také našli staré betonové patky,
šachty i podzemní chodbu vedoucí napøíè novou
trasou. Jednalo se o pozùstatky po Poldi Kladno,“
upøesòuje vedoucí stavby Ondøej Korkeš.
Pøi stavbì bylo tøeba zachovat provoz vleèky,
pro obì napojení musela staèit pìtidenní výluka.

Rozšíøení technického zázemí
Spoleènost Subterra neustále obnovuje a doplòuje portfolio své vlastní techniky. V roce 2018 poøídila stroje
k ražbì tunelù a také zaøízení pro snadnìjší dopravu, další investice pøipravuje.
Koncem loòského roku Subterra zakoupila nìkolik
strojù, které rozšíøí souèasnou techniku nebo nahradí tu starší. Jde pøedevším o výbavu pro ražbu
tunelù, ale také pro obecnou obsluhu staveb.
Letos i v následujících letech pøijdou další významné investice do strojního zázemí.
Pro podzemní stavby a železnici
Do trojice nových strojù pro podzemní práce patøí
Meyco ME1, které slouží k nástøiku betonu v malých tunelových profilech. Subterra zaøízení využila již pøi výstavbì kolektoru Hlávkùv most a dále jej
bude nasazovat na menších dùlních dílech.
Rýpadlo Liebherr R 950 pro ražbu, odtìžení
a profilaci velkých tunelù uplatnili pracovníci divize 1 na zakázkách v Nìmecku. O rozšíøení možností tohoto stroje se postaraly nové hydraulické
nùžky pro dìlení výztuže v tunelech, které jsou nasazeny na stavbì slovenského železnièního tunelu
Milochov.
Na stejné zakázce, prozatím ve formì nájmu,
využívá divize 1 pro odtìžení rubaniny rovnìž dva

Pásové rýpadlo Liebherr R 950 využila divize 1 na
stavbách v Nìmecku i na Slovensku.

Novì zakoupené stroje pro tunelové stavby letos
doplní ještì dva dumpery.

dumpery Bergmann 5025, jež budou zakoupeny
v tomto roce.
Letos se rozroste také strojní park pro práci na
železnici. Dvì dvoucestná rýpadla Liebherr A 922
Rail se pøiøadí k šesti stávajícím kusùm.

teriálù i strojù na tuzemských i zahranièních projektech. Nyní bìží také výbìrové øízení na nákup
sklápìèe a ramenového nakladaèe van, náhrady
souèasného zaøízení.
„A pøibude i mobilní jeøáb Liebherr LTM 1030,
jenž rozšíøí segment nejèastìji využívaný na stavbách napøíè celou spoleèností, v tuzemsku i v zahranièí,“ doplòuje vedoucí provozu správy majetku Pavel Kalíšek.

Levnìjší pøeprava
Univerzální vybavení doplnil pøívìs za nákladní automobil, který pøispìje ke zlevnìní pøepravy ma-

Zdenìk Pata zaèal pracovat v divizi 3 v roce 2014,
ihned po vystudování Fakulty stavební VUT v Brnì.
Jeho prvním projektem byla modernizace traového úseku Rokycany–Plzeò. Dále se podílel napøíklad na rekonstrukci trati Klatovy – Železná Ruda
a nìkolika údržbových zakázkách.
V èem spoèívá pøínos modernizované trati mezi
Rokycany a Plzní?
Stavba pøináší nejen výraznì rychlejší a komfortnìjší spojení Prahy a Plznì, ale i bezpeènìjší provoz. Modernizace má celoevropský význam. Tra
je souèástí III. tranzitního železnièního koridoru,
vede do Nìmecka a dále na západ. Tunel Ejpovice
splòuje požadavky pro budoucí rychlé spojení.
Dle mého pøedstavoval projekt výzvu také pro
nás stavaøe. Alespoò pro mì byla modernizace
nejzajímavìjší stavbou co do celkové nároènosti
a použitých technologií. Veškeré stavební postupy
byly do zkušebního provozu uvedeny v termínech,
a nejen proto vnímám realizaci jako velmi zdaøilou.
Podílel jste se zejména na pokládce pevné jízdní
dráhy v tunelu Ejpovice. Jak ji hodnotíte?
Pro vìtšinu pracovníkù to byla první zkušenost
s konstrukcí ÖBB-PORR a pevnou jízdní dráhou
vùbec. Navíc v mimoøádném rozsahu. Jde o nejdelší tuzemský železnièní tunel, souhrnná délka
dráhy v obou tubusech vèetnì pøesahù pøed portály èiní 8 762 metrù.
Dìkuji všem, kteøí na pokládce pracovali, za
jejich maximální nasazení a obìtavost. A sám
jsem velmi rád, že jsem se mohl na tomto na èeské
pomìry výjimeèném díle podílet. Beru to jako nenahraditelnou zkušenost pro budoucí projekty. Vìøím, že pevná jízdní dráha bude dlouhá léta sloužit
bez nutnosti vìtší údržby a zároveò se stane vzorem pro další stavby.
S èím jste se pøi práci v tunelu museli vypoøádat?
Pùvodnì mìla pevná jízdní dráha odpovídat délce
tubusù, nakonec byla prodloužena o 685 metrù.
Tato úprava využila betonovou konstrukci pøed
portály, tzv. kolébku, jež sloužila pro zahájení ražby
strojem TBM.
Další zmìna souvisela s dopravou betonové
smìsi pro injektáž panelù, kterou mìl zajistit na
zakázku vyrobený plošinový vùz s elektrickým pohonem. Jezdil by po budoucích chodnících a na
potøebné místo dovezl autodomíchávaè. Nakonec
jsme pøistoupili k tomu, že autodomíchávaèe do
tunelu couvaly, a to až k èerpadlu na beton.
Modernizace trati Rokycany–Plzeò trvala více
než pìt let. Které období bylo nejnároènìjší?
Zøejmì rok 2018, spojený s realizací pevné jízdní
dráhy a také napojením pøeložky na pùvodní tra.
Složitá byla rovnìž koordinace všech profesí a plnìní požadovaných termínù.
Pomìrnì komplikovaná byla taktéž injektáž
panelù mimo tunel, pøi níž teploty vystoupaly až na
35 °C. Proto jsme museli pracovat v èasných ranních hodinách a hotový úsek zakrýt textilií s následným chlazením vodou.
Na jakých stavbách pracujete dnes?
Do poloviny roku budeme provádìt stavební úpravy železnièní stanice Chrást u Plznì, pøes kterou
vedla pùvodní hlavní trasa. Budeme rozebírat snesená kolejová pole a souèasnì archivovat veškerou dokumentaci rozsáhlé stavby.
Další projekty, na nichž se budu podílet, zatím
neznám. Vše závisí na výsledcích soutìží, které se
dozvíme letos. Uplynulý rok byl pro divizi 3 pracovnì a èasovì nároèný, nejen s ohledem na stìžejní
úsek západoèeské trati. Od letošního roku oèekávám, kromì dokonèení již zmínìných èinností,
pøedevším pøípravu dalších zakázek.

LYŽAØSKÉ ZÁVODY
SUBTERRA 2019
SLALOM SPECIÁL
Ž1
1. Iva Kebrtová
2. Hana Janoutová
3. Anna Šastná
Ž2
1. Martina Horáková
2. Jana Komárková
3. Helena Tomková
M1
1. David Svoboda
2. Tomáš Hadáèek
3. Daniel Vorel
M2
1. Miroslav Rypáèek
2. Petr Kajer
3. Pavel Farský
M3
1. Pavel Kaška
2. Jiøí Èípa
3. Vladislav Beneš
BÌH (KLASICKÝ STYL)
Ž2
1. Martina Horáková
2. Jarmila Komsová
3. Eva Krausová
Ž1
1. Jana Komárková
2. Helena Tomková

OBØÍ SLALOM
1. Iva Kebrtová
2. Hana Janoutová
3. Anna Šastná
1. Martina Horáková
2. Jana Komárková
3. Helena Tomková
1. Tomáš Hadáèek
2. Daniel Vorel
3. Jan Borský
1. Miroslav Rypáèek
2. Pavel Farský
3. Miroslav Zobaník
1. Pavel Kaška
2. Jiøí Èípa
3. Vladislav Beneš

M1
1. David Svoboda
2. Jan Borský
3. David Lehovec
M2
1. Miroslav Rypáèek
2. Lukáš Rùžièka
M3
1. Miroslav Zobaník
2. Jan Bøezina

Subterra partnerem plesu VUT

Tradièní lyžaøské závody v Dolní Moravì
Tøetí lednový víkend se více než tøi desítky zamìstnancù spoleènosti Subterra vypravily na oblíbené závody v lyžování,
které opìt hostil areál Vìtrný vrch pod Králickým Snìžníkem.
Lyžaøský areál Vìtrný vrch v Dolní Moravì, který
se nachází v severovýchodním cípu Pardubického
kraje, byl dìjištìm našich lyžaøských závodù pošesté v øadì. Na úpatí Králického Snìžníku se nás
tentokrát sešlo dvaatøicet a soutìžili jsme v zavedených disciplínách, tedy sjezdovém a bìžeckém lyžování.
První den závodù chumelilo, pouze odpoledne
si vloèky daly pauzu a mohlo dojít na obvyklé spoleèné fotografování. Všichni jsme se pøesto na
start obøího a speciálního slalomu postavili s dobrou náladou. Alpské disciplíny probíhaly dvoukolovì, letos v pìti kategoriích.
V sobotu jsme se již probudili do sluneèného
a mrazivého dne. Èekala na nás tra pro bìh na lyžích klasickou technikou, ve tvaru houslového klíèe, kterou ženy musely absolvovat jednou a muži
dvakrát.
Závìr soutìžního víkendu patøil blahopøáním
a podìkováním. Úèastníci si uznání zasloužili za
své výkony, poøadatelé závodù a pracovníci areálu pak za pøípravu závodù a perfektní péèi.
Jarmila Komsová

S výjimkou spoleèného fotografování provázelo páteèní slalomy snìžení. Celkovì však poèasí
závodùm pøálo, na rozdíl od loòska se uskuteènily i sobotní bìhy.

Ukonèení modernizace západoèeské trati

ÚNOR–BØEZEN

K životnímu èi pracovnímu výroèí pøejeme
svým kolegùm zdraví, štìstí, spokojenost
i profesní úspìchy. Dìkujeme za dosavadní
obìtavou práci pro spoleènost Subterra.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Marie Galáøová
Jitka Vondrková
Mária Hradòanská
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Zprovoznìním tunelu Ejpovice se završila více než pìtiletá modernizace trati Rokycany–Plzeò, na níž pracovaly Metrostav
a Subterra. Oficiální ukonèení stavby se konalo 11. prosince.
.

Pavilon P brnìnského výstavištì se 7. prosince
stal dìjištìm ètvrtého plesu VUT. Akce, organizovaná studenty a absolventy, byla díky tøem tisícùm
úèastníkù nejvìtší svého druhu v Èesku.
Ples podpoøila rovnìž Subterra, která vìnovala finance i jednu z hlavních cen v tombole.

GRATULACE

www.subterra.cz
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Jedním z øeèníkù v Ejpovicích byl Marc Lemaître
z Evropské komise.

Na støíhání pásky symbolizující dokonèení
stavby se tentokrát podílelo sedm hostù.

Ceremoniál ukonèující rozsáhlou železnièní stavbu probìhl v Industriálním parku Plzeò Ejpovice,
v nìmž sídlilo také informaèní centrum projektu.

Nadnárodnímu významu stavby odpovídala
sestava hostù. Evropskou komisi zastupoval generální øeditel DG Regio Marc Lemaître, èeskou vlá-

du ministr dopravy Dan ok a ministrynì pro místní
rozvoj Klára Dostálová. Nechybìl generální øeditel
SŽDC Jiøí Svoboda, námìstek hejtmana Plzeòského kraje Pavel Èížek a ani starostové dotèených obcí. Dodavatelskou spoleènost pak reprezentovali øeditel divize 5 Metrostav Roman Fuksa
a generální øeditel Subterra Ondøej Fuchs.
Oficiálnímu ukonèení pøedcházela slavnost již
o necelý mìsíc døíve. Dne 16. listopadu projel jižním tubusem tunelu Ejpovice první osobní vlak,
v nìmž mohli cestu naším nejdelším železnièním
tunelem zažít i novináøi. Nákladní vlak vyzkoušel
pevnou jízdní dráhu už pøedcházející den.
Modernizace trati Rokycany–Plzeò zkracuje
délku trasy o více než šest kilometrù a jízdní dobu
o devìt minut.

Kolektor Hlávkùv most slavnostnì pøedán
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Hlavní mìsto Praha pøed Vánoci pøevzalo novou trasu pro inženýrské sítì, kterou stavìly divize 1 a Hochtief.
Kolektor vyražený pod vltavským dnem spojuje Tìšnov a Holešovice.

50 let
Miroslav Gorniak
55 let
Alexandr N. Afanasyev
Vít Strejèek
Pavel Kilian
65 let
Ing. Zdenìk Kocourek
PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Jaroslav Bayer
Pavel Kožený
Ing. Radim Wrana
15 let
František Mahdal
Mgr. Karel Vašta
20 let
Radoslav Svatek
25 let
Živko Buterin
Michal Roupec

Ceremoniál za úèasti zástupcù magistrátu
i dodavatelù se konal na ostrovì Štvanice.

Souèástí programu byla rovnìž prohlídka
podzemních prostor kolektoru.

Pøedání dùležité pražské stavby okomentoval pro
novináøe námìstek primátora.

Ve støedu 19. prosince byl po více než dvouleté výstavbì pøedstavitelùm hlavního mìsta pøedán kolektor Hlávkùv most.
Pražský magistrát coby investora reprezentovali námìstek primátora pro infrastrukturu Petr
Hlubuèek a radní Jana Plamínková, dodavatele
pak obchodní øeditel Subterra Jiøí Tesaø a Pavel
Kubasa ze spoleènosti Hochtief. Nechybìli ani
pracovníci divize 1, která celý projekt vedla. Dùle-

žitá souèást metropolitní infrastruktury samozøejmì zajímala také média.
Po uvítání hostù a pøesunu pøed nìkdejší zimní
stadion Štvanice, k šachtì se šplhavým výtahem,
následovalo pøedstavení projektu, pøestøižení pásky a projevy. Poté pøítomní sjeli do podzemí a prošli si trasu kolektoru, jehož ocelové konstrukce
jsou pøipraveny pro pøeložení potrubí a kabelù dosud vedených tìlesem Hlávkova mostu.

Kolektor II. kategorie o délce 418 metrù prochází pod Vltavou v hloubce 28 až 38 metrù a spojuje dvì stávající trasy na obou bøezích. Pøístup
zajišují ètyøi šachty, souèástí jsou i dvì technické
komory a hloubená odboèná vìtev na Štvanici.
Výstavba kolektoru patøila k mimoøádnì nároèným zakázkám, pøi ražbách NRTM se dodavatelé museli vypoøádat se tøemi odlišnými horninovými prostøedími i s podzemní vodou.
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