
Z P R A V O D A J www.subterra.cz 

Dceøiná spoleènost Subterra – Raab se podílí na výstavbì rychlostní komunikace na severozápadì Maïarska, 
v souèasnosti se pøipravuje na realizaci V. etapy.
     

Další etapa maïarské silnice M85     

Stavba rychlostní silnice M85 se již pøiblížila 
maïarsko-rakouské hranici.                

Komplikované pøedpisy
Práce na V. etapì jsou v pøípravné fázi. Subterra – 
Raab zpracovává kompletní realizaèní dokumen-
taci, probíhá projektování, geodetické a geotech- 
nické mìøení. 

V Maïarsku se za poslední roky mnoho tunelù 
nestavìlo a platí zde staré pøedpisy. Povolení pro 
pøípravné práce je možné až po schválení celé 
realizaèní dokumentace, což by znamenalo jejich 
zahájení v polovinì pøíštího roku. „Intenzivnì jsme 
jednali s investorem a získali výjimku, abychom 
mohli pøevzít alespoò èást staveništì a zahájit 
geodetické práce. Tématem je také zmìna tohoto 
pøedpisu,“ popisuje poèáteèní komplikace vedou-
cí projektu Gergely Bölcskei. 

Oba tunely budou raženy NRTM. „Máme v plá-
nu co nejrychleji vybudovat tunel ve smìru do Ra-

kázka zahrnuje též tøi kruhové objezdy, pìt mostù, 
železnièní pøejezd a dvoutubusový tunel vedoucí 
vrchem Bécsi domb, zvaným Vídeòský kopec.    

Rychlostní silnice M85 o celkové délce 58 kilomet-
rù spojí mìsta Ráb a Šoproò, povede až do seve-
rozápadního cípu zemì na hranice s Rakouskem.

Subterra – Raab jako èlen sdružení postupnì 
realizuje III. a IV. etapu mìøící dohromady 22 kilo-
metrù. Pátý, ètyøkilometrový úsek naváže právì 
smìrem k hranici. Se silnicí bude realizováno i její 
provizorní propojení na stávající komunikace. Za-

Na stavbì silnice M85 jsou k dispozici dosta-
teèné kapacity, takže III. a IV. etapa mohou být 
pøedány v termínu plánovaného ukonèení, na zá-
vìr roku 2020. O ètyøi roky pozdìji má být hotova 
rovnìž V. etapa. 

Na obou úsecích jsou témìø hotové zemní 
práce, na III. etapì rovnìž vybetonovaná vozovka 
v obou smìrech v délce 7,5 kilometru a v jednom 
smìru jsou položeny i dvì ze tøí finálních vrstev 
asfaltu. Mosty mají z vìtší èásti hotové vodorovné 
nosné konstrukce, na jaøe budou izolovány a pro-
pojeny se silnicí. Železnièní mosty již byly dokon-
èeny a zprovoznìny. 

 
Postup dle plánu

kouska, abychom jej mohli využít k obsluze další 
èásti stavby pro pøepravu materiálu a strojní výba-
vy. Jinak bychom museli vybudovat další obslužné 
komunikace,“ doplòuje Bölcskei.

Dceøiná spoleènost zároveò pokraèuje v práci na 
dvou pøedcházejících etapách. 
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OPRAVENÉ NÁDRAŽÍ V KÁCOVÌ        RAŽBY TUNELU MILOCHOV         

Divize 1 spolu se sesterskou spoleèností BeMo Tunnelling zahájila realizaci tunelu Kramer na nìmecké silnici B23, 
který je souèástí obchvatu mìsta Garmisch-Partenkirchen.

Výstavba tunelu Kramer zahájena 

V oblasti jižního portálu budoucího tunelu Kramer, pod stejnojmenným alpským vrcholem, je vedle ústí 
prùzkumné štoly již pøipraveno zaøízení staveništì.                        

Obchvat Garmisch-Partenkirchenu povede 
severozápadnì od mìsta.           

Na severní stranì odhalila prùzkumná štola 
komplikované podmínky.                    

Složitou èástí ražby je pøibližnì 400metrový úsek 
na severní stranì tunelu, jenž prochází svahovým 
sesuvným pásmem. 

„Tato oblast, kde je nesoudržný materiál napl-
nìný vodou, bude nároènou fází projektu. Situaci 
známe díky zadávací dokumentaci, resp. prùzkum-
né štole vyražené paralelnì s trasou tunelu. Štola 
bude po úpravách plnit finálnì úlohu únikové ces-
ty,“ popisuje øeditel oblasti Nìmecko Jiøí Patzák.

Vedle ražby samotného tubusu vèetnì nouzo-
vých zálivù probìhne také doražba únikové štoly, 

Prùzkumná štola

Budovaný úsek silnice B23 vytvoøí severozápadní 
obchvat alpského støediska Garmisch-Partenkir-
chen a jeho hlavní souèástí je tunel Kramer s dél-
kou 3 609 metrù.

Podstatná èást díla bude ražena v dolomi-
tech, vápencích a jílovcích s vysokými pevnostmi. 
Projekt poèítá pøevážnì s rozpojováním horniny 
pomocí trhacích prací. 

Podstatnou souèást zakázky pøedstavuje zhotove-
ní definitivní obezdívky únikové štoly i hlavního tu-
busu s využitím ètyø betonovacích komplexù. Pro 

tøinácti propojek, vìtrací kaverny a vyhloubení 
vìtrací šachty. 

Tunel i silnice 

Mimo tunel je pøedmìtem zakázky napojení na 
silnièní sí� v oblasti Garmisch/Burgrain, dopravní 
znaèení a dopravní zaøízení, provozní budovy na 
obou portálech, usazovací, retenèní a požární ná-
drže a protihlukové stìny.  

Ražby na dva roky

V únoru pøíštího roku budou zahájeny úpravy 
prùzkumné štoly vèetnì rozrážky propojek a také 
ražba hlavního tubusu ze severní strany. Postup 
z jižního portálu bude vzhledem k vìtšímu rozsahu 
zajištìní portálových stìn zahájen s odstupem 
pøibližnì dvou mìsícù. Dokonèení ražeb je pláno-
váno na druhou polovinu roku 2021. 

„Velmi dùležité je rovnìž hospodaøení s ruba-
ninou v rámci stavby a definitivní ukládka znaèné 
èásti objemù na skládku v odpovìdnosti dodava-
vatele,“ doplòuje Patzák. 

V pøíštím roce má být snížena hladina spodní 
vody na severní stranì v oblasti sesuvu, toto opat-
øení zajistí bezpeèné vedení ražeb. 

odvìtrání bude v podstatné délce tunelu zavìšen 
železobetonový mezistrop. K projektu patøí také 
odvodnìní, vozovky, chodníky, kabelovody nebo 
nátìr ostìní tunelu.

Práce zaèaly v prosinci 2019 zaøízením staveništì 
a realizací hloubených èástí na obou portálech. 

V následných fázích projektu bude vyhloube-
na vìtrací šachta a zahájeny práce na definitivní 
obezdívce tunelu i prùzkumné štoly.  

Dokonèení tunelu Kramer a navazujících ko-
munikací je plánováno na rok 2023.

D1

D3

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

V roce, kdy si pøipomínáme 55 let od vzniku 
naší spoleènosti, tìší tento úspìch obzvláštì. Je 
dùkazem toho, že Subterra, vìrna své více než 
pùlstoleté tradici, je stále onou špièkovou staveb-
ní firmou, jak ji znali naši pøedchùdci a jejíž stavby 
vždy oceòovali odborníci a také veøejnost. Mnohé 
z tìchto staveb pøipomene obsáhlejší – pøevážnì 
fotografická – publikace, kterou nyní u pøíležitosti 
výroèí vydáváme.

zvìdavost, kterou jsem minule zmínil v souvislosti 
s galaveèerem 21. øíjna v Betlémské kapli, se na-
konec zmìnila v potìšení a spokojenost. Toho ve-
èera Subterra totiž získala jeden z šesti titulù Stav-
ba roku 2019, a to za obytný soubor Corso Pod 
Lipami Øevnice realizovaný divizí 2. Uspìly i další 
projekty, na kterých jsme se podíleli; kolektor 
Hlávkùv most obdržel Cenu ÈKAIT, modernizace 
trati Rokycany–Plzeò Cenu SFDI. 

Vážení ètenáøi, 

Pokud jde o rok pøíští, i do nìj jsou naše vyhlíd-
ky vcelku pøíznivé. Na doplnìní výrobního progra-
mu, zvláštì u nìkterých z našich divizí, je však tøe-
ba ještì dùkladnìji zapracovat. 

Žádné pøevratné události èi zmìny neoèeká-
váme a právì to je dùvodem k jedné zmìnì napro-
sto nepøevratné, týkající se pøímo tohoto sloupku. 
Ten jsem pokládal za dùležitý v dobì jeho vzniku. 
Ta doba a s ní i ona dùležitost pominuly, a tak se 
tìmito øádky s vámi mohu rozlouèit. Nelouèím se 
však nadobro, jen se k vám budu obracet ménì 
èasto než s pravidelností každého Zpravodaje. 

Na stranì letošních negativ jsou vìtšinou dù-
vody, které jsme si sami až tolik nezavinili, jako 
jsou odklady výbìrových øízení, odklady zahájení 
zakázek, pøekážky v realizaci èi rušení zakázek už 
vysoutìžených. I pøes tyto nástrahy však zatím vše 
nasvìdèuje tomu, že Subterra jako celek obstojí. 
Na podrobnìjší hodnocení je ovšem samozøejmì 
ještì pøíliš brzy. 

Blíží se konec roku a s ním i otázka, jaké budou 
naše letošní výsledky. Ani v tomto pøípadì se ne-
vyhneme zvìdavosti, do své vlastní práce však 
vidíme lépe než do hlav poroty. Mohu proto øíci, že 
rok 2019 by pro nás mìl být z hlediska plnìní 
plánovaných ukazatelù rokem úspìšným. U výko-
nù vèetnì dceøiných spoleèností smìøujeme do-
konce k rekordnímu èíslu. Pochopitelnì ne vše 
a ne všem vyšlo letos na jednièku, celková pozitiva 
však pøevažují. Bezpochyby k nim patøí i rekon-
strukce technologií v dálnièním tunelu Valík, která 
dopadla na jednièku s hvìzdièkou a byla mediálnì 
velmi sledována. Zvýšení povolené rychlosti na 
stovku se dnes urèitì líbí všem øidièùm. Mimo 
Valík provedla naše divize 4 podobné práce ještì 
v dalších dvou tunelech – rovnìž úspìšnì. V tomto 
druhu èinností vidíme potenciál i do budoucna. 
Slova uznání si zaslouží též naše divize podzemní-
ho stavitelství – pøedevším díky své èinnosti v Nì-
mecku – a pochopitelnì i divize železnièního sta-
vitelství, která je tradiènì výkonovì nejzdatnìjší.     

Blížícího se konce roku však zcela urèitì vždy 
rád využiji. Tak jako nyní k tomu, abych podìkoval 
všem našim zamìstnancùm za práci, kterou v ce-
lém roce vykonali. Pøeji jim i vám krásné, nièím ne-
rušené vánoèní svátky, radostný vstup do nového 
roku a v nìm hodnì štìstí, úspìchù i osobní spo-
kojenosti.    

Ing. Ondøej Fuchs



do doèasné jímky, z které bude voda následnì od-
èerpávána. 

„Právì modelování tvaru úzkého odvodòova-
cího žlabu bylo na celé zakázce nejsložitìjší. Nej-
prve se jevilo témìø jako nerealizovatelné techno-
nologií støíkaných betonù, ale nakonec se jej i díky 
nasazení zkušených pracovníkù podaøilo zvlád-
nout. Tímto bych jim ještì jednou rád podìkoval,“ 
doplòuje Dohnálek. 
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Po dokonèení èásti kaloty pokraèuje ražba 
a odtìžování rubaniny.   

Primární ostìní tunelu tvoøí støíkaný beton 
doplnìný ocelovou armaturou.    

Kalotu vyztužují pøíhradové rámy v kombinaci 
s kari sítìmi.    

Dálnièní tunel Pohùrka byl s ohledem na tvar 
terénu navržen jako hloubený.    

Postup prací na tunelu Milochov         

Tunel Milochov je ražen ve složitých geologických podmínkách. Ve vystrojovací tøídì IV patøí mezi 
zajiš�ovací prvky rovnìž vrtané horninové svorníky.                    

Svahy stavební jámy byly vyztuženy kari sítìmi a poté zajištìny støíkaným betonem, stejnou 
technologií vznikaly také odvodòovací žlaby.                                       

Výstavba dvoukolejného tunelu Milochov s délkou 
1 861 metrù probíhá od kvìtna 2017. Na realizaci 
a koordinaci zakázky se podílejí divize 1, 3 a 4. 

Ražbu NRTM øadu mìsícù odsouvaly úpravy 
projektu, které si vynutilo zastižené geologické 
prostøedí. Oblast východního portálu musela divi-

ze 1 zpevnit tryskovou injektáží, na zaèátku loò-
ského roku proto ražbu zahájila z opaèné strany. 

Zpìt na východní portál se práce pøesunuly 
v polovinì loòského roku. V tvrdších horninách 
nahradily strojní rozpojování masivu trhaviny, 
první odpal se uskuteènil letos v dubnu. 

Zpevnìní mikropilotami

„Od samého zaèátku je nejzásadnìjší pro-
mìnnou geologické prostøedí. Nyní se nacházíme 
již za polovinou délky ražby, prorážka je plánována 
na druhou polovinu pøíštího roku,“ øíká stavbyve-
doucí Petr Velièka.

V první polovinì pøíštího roku zaène divize 1 se 
zpevòováním podloží hloubené èásti východního 
portálu. Dále bude pøipravovat realizaci sekundár-
ního ostìní, aby ihned po proražení tubusu mohla 
nasadit formu a zahájit betonáž.

Po pøekonání prvotních výrazných zmìn, tedy raž-
by v novì navržených tøídách VT VI a VT Vc, probí-
hají další práce dle pùvodní projektové dokumen-
tace, a to v soubìhu kalota a dobírka stupnì. 

Divize 1 také pøipravuje technické øešení pro-
jektanem navrženého zpevnìní 71metrové hloube-
né èásti tubusu na východním portálu. Podloží 
bude zajištìno prostøednictvím svislých mikropi-
lot, které budou napojeny na základovou desku 
tohoto úseku tunelu. 
                             
Ražba únikové štoly
Do konce tohoto roku zaène rovnìž realizace úni-
kové štoly, jež bude budována v soubìhu s ražbou 
kaloty a stupnì tunelu. 

„Ražba štoly s délkou 267 metrù bude probíhat 
ze samotného tunelu, pouze s krátkým zaražením 
z prostoru vnìjšího portálu. Mechanizaci a veške-
ré materiály již máme pøipravené, èekáme na do-
ražení tubusu na úroveò štoly,“ doplòuje Velièka.

Ražba tunelu Milochov na slovenské železnièní trati Púchov – Považská Teplá dosáhla poloviny délky. 
Divize 1 zaèíná pracovat rovnìž na realizaci únikové štoly. 

V øíjnu se divize 1 podílela na poèáteèní fázi realizace tunelu Pohùrka na trase dálnice D3 poblíž Èeských Budìjovic. 
Práce spoèívala v aplikací støíkaných betonù pro zajištìní svahù stavební jámy. 

 
        

Výkopy pro tunel Pohùrka           
D1

Svah je odvodnìn rovnìž systémem pøíèných 
drenáží. Jednotlivé rigoly lemují okraje dna jámy 
a dále budou v nejnižším místì svedeny do stave-
ništních akumulaèních a usazovacích nádrží, resp. 

Na horní hranì výkopu modelovala divize 1 pomo-
cí støíkaného betonu odvodòovací žlab, který je na 
vhodných místech napojen na odvodòovací sy-
stém dna výkopù. 

Složité odvodnìní

„Základem pro úspìšné zvládnutí této zakázky 
bylo, abychom se vyhnuli špatnému poèasí zna-
menajícímu významné prostoje. Naštìstí po celou 
dobu práce na projektu panovaly výjimeènì dob-
ré podmínky, které ustaly až pøesnì s jejím ukon-
èením 27. øíjna,“ popisuje pøíznivé okolnosti stav-
byvedoucí  Václav Dohnálek.

Tunel bude budován ve stavební jámì se sva-
hovanými výkopy, jejíž zajištìní dodávala divize 1.   

Hloubený tunel Pohùrka v délce bezmála jeden ki-
lometr se stane souèástí obchvatu jihoèeské met-
ropole na nové dálnici D3, stavba se nachází mezi 
mìstem a obcí Dobrá Voda u Èeských Budìjovic.  

Zajištìní støíkaným betonem
Nejprve byla vykácena zeleò a sejmuta ornice. 
Samotné výkopy pro podzemní stìny tunelu pro-
bíhaly po etapách a jejich svahy byly zajiš�ovány 
najednou støíkaným betonem vyztuženým dvìma 
vrstvami kari sítí. 

Zmìny ve vedení divizí      

Úprava trati z Mstìtic do Prahy    

Opravy Goethe Institutu    

Pøednáška pro ostravské studenty       

„Trafostanice byla pøemístìna do sklepních 
prostor historické nádražní budovy, stavební úpra-
vy provádìla divize 2,“ pøipomíná vedoucí projektu 
Michal Virt. Trafostanice po úpravì vyhoví rostou-
cím nárokùm, jelikož divize nainstaluje transfor-
mátor s hodnotou 1000 kVA. 

Divize v rámci zakázky vypracuje rovnìž doku-
mentaci pro stavební povolení a následnì i reali-
zaèní. Vlastní instalace potrvá  tøi mìsíce.

D4 Navýšení výkonu trafostanice v budovì Masa-
rykova nádraží zajiš�uje divize 4, navazuje tak na 
zakázku realizovanou v roce 2016. 

 

Subterra se pøedstavila jako partner nabízející 
studentùm nejen zahranièní stáže pøi studiu, ale 
také následné pracovní uplatnìní. 

Na konci diskuse se pøihlásilo šest studentù, 
kteøí o spolupráci na podobných stážích v zahra-
nièí projevili zájem.

Studenti Katedry geotechniky Markéta Borská  
a Tomáš Bílý následnì pøedstavili projekt výstavby 
tunelu Skärholmen na obchvatu Stockholmu, na 
nìmž oba pracují pro dceøinou spoleènost SBT 
Sverige v rámci programu Erasmus. 

Výrobní námìstek divize 1 Pavel Kacíø nejprve 
pøiblížil pùsobení spoleènosti ve Skupinì Metro-
stav vèetnì zamìøení jednotlivých divizí a aktuál-
ních tunelových projektù v zahranièí.

D1 Na Vysoké škole báòské – Technické univerzitì 
Ostrava se 5. listopadu konala pøednáška zástup-
cù divize 1 pro studenty Fakulty stavební. 

D2/D3 Od zaèátku øíjna mají dvì divize spoleènosti 
Subterra nové èleny vedení. Výrobním námìstkem 
divize 2 se stal Tomáš Hadáèek, ekonomickým ná-
mìstkem divize 3 Adam Kotlán.

Trafostanice na pražském nádraží       

Spolu s dvoukolejnou tratí projdou rekonstruk-
cí stanice Praha-Horní Poèernice a Praha-Vyso-
èany a také èást jednokolejné trati z Prahy do Tur-
nova. Souèástí projektu je rovnìž nová železnièní 
zastávka Praha-Rajská zahrada, situovaná v blíz-
kosti stejnojmenné stanice metra. 

D3 Novou zakázku, podíl na optimalizaci dvouko-
lejné železnièní trati v úseku Mstìtice – Praha-Vy-
soèany, získala divize 3. 

„Provedeme rekonstrukci železnièního spod-
ku a svršku, umìlých staveb, trakèního vedení 
a instalaci nového zabezpeèovacího zaøízení s pøí-
pravou pro systém ECTS L2,“ popisuje stavbu ve-
doucí projektu Pavel Zelina. 

Ukonèení stavby je plánováno na rok 2024. 

D2 Pražský Goethe Institut se nachází na pohle-
dovì exponovaném nároží v blízkosti Národního 
divadla. Budova byla postavena v roce 1905 podle 
plánù architekta Jiøího Stibrala. 

Divize 2 zajiš�uje pøedevším navrácení histo-
rického vzhledu interiéru, vìnuje se napøíklad 
fládru vnitøních dveøí vèetnì jejich repase a do-
plnìní historického kování, opravám a ve vìtšinì 
pøípadù i výmìnám parketových podlah, kobercù 
a omítek s výmalbou. 

„Veškeré práce probíhají za peèlivého odbor-
ného dohledu zástupcù památkové péèe a samo-
zøejmì s citlivým pøístupem restaurátorù,“ zdùraz-
òuje výjimeènost stavby její vedoucí Pavel Horák.

Rekonstrukce probíhá od záøí 2019 po etapách 
pøi zachování provozu, dokonèení je plánováno na 
listopad 2020.

D3 D4D1



PÌT OTÁZEK

Jiøí Patzák  
øeditel oblasti Nìmecko divize 1

Jak spolupráce se spoleèností BeMo probíhá?

Práce na Spitzenbergu se kvùli zastižené geo-
logii, vedení èásti ražeb v nových technologických 
tøídách a injektážím horniny naopak znaènì pro-
táhly. Ražby mìly pùvodnì trvat asi sedm mìsícù, 
nyní však za sebou máme více než dva roky.

Naším hlavním aktuálním úkolem na stávají-
cích zakázkách je dostát všem závazkùm vùèi na-
šemu partnerovi a ukázat tak, že naše spolupráce 
mùže fungovat úspìšnì a také dlouhodobì.

Jiøí Patzák vystudoval obor konstrukce a dopravní 
stavby na Fakultì stavební ÈVUT. Do divize 1 Sub-
terra nastoupil v roce 2000, pracoval na mnoha 
pozicích od mistra pøes vedoucího projektu a ná-
mìstka po nynìjšího øeditele oblasti Nìmecko D1.  

Naši spolupráci neustále vylepšujeme, aktuál-
nì ji z pohledu divize 1 mohu oznaèit za velice 
pøínosnou.

Pøevážnì formou sdružení na konkrétních tunelo-
vých zakázkách. Spoleènì pracujeme již na pøí-
pravì nabídky, v pøípadì úspìchu v soutìži poté  
i na vlastní realizaci. Díky zkušenostem na domá-
cím trhu pøebírá BeMo technické i obchodní vede-
ní projektu, personál a technické vybavení pak po-
skytují obì spoleènosti. 

Jednalo o rekonstrukci tunelu Alter Kaiser-Wil-
helm, již divize 1 v letech 2013 až 2018 provádìla 
jako generální dodavatel. Pod dobu pìti let jsem 
pùsobil jako vedoucí projektu a profesnì i osobnì 
šlo o nejnároènìjší zkušenost – technicky kompli-
kovanou stavbu v jiném legislativním a jazykovém 
prostøedí, navíc pro specifického investora, Deut-
sche Bahn. 

Rekonstrukce AKWT byla technicky složitá 
a smluvnì komplikovaná, bohužel pøinesla i finan-
èní ztrátu. Pøesto šlo o základní kámen souèasné-
ho pùsobení spoleènosti Subterra v Nìmecku 
a zároveò o zahájení spolupráce se sesterskou 
spoleèností BeMo Tunnelling. Díky AKWT se nám 
z podstatné èásti podaøilo pøeklenout období tu-
zemské zakázkové krize a udržet kvalitní dìlnický 
a technický personál.  

Spolupráce má ještì vedlejší formu. Pokud má 
BeMo vlastní zakázku a potøebuje doplnit perso-
nál, vysíláme do Nìmecka své zamìstnance. 

Jaký byl váš první projekt v Nìmecku? 

V Nìmecku stavíte dálnièní tunely Spitzenberg,  
Herrschaftsbuck a novì také Kramer. Jak tyto 
projekty hodnotíte?
Herrschaftsbuck bìží podle pøedpokladù, tam bylo 
problémových míst nejménì. Konec stavby je 
naplánován na první polovinu pøíštího roku. 

Jak rekonstrukce AKWT pomohla k dalšímu pù-
sobení divize 1 v této sousední zemi?
V situaci, kdy v Èesku, stejnì jako na Slovensku 
není dostatek tunelových zakázek, jsme svoji po-
zornost museli pøesmìrovat do zahranièí. Nìmec-
ký trh nabízí dlouhodobì øadu vhodných projektù, 
proto je pro nás perspektivní. 

Kramer je na poèátku realizace, hodnocení by 
samozøejmì bylo pøedèasné. Paralelnì vedená 
prùzkumná štola by však pøekvapením ohlednì 
geologie mìla pøedejít. 

Chystají se v Nìmecku nìjaké další zakázky?
Jak jsem se zmínil, zásobník zakázek v Nìmecku 
je vìtší než u nás, proto tam divize 1 svoji budouc-
nost jednoznaènì vidí. 

V souèasné dobì máme se spoleèností BeMo 
domluvenu spolupráci na dalších dvou projektech 
na novì budovaném úseku dálnice A44, obì tyto 
zakázky by mìly být vypsány v prùbìhu pøíštího 
roku. O dalších projektech, které bychom mohli 
realizovat spoleènì, budeme jednat.
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Jeden z rekvalifikaèních kurzù je zamìøen na 
práci elektrikáøe pro silnoproud.     

K získání sváøeèských dovedností slouží také 
nová virtuální uèebna.      

Mezi partnerské školy, jejichž žákùm Subterra dlouhodobì nabízí možnost praxe i brigády, 
patøí  Akademie øemesel Praha – Støední škola technická.   

Plynová kotelna v areálu Úpravny vody Podolí v Praze prochází modernizací, díky které splní požadované emisní limity. 
Souèástí zakázky, realizované divizí 4, je rovnìž kogeneraèní jednotka a vzduchotechnika.  

Akademie øemesel Praha        

Nové kotle pro vodárnu v Podolí 
D4

Nádražní budova v Kácovì pocházející z roku 1901 má tradièní charakter, který si uchovala i po 
celkové rekonstrukci.          

Školu sídlící v Praze 4 na Zeleném pruhu navštì-
vuje více než devìt set žákù. Nabízené technické 
vzdìlání pokrývá øadu oborù – stavebnictví, strojí-
renství, elektrotechniku a služby. 

Žáci získávají zkušenosti nejen pøi praktickém 
vyuèování v modernì vybavených dílnách a na 
polygonech, ale i ve spolupracujících firmách. 
V areálu se nachází autoškola a sváøeèská škola, 
dále lze získat poèítaèovou kvalifikaci v podobì 

Možnosti rekvalifikace
V posledních letech jsou na vzestupu rovnìž re-
kvalifikaèní kurzy, ve kterých úèastníci nejrùznìj-
šího vìku i vzdìlání získávají odbornost ve více 
než 35 oborech, vìtšinou stavebního smìru. Loni 
absolvovala rekvalifikaci více než stovka lidí. Toto 

certifikátu ECDL Start a další profesní osvìdèení 
v rùzných formách studia.  

Modernizace kotelny podolské vodárny probíhá 
ve dvou etapách, s instalací technického vybavení 
se pojí také stavební úpravy. 

Tøi nové kotle
Divize 4 nejprve vymìnila tøi kotle, které nevyho-
vovaly emisním normám. Kotelna je vybavena tep-
lovodními kotli na zemní plyn o souhrnném  výkonu 
2 486 kW. Vìtrání prostor a pøívod spalovacího 
vzduchu zajiš�ují vzduchotechnická zaøízení. 

„Tato etapa má termín na konci tohoto roku. 
Vše vèetnì poøízení materiálu jsme museli øešit 
rychle, kotelnu jsme již uvedli do provozu. Bìhem 
výmìny jsme zajiš�ovali i provizorní vytápìní,“ po-
pisuje projekt jeho vedoucí  Václav Rataj. 

Realizaci komplikovaly také komíny, jež bylo 
tøeba modernizovat. „Poèítali jsme s úpravou jed-

„Klademe hlavní dùraz na propojení dobrých 
znalostí s odbornými dovednostmi, tedy øemesl-
nou zruèností. Kvalitní výuku teoretických, odbor-
ných, jazykových a poèítaèových pøedmìtù u nás 
zajiš�ují zkušení pedagogové, kteøí si sami prù-
bìžnì doplòují znalosti o nejmodernìjších tren-
dech svých oborù,“ popisuje øeditel školy Dra-
hoslav Matonoha.

Akademie øemesel Praha má rozsáhlé zkušenosti 
s èeskými, ale i zahranièními projekty. V rámci pro-
gramu Erasmus+ a dalších grantù spolupracuje 
také se zahranièními školami. 

Sportovní zázemí

èíslo dokazuje rostoucí zájem o øemeslné a tech-
nické vzdìlání. 

„Dále máme vynikající zázemí pro sportovní 
èinnost. Je zde plavecký bazén, sportovní hala, 
venkovní høištì s umìlým trávníkem, posilovna, te-
nisový kurt i sauna. Jsme hrdí na to, že mezi našimi 
absolventy jsou i vítìzové letních olympiád,“ dopl-
òuje Matonoha.

Divize 2 dokonèila opravu budovy vlakového nádraží v Kácovì, jež se nachází na trase populárního Posázavského pacifiku. 
Zmodernizované prostory slouží nejen cestujícím, ale i drážnímu personálu.

Nádraží v Kácovì po rekonstrukci           

Stejnì jako další výpravní budovy na trase Po-
sázavského pacifiku vyžadovala i ta kácovská ob-
novu exteriéru i vnitøního vybavení. Generálním 

Mìstys Kácov leží nedaleko Zruèe nad Sázavou 
a díky malebné krajinì se øadí k vyhledávaným cí-
lùm pìších turistù i cyklistù. 

dodavatelem rekonstrukce byla divize 2, na stavbì   
se podílela rovnìž divize 4. 

Úprava budovy i okolí 
Zakázka zahrnovala novou støechu i fasádu vèet-
nì výmìny oken a dveøí a rekonstrukci veøejnì pøí-

Divize 2 pøevzala staveništì letos v èervnu 
a nejdøíve odstranila pøebyteèné pøístøešky. Poté 
vybudovala provizorní stanovištì výpravèího, aby 
mohla pracovat na opravì provozních prostor. Zá-
roveò probíhaly práce na fasádì a støeše. Omítka 
byla kompletnì otluèena a budova dostala novou. 
Po demontáži støešní krytiny následovala výmìna 
bednìní a la�ování, porušených èástí krovù èi 
klempíøských prvkù.

Elektroinstalace se zmìnami

stupných i provozních prostor, tedy èekárny a do-
pravní kanceláøe se zázemím. Neobsazené míst-
nosti byly pøipraveny pro možné budoucí využití. 
Do projektu patøil rovnìž nový mobiliáø a úprava 
okolního terénu vèetnì pøístupových cest.      

Døevìné zastøešení nástupištì je vìrnou kopií 
pùvodní konstrukce vèetnì repasovaných litino-
vých sloupù a boèního zasklení. 

Nádražní budova v Kácovì dostala také novou 
elektroinstalaci, již dodávala divize 4. 

„V èásti elektro nastaly zmìny i bìhem stavby, 
šlo o doplnìní slaboproudu i silnoproudu a rovnìž 
dispozici zázemí v provozních prostorách. Tím se 
rekonstrukce zkomplikovala, protože termín jejího 
ukonèení nebylo možné prodlužovat. Díky skvìlé 
práci divize 4 se ale vše podaøilo zvládnout vèas,“ 
popisuje závìreèné týdny realizace stavbyvedou-
cí Vojtìch Smola. 

Slavnostní otevøení nádražní budovy v Kácovì 
se uskuteènilo 8. listopadu.

D2

Trojice nových plynových kotlù v podolské 
vodárnì již byla uvedena do provozu.      

Druhá etapa spoèívá v osazení kogeneraèní jed-
notky, tedy zaøízení pro kombinovanou výrobu tep-
la a elektøiny.  

 Se stávajícím komínem propojí jednotku nový 
kouøovod, v jeho ležaté èásti bude osazen akustic-

Kogeneraèní jednotka

Jednotka s tepelným výkonem 380 kW a elek-
trickým výkonem 263 kW bude øízena nadøazenou 
automatickou regulací dle požadované teploty na 
topném okruhu, resp. dle potøeby elektøiny pro vo-
dárenskou technologii. Pøípadný nadbytek ener-
gie bude akumulován v zásobnících tepla.     

noho komínu pro kogeneraèní jednotku, renovaci 
ale vyžadovaly i ostatní komíny. Museli jsme tedy 
zkoordinovat lešení se stávajícími konstrukcemi,“ 
doplòuje Rataj. 

Ukonèení druhé etapy projektu je plánováno 
na kvìten pøíštího roku.

ký tlumiè. Kogeneraèní jednotka dostane rovnìž  
svoji ventilaci.  



Vojtìch Kostiha
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Na konferenci zaznìlo více než dvacet pøíspìvkù 
souvisejících s výstavbou a provozem železnic.                          

Kromì cen byla pøedávána rovnìž finanèní 
podpora pro handikepované.                              

Cenu SFDI pro železnièní tra� Rokycan  y–Plzeò
pøevzal obchodní øeditel Jiøí Tesaø.                               

Exotickým vystoupením obohatili veèer zástupci 
maorské kultury.  

Pøi pøedávání Ceny ÈKAIT kolektoru Hlávkùv 
most zastupoval divizi 1 øeditel Josef Baèa.  

Ohlédnutí za letošními aktivitami Cesty za snem 
sledoval zaplnìný sál.     

Titul Stavba roku pøebírali také vedoucí projektu 
Tomáš Hadáèek a øeditel divize 2 Petr Kajer.     

ger s amputací nohy Pacholeg. Z Nového Zélandu 
dorazila skupina Whakaari Rotorua, pøátelé orga-
nizátorù, pøedvedla tradièní tanec haka a poté za-
zpívala èeskou národní hymnu na oslavu tøiceti let 
svobody.

V programu nescházelo vyhlášení osobností 
roku Cesty za snem 2019 a ocenìní vítìzù nìkolika 
závodù. Ženou roku se stala Eliška Režòáková, 
patronka týmu Skupina Metrostav 4, Mužem roku 
Radek Zelinka, který se stateènì vyrovnal s váž-
ným zranìním. Metrostav handy cyklo maraton 
letos vyhrála Skupina Metrostav 4, v ÈEZ handy 
kvadriatlonu zvítìzila paralympionièka Vendy Duš-

Na galaveèeru byla také pøedstavena novinka 
pro pøíští rok. Vedle obvyklých akcí jako Metrostav 
handy cyklo maraton èi Subterra Open Weekend 
se uskuteèní seriál s prvky reality show nazvaný 
Lvice. Deset handicapovaných žen bude deset dní 
plnit rùzné úkoly s cílem pomoci handicapovaným 
dìtem se sportovní kariérou.

Po skonèení hlavního programu nastal èas pro 
volnou zábavu a raut. Hosté si mohli vyzkoušet 
handbike, trenažér ruèního øízení vozu nebo biat-
lonovou støelnici. 

ková a Jiøí Zdenìk Horák. V sólo jízdì Open Race 
byl nejlepší Michal Bøetenáø. 

V kongresovém sále Top hotelu Praha se hosté 
scházeli již odpoledne. V 16 hodin pak zaèal hlavní 
program, který pøinesl øadu pøekvapení. 

Namísto obvyklé premiéry filmu byl prostor 
vìnován projektùm, lidem a komunitì. Organizáto-
øi veèer moderovali sami a pøipravili i umìlecké 
vystoupení. Program rekapitulující aktivity Cesty 
za snem v roce 2019 sestával z živých vstupù, vi-
deosekvencí a hudby. Zaznìly silné pøíbìhy lidí, 
kteøí se vyrovnávají se svým handicapem díky blíz-
kým a také èinnosti spolku.  

Mezi hosty na pódiu patøila napøíklad paralym-
pijská legenda Jiøí Ježek, zpìvaèka Debbie èi blo-

Odborníci z øad investorù, projektantù a stavitelù 
železnièní infrastruktury se ve ètvrtek 21. listopadu 
jako každý rok setkali na konferenci, již organizují 
SUDOP PRAHA A SŽDC.   

Pøíspìvky se zabývaly napøíklad financováním 
železnièních projektù, aktuálním stavem realizace 
a pøípravy významných modernizaèních staveb èi 
strategickými cíli a posuny v projektové pøípravì 
tratí vèetnì rychlých spojení.

Strategii Ministerstva dopravy ÈR pøedstavil 
øeditel pøíslušného odboru Ludìk Sosna, o cílech 
SŽDC mluvil generální øeditel Jiøí Svoboda a stav-

V druhém bloku konference byly pøednášky 
zamìøeny na konkrétní stavby a technologie. Za 
spoleènost Subterra vystoupil Ondøej Korkeš 
a pøedstavil optimalizaci trati Èeský Tìšín – Dìt-
marovice. Divize 3 na tomto projektu zajiš�ovala 
výstavbu železnièního svršku ve dvou úsecích, 
realizovala protihlukové stìny a rovnìž osazovala 
výstroj trati. 

by výpravních budov pøiblížila Alena Heinišová, øe-
ditelka odboru pøípravy staveb SŽDC. 

Èas mezi pøednáškami poskytoval prostor pro 
formální i neformální rozhovory.  

Každoroèní soutìž pro investory, projektanty a do-
davatele poøádá Nadace pro rozvoj architektury 
a stavitelství (ABF) spolu s Ministerstvem prùmys-
lu a obchodu, Èeskou komorou autorizovaných in-
ženýrù a technikù èinných ve výstavbì (ÈKAIT) 
a Svazem podnikatelù ve stavebnictví. 

Do letošního roèníku pøišlo v kategorii tuzem-
ských staveb 53 pøihlášek, což je o 11 víc než loni. 
Odborná porota poté nominovala 17 projektù, hod-
notila mimo jiné architektonický návrh, stavební 
provedení nebo uživatelský komfort. Teprve potøe-

Jednou ze Staveb roku byl vyhlášen obytný 
soubor Corso Pod Lipami v Øevnicích, který stavì-
la divize 2 pod vedením Tomáše Hadáèka. Podobu 
moderních bytových domù s veøejným prostran-
stvím poblíž námìstí navrhovalo studio Ehl & Kou-
mar architekti. 

tí za 27letou historii soutìže bylo udìleno šest titu-
lù namísto pìti. 

Cenu ÈKAIT obdržel kolektor Hlávkùv most, je-
hož stavbu vedl Václav Dohnálek z divize 1. Ražený 
kolektor v pùlkilometrové délce propojuje vltavské 

Cenu Státního fondu dopravní infrastruktury 
získala modernizace trati Rokycany–Plzeò. Na 
úseku III. tranzitního železnièního koridu pracova-
la pod vedením Pavla Zeliny divize 3, která mimo 
jiné pokládala pevnou jízdní dráhu v nejdelším 
èeském železnièním tunelu Ejpovice.  

Úspìchem je i nominace v kategorii zahraniè-
ních staveb pro obchvat maïarské Várpaloty, jejž 
realizovala dceøiná spoleènost Subterra – Raab.

bøehy pøes ostrov Štvanice, pøeložení inženýr-
ských sítí umožní rekonstrukci Hlávkova mostu.  

V 27. roèníku soutìže Stavba roku pøekonala Subterra dokonce svùj loòský úspìch. Na slavnostním vyhlášení, které probìhlo  
21. øíjna v pražské Betlémské kapli, získala spoleènost titul Stavba roku a dvì další ceny.  

Tøi ocenìní v soutìži Stavba roku 2019       
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Geodetická konference       

Pozvánka na lyžaøské závody        

Za spoleènost Subterra se konference úèast-
nili zemìmìøièi Petr Žáèek a Lukáš Rùžièka.

D1 Mezinárodní konference Geodézie a dùlní mì-
øictví 2019 se konala 16. až 18. øíjna v Hradci Krá-
lové. Odborné setkání, jež poøádá Spoleènost dùl-
ních mìøièù a geologù ve spolupráci s VŠB – TUO, 
si pøipsalo již šestnáctý roèník.   

Na programu byla témata z oblasti geodézie, 
kartografie a dùlního mìøictví, napøíklad metody, 
technologie a pøístroje, legislativa, organizace 
a výchova v oboru èi kartografické aspekty geo-
dézie. Další pøednášky se zabývaly geografickými 
informaèními systémy z pohledu historie i souèas-
ných trendù vèetnì 3D vizualizace prostorových 
dat. Tøetí probíraná oblast se týkala problematiky  
katastru nemovitostí, od legislativy pøes systémy 
až po aplikaci dat.  

Lyžaøské závody spoleènosti Subterra se uskuteè-
ní v pátek a sobotu 17. a 18. ledna 2020 na obvyk-
lém místì pod Králickým Snìžníkem, v areálu Vìtr-
ný vrch v Dolní Moravì. 

Tradice se drží rovnìž program závodù. V pá-
tek soutìžení zahájí sjezdové lyžování, obøí a spe-
ciální slalom ve dvoukolovém formátu. V sobotu 
pak následuje lyžování bìžecké, v klasickém stylu. 
Muži a ženy závodí oddìlenì v nìkolika vìkových 
kategoriích.

Ubytování v Dolní Moravì je rezervováno od 
ètvrtka do soboty. Pøihlášky na závody lze zasílat 
až do naplnìní kapacity. 

Ing. Petr Honèík

60 let

Ing. Jiøí Novotný

Ing. Josef Nežerka

Jiøí Motyèák

Ing. Lucie Dobrovolná

Ing. Pavel Matoušek 

Štefan Zifèák

20 let
Vladimír Vlasák

Josef Fojtík

PRACOVNÍ JUBILEA

25 let

Ing. Tibor Trnovszký

Ing. Jana Komárková

65 let

10 let

15 let

Roman Kocan

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Ing. Daniel Knotek

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

Ing. Martin Plíva

Radek Brož

Pavel Macourek

Martina Horáková
40 let

GRATULACE                           PROSINEC–LEDEN

Konec listopadu patøil jednodenní odborné konferenci Železnice, jejímž generálním partnerem je tradiènì Subterra. 
Také letošní 24. roèník akce se uskuteènil v hotelu Olšanka v Praze.       

Závìreènou letošní akcí spolku Cesta za snem, který zapojuje handikepované do aktivního života, byl slavnostní veèer. 
Ke sponzorùm setkání konaného 23. listopadu v Praze patøila i Subterra.    
 

Konference Železnice 2019    

Galaveèer Cesty za snem      
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