
 

Dceøiná spoleènost SBT Sverige dokonèila v lednu pøístupový a servisní tunel Veddesta pro stockholmské metro 
a pokraèuje na sousedním úseku. Ve švédské metropoli se podaøilo získat i tøi nové projekty.       

Tunel Veddesta a další švédské projekty     

Pro ražby v žulovém masivu je využívána metoda 
Drill and Blast, tedy rozpojování trhavinou.                  

zahranièního podnikání Miroslav Zobaník. Pokud 
se podaøí zakázku získat, bude tøeba posílit kapa-
city, zejména na pokraèování ražeb z pøístupových 
tunelù Robothöjden a Landningsbanan.

Další tunely pro metro
SBT Sverige ve Stockholmu získala další tøi zakáz-
ky, související rovnìž s rozšiøováním metra.  

Pøístupový tunel Sundstabacken, který je také 
souèástí modré linky, dosáhne délky 450 metrù. 
Bude ražen z portálu poblíž pøístavu Skanstull, na-
pojen na budoucí tra�ové tunely a po dokonèení 
má sloužit jako vzduchotechnický objekt. 

Na stejné lince vznikne pracovní tunel Ham-
marby Fabriksväg. Na 55metrovou hloubenou èást 
navazuje ražená v délce 415 metrù, jež povede pod 
školami a obytnou zónou. 

Modrá linka metra ve Stockholmu se za nìkolik let 
prodlouží o dvì stanice. Veddesta je jedním ze 
dvou tunelù, který po dokonèení výstavby poslouží 
jako pøístupový a servisní. 

Hloubená èást tunelu mìøí 120 metrù, úsek ra-
žený metodou Drill and Blast má délku 235 metrù. 

Pokraèující práce 
Na pøístupový tunel Veddesta navazuje hlavní tu-
nel Järfälla, jehož dodavatele investor dosud ne-
vybral. SBT Sverige proto dostala pokyn k pokra-
èování prací i na této stavbì. 

„Zaèátkem února jsme dojednali, že budeme 
razit do konce kvìtna. Nejpozdìji v dubnu nám in-
vestor oznámí buï prodloužení, nebo výsledek 
tendru. V pøípadì neúspìchu potøebujeme nìjaký 
èas na demobilizaci staveništì,“ upøesòuje øeditel 

Pøístupový tunel Hagastaden, jehož délka do-
sáhne 500 metrù, patøí k novì budované žluté lince 
do ètvrti Arenastaden v obci Solna, situované se-
vernì od Stockholmu. 

POLIKLINIKA MALEŠICE        PARKOVIŠTÌ WALTROVKA         

Subterra závìrem loòského roku poøídila dva stroje pro železnièní stavby, vyrobené rakouskou spoleèností Plasser & Theurer. 
-Štìrkový pluh USP 2000 C2 a automatická podbíjeèka 09 4x4/4S Dynamic v bøeznu poprvé pracovaly spoleènì.

Nasazení nových železnièních strojù 

Automatická strojní podbíjeèka je nejvìtší investicí spoleènosti Subterra do mechanizace  
v posledních tøiceti letech. Celková délka stroje pøesahuje 34 metrù, hmotnost 145 tun.                           

Podbíjení kontroluje obsluha jak pøímo, tak na 
digitálních obrazovkách.            

Pøínos obou nových strojù se potvrdil již pøi   
dokonèování berounského nádraží.                    

Souèástí  pluhu je také zásobník štìrku, který 
pojme pìt metrù krychlových.                    

První jednání s výrobcem probìhla již na zaèátku 
roku 2018 ve Vídni. Po upøesnìní specifikace a ter-
mínu byla v èervnu podepsána smlouva. 

Vedle vedení spoleènosti se nákupu úèastnil 
provoz správa majetku a rovnìž provoz železnièní 
mechanizace divize 3. V dobì výroby obou strojù 
se v Linci uskuteènilo nìkolik kontrolních návštìv. 

Nová posádka pro štìrkový pluh
Pluh USP 2000 C2 slouží k úpravì štìrkového lože 
do požadovaného profilu a k zametání pøebyteè-

ného štìrku do zásobníku s možností opìtovného 
doplnìní. Kartáèe i zásobník zkrápí voda, aby se 
omezila prašnost. K dispozici jsou i náhradní kar-
táèe uzpùsobené pro rùzné typy pražcù. V ergono-
mické kabinì nechybí vzduchotechnika.  

„Stroj jsme pøevzali v øíjnu 2019 a dnes má za 
sebou více než 700 motohodin, takže je i pøes zimní 
pøestávku pomìrnì vytížený. Pro pluh jsme sklá-
dali témìø novou posádku, která absolvovala pøi-
bližnì ètyøtýdenní pøípravu,“ popisuje vedoucí 
provozu železnièní mechanizace Radim Wrana.

Podvozek pro dynamickou stabilizaci
Automatická strojní podbíjeèka 09-4x4/4S Dyna-
mic je nejmodernìjší jednopražcová výhybková 
podbíjeèka rakouského výrobce. 

Stroj se pøi práci pohybuje kontinuálnì a pod-
bíjení jednotlivých pražcù, tedy jejich smìrovou 
a výškovou úpravu, provádí tzv. satelit. Tento zpù-
sob práce je šetrnìjší k celé konstrukci stroje. Ne-
zbytnou souèástí vybavení je možnost pøizvednutí 
a podbíjení odboèné vìtve výhybek. Výhodu pøed-
stavuje podvozek pro dynamickou stabilizaci kole-
je, který je osazen pøímo na podbíjeèce. 

„Tento proces je pøedepsaný na všech tratích 
pro rychlost vyšší než 120 km/h a dosud jsme po-
žadavky mohli splnit pouze pomocí samostatného 
stroje. Nová podbíjeèka tedy nahradí i další me-
chanizaci a souèasnì výraznì zvyšuje efektivitu 
práce,“ doplòuje Radim Wrana. 

V Berounì poprvé spoleènì
Pluh i podbíjeèka vìtšinou pracují dohromady, 
proto se mohou pøesouvat v tandemu. Pøi cestách 
mezi stavbami se stroje propojí a øídí z jednoho 
stanovištì strojvedoucího. Nejvyšší pøepravní 
rychlost je 100 km/h.

Na první spoleèné ostré nasazení nové me-
chanizace došlo v bøeznu pøi propracování kolejí 
ve stanici Beroun. Za 24 dnù dokázaly stroje 
podbít a zamést více než 14 kilometrù stanièních 
kolejí a 60 výhybek.

„Taková porce práce je ojedinìlá i pro zkuše-
né posádky. Díky velkému nasazení našich stroj-
níkù a dalších profesí jsme dokázali, že máme nej-
modernìjší železnièní stroje v Èesku a rovnìž 
posádky na nejvyšší úrovni,“ hodnotí Radim Wra-
na první zkušenosti.
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SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Vážení ètenáøi,
v úvodníku posledního loòského Zpravodaje jsem 
se sice zøekl pravidelných pøíspìvkù, nechal si ale 
pootevøené dveøe pro mimoøádnì silná témata. 
Jedno takové je nyní na stole a je silnìjší, než by-
chom si pøáli. Pandemie, nouzový stav, karanténa 
a krizová opatøení jsou dnes všudypøítomná slova. 
Být zdráv je to nejdùležitìjší. Starejme se tedy kaž-
dý co nejlépe o vlastní zdraví a snažme se spoleè-
nì udržet zdravou i Subterru. Všem, kteøí o to usi-
lují, upøímnì dìkuji. Zvláštì tìm, kteøí nemohou 
pracovat z domova a jsou nasazeni na stavbách, 
tedy z našeho pohledu v první linii. Náš zasloužený 
potlesk proto nepatøí jen zdravotníkùm, ale i jim. 
Dnes nevíme, jak dlouho bude mimoøádná situace 
trvat, jak hluboce nás zasáhne, jaká a jestli bude 
pomoc zvnìjšku. Více než kdy jindy proto nyní zá-
leží na osobním pøístupu každého jednotlivce. Ne 
vše je možné ošetøit normami, zákazy a pøíkazy, ty 
v sobì vždy zahrnují riziko paušalizace. Doufám, 
že spoleènì vykonáme vše, aby nepøíznivé dopady 
pandemie byly nakonec co nejmenší. 

V naše schopnosti vìøím. Opravòují mì k tomu 
výsledky, kterých jsme dosáhli v loòském roce; 
byly mimoøádné a nejlepší v naší historii. Ve výko-
nech Subterra spoleènì se svými dvìma zahra-
nièními dceøinými spoleènostmi poprvé pøekroèila 
hranici 7 mld. Kè, bez dceøiných spoleèností pak 
100 mil. Kè v tvorbì zisku. Lepší oslavu pìtapade-
sátých narozenin spoleènosti si lze jen tìžko pøát. 
Podìkování a uznání patøí všem, kdo se na tomto 
úspìchu podíleli. Prémií vázaných na hospodáø-
ský výsledek loòského roku se dnešní situace ne-
dotkne, vyplaceny budou v obvyklém termínu.  

Vadou na loòské kráse ovšem byl pøibližnì 
57% podíl zahranièních výkonù na zmínìných více 
než sedmi miliardách tìch celkových a dále to, že 
Subterra nemìla v Èesku ani jednu tunelovou za-
kázku. Letos se nùžky v neprospìch tuzemských 
projektù ještì více rozevøely poté, kdy se naše 
švédská dceøiná spoleènost razantnì zapojila do 
rozšiøování stockholmského metra. Po první získa-
né zakázce na pøístupový tunel podepsala v únoru 
a bøeznu kontrakty na tøi další a o významný úsek 
hlavního tunelu se dvìma stanicemi se v souèas-
nosti uchází. A také v tomto pøípadì vìøí v úspìch. 
Je tedy zøejmé, že tunely stavìt umíme, jinak by-
chom na tomto vyspìlém trhu jen sotva uspìli. 
Souèasná doba spojená s uzavíráním hranic však 
více než kdy jindy ukazuje na rizika provázející 
podnikání v zahranièí. A tak nezbývá než být aktiv-
nìjší a dùraznìjší na trhu tuzemském. V této sou-
vislosti bych si proto velmi pøál, aby Subterra byla 
stejnì jako na metru ve Stockholmu úspìšná 
rovnìž na metru v Praze.   

Je nesporné, že souèasná mimoøádná a bez-
precedentní situace bude mít dopad na národní, 
evropskou i celosvìtovou ekonomiku a ušetøena 
nebude ani Subterra. Obracím se proto ještì jed-
nou na všechny zamìstnance s výzvou, aby se 
chovali disciplinovanì, odpovìdnì, korektnì 
a s pochopením. O práci se u nás nikdo bát nemu-
sí, jsem pøesvìdèen, že situaci zvládneme. 

Vážení ètenáøi, zejména z øad spolupracovní-
kù, vìøím, že se s Vámi pøíštì setkám za mnohem 
lepších okolností. Za tìch stávajících Vám pøeji 
pøedevším nezdolné zdraví tìla i ducha. 

Ing. Ondøej Fuchs
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otvory, vyžadoval pøesnost. Divize 4 využila osvìd-
èený teleskopický manipulátor, díky nìmuž se rizi-
ka pøi pøemís�ování tìžkých a objemných vzducho-
technických a topenáøských prvkù podaøilo snížit 
na minimum.  

Dále bylo tøeba všechna nová zaøízení pøizpù-
sobit stávajícím rozvodùm vzduchotechniky a také 
optimálnì nastavit. 

„Odezvy z první etapy jsou zatím vynikající. 
Všechny nastavené parametry držíme v povolené 
toleranci, a knihy tak mají potøebné klima,“ dopl-
òuje Marián Lonek.

Díky použité technologii trvala výstavba 
pøibližnì dva mìsíce.    

Pro parkování je využita plocha mezi Radlickou 
ulicí a železnièní tratí.     

Rozmìrné jednotky byly transportovány otvory ve 
fasádì ve výšce 12 metrù.    

Parkovištì Waltrovka         

Parkovištì Waltrovka je situováno naproti administrativní budovì Aviatica. Po dokonèení plochy 
a osvìtlení realizovala divize 4 ještì oplocení vèetnì automatické závory.                       

Vzduchotechnika s absorpèním odvlhèováním je stejnì jako vytápìní umístìna ve strojovnách 
v horních patrech depozitáøe.                                          

Rozsáhlý soubor obytných a administrativních bu-
dov Waltrovka, jejž staví spoleènost Penta, využí-
vá areál nìkdejší letecké továrny. 

Vedle technických zaøízení nìkolika budov 
a další infrastruktury realizovala divize 4 v roce 
2018 parkovištì Hranièka, ležící pøi západním 
okraji projektu, s využitím technologie PowerCem.

Investor byl spokojen, proto bylo stejným zpù-
sobem vybudováno rovnìž parkovištì Waltrovka 
s kapacitou 102 míst. Realizace probíhala od loò-
ského øíjna do prosince. 

 
Jednotná konstrukèní vrstva
Technologie spoleènosti PowerCem pracuje se 
speciální recepturou cementu, vytváøenou na 
míru pro danou plochu, až po odebrání vzorkù. 
Materiál je pevný a pružný, proto na nìj lze poklá-
dat živièný povrch. 

„PowerCem vylepšuje vlastnosti podkladní ze-
miny a díky parametrùm cementu nahrazuje 
všechny konstrukèní vrstvy tradièních vozovek,“ 
popisuje hlavní výhodu zvolené technologie ve-
doucí stavby Martin Vlk. 

Pro zpevnìní plochy tedy není tøeba používat 
obvyklý penetraèní makadam, zhutnìnou vrstvu 
hrubého kameniva prolitou asfaltem. Povrch par-
kovištì pak tvoøí tenká obrusná vrstva asfaltového 
betonu. 

Nároky na pøepravu zeminy, kameniva i další-
ho materiálu jsou tudíž výraznì menší. K výhodám 
technologie PowerCem proto patøí nejen rychlejší 

realizace, ale i nižší dopravní a tím pádem rovnìž 
ekologická zátìž.     

Odvodnìní, osvìtlení i oplocení
Srážková voda je z parkovací plochy odvádìna do 
vsakovací rýhy, tvoøené drenážní trubkou a pøírod-
ním kamenivem a vybavené bezpeènostním pøe-
padem zaústìným do horské vpusti pøi ulici Rad-
lická. Napojení na stávající kanalizaèní øad tedy 
nebylo tøeba budovat. 

Souèástí zakázky dále bylo osvìtlení parko-
vištì a oplocení vèetnì automatické závory. Na 
plochu s kolmými stáními lze vjet z ulice Radlická. 

Pùvodní projekt s kapacitou 58 míst poèítal 
s dvojicí posuvných bran a rozšíøením plochy na 
východní stranì, nakonec bylo vìtší parkovištì 
postaveno najednou.      

Divize 4 dokonèila v pražských Radlicích další parkovištì náležící k developerskému projektu Waltrovka, který se nachází 
v sousedících Jinonicích. Znovu byla využita technologie PowerCem. 
  

Divize 4 dokonèila instalaci nového technického vybavení Centrálního depozitáøe Národní knihovny v pražské Hostivaøi. 
Modernizace budovy ve dvou etapách trvala více než dva roky. 

 
        

Centrální depozitáø Národní knihovny          
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kvìtna 2019. Druhá etapa pak byla dokonèena za-
èátkem letošního roku. 

Složitá doprava technologií
Také ve druhé etapì komplikovalo práce situování 
strojoven chlazení v horní èásti objektu. 

„První etapa nás na problémy pøipravila. Ná-
roèný úkol pøedstavovalo otevøení fasádního plá-
štì v 12metrové výšce pomocí ocelových výmìn,“ 
popisuje stavbyvedoucí Marián Lonek. 

Samotný pøesun vzduchotechnických jedno-
tek, které byly jen o nìkolik centimentrù menší než 

Cíl projektu, jehož generálním dodavatelem byla 
spoleènost Geosan Group, pøedstavovalo zejména 
rozšíøení kapacity pro zamìstnance Národní kni-
hovny a také zlepšení podmínek v samotných pro-
storách pro skladování knih.

Depozitáø byl postaven v polovinì 90. let, jeho 
stav již obnovu vyžadoval.   

Nová vzduchotechnika i vodovodní potrubí
Divize 4 v budovì instalovala kompletnì novou 
vzduchotechniku. Zaøízení s absorpèním odvlhèo-
váním nahradila kondenzaèní jednotky, které ne-
dokázaly ve skladovacích prostorách zajistit od-
povídající klima.

Zakázka dále zahrnovala vytápìní, silno- 
a slaboproud a zdravotnìtechnické instalace. Pù-
vodnì litinové rozvody vody byly vymìnìny za 
kvalitní nerezové provedení.   

Aby mohl být zachován provoz rozsáhlého de-
pozitáøe, jehož kapacita dnes pøesahuje 4,5 milio-
nu knih, sestávala modernizace ze dvou etap. 
První obsahovala pøibližnì osmdesát procent sta-
vebních prací a probíhala od zaèátku roku 2018 do 

Výhybky v Týništi nad Orlicí      

Redakèní sdìlení     

Tøi zakázky pro divizi 2       

Druhá budova VŠUP       

D1 V rámci Pražského investièního fóra se 19. úno-
ra 2020 na Staromìstské radnici konala 2. sta-
vební konference. Pøednášky mìly dvì èásti. 

V bloku dopravní infrastruktury zaznìly pøí-
spìvky o stavu a výhledu nadøazené dopravní sítì 
v Praze, pøipravovaných mostech, trase D metra, 
on-line dopravním modelu a další. 

Druhá èást byla vìnována technické infra-
struktuøe vèetnì kolektorového systému a jeho 
rozvoje. Historii i souèasnost pražských kolektorù, 
na jejichž vybudování mìla v posledních ètyøiceti 
letech Subterra velký podíl, pøiblížil výrobní ná-
mìstek divize 1 Pavel Kacíø.

D2 Od února pracuje divize 2 na revitalizaci koupa-
lištì Lhotka v Praze. Nové prvky, napøíklad letní 
sprchy a toalety, dìtské høištì, oplocení, komuni-
kace èi sadové úpravy doplní areál a zvýší komfort 
pro návštìvníky. Stavba bude za provozu probíhat 
až do záøí. 

Novou støechu získá Státní tiskárna cenin, po-
stavená v centru Prahy v roce 1928. Divize 2 vy-
mìní celou skladbu pláštì a kvùli pøístupu na støe-
chu vybourá èásti stropu. Rekonstrukce zahrnuje 
i novou technologii ve ètvrtém nadzemním podlaží. 
Dokonèení prací pøipadá na letošní srpen. 

Do øíjna pak divize realizuje rovnìž stavbu pro 
klub veslování Kondor v Brandýse nad Labem. 
Sportovci dostanou nové zázemí v podobì lodìni-
ce, garáže a studny. 

D4 V ulici Mikulandská vzniká inovaèní, technolo-
gické a výzkumné vzdìlávací centrum Vysoké ško-
ly umìleckoprùmyslové v Praze, které doplní její 
sídlo na Palachovì námìstí.   

V druhé budovì VŠUP, vzniklé pøestavbou 
objektu bývalé základní školy, budou ateliéry, díl-
ny, technologická a experimentální pracovištì, 
seminární sály a další specializované prostory ur-
èené pro výuku i výstavy prací. Rozsáhlou stavbu 
realizuje Metrostav.

Divize 4 bude dodávat silnoproud, stabilní ha-
sicí zaøízení, ústøední topení, chlazení a zdravotnì-
technické instalace. Zaèátek prací je plánován na 
pøelom dubna a kvìtna, ukonèení na léto 2021. 

D3 Nové výhybky a pøípoje dostala železnièní sta-
nice Týništì nad Orlicí na èastolovickém zhlaví. 

Divize 3 vyjmula sedm výhybek pøevážnì stup-
òové soustavy a nahradila je regenerovanými po-
mìrovými tvaru S49 vèetnì navazujících pøípojù, 
poté vše svaøila do bezstykové koleje. Na samot-
nou regeneraci výhybek byly s ohledem na další 
èinnosti pouhé dva dny.

Práce probíhaly na podzim minulého roku ve 
tøech etapách. Na duben pøipadá závìreèná výlu-
ka pro propracování výhybek a pøípojù. 

Prezentace o kolektorech v Praze       

Redakèní rada ubezpeèuje ètenáøe, že si závaž-
nost souèasné situace zpùsobené pandemií uvì-
domuje. Promítnout toto téma hloubìji do obsahu 
tohoto èísla by bylo velmi obtížné vzhledem k rych-
le se mìnícím okolnostem a také skuteènosti, že 
Zpravodaj je dvoumìsíèník, jehož obsah je pøipra-
vován prùbìžnì. 

Prosíme proto, aby toto èíslo bylo vnímáno 
v tom smyslu, že spoleènost Subterra i za tohoto 
zcela mimoøádného stavu pracuje a snaží se ne-
gativní vlivy pandemie minimalizovat. Dìkujeme za 
pochopení. 
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PÌT OTÁZEK

Radim Wrana  
vedoucí provozu železnièní mechanizace 

Radim Wrana absolvoval stavební fakultu brnìn-
ského VUT se zamìøením na železnièní konstruk-
ce a stavby, jimž se poté vìnoval i v Anglii. V roce 
2009 nastoupil do spoleènosti Subterra, v provozu 
železnièní mechanizace pracuje od roku 2017. 

Jak vám pomohou nové železnièní stroje?
Automatická podbíjeèka i štìrkový pluh pøedsta-
vují výraznou modernizaci typù mechanizace, kte-
ré již máme. Dva starší stroje budeme využívat 
pøedevším pro údržbu a opravy, nové se hodí pro 
modernizace a velké koridorové projekty, u nichž 
jsou ty nejmodernìjší technologie nezbytností.   

Zároveò jde o posun obchodní. Každá kolejová 
stavba podbíjeèku a pluh potøebuje, proto je pro 
maximální využití nabízíme i dalším spoleènostem. 
Je samozøejmì lepší záviset na vlastním vybavení 
než na cizím. A pokud jde o železnièní stroje, patøí-
me teï k nejlepším v tuzemsku.    

Jakou mechanizaci tedy vlastníte?
Máme osm dvoucestných a jedno kolové rýpadlo, 
dva pokladaèe kolejových polí, starší podbíjeèku 
a pluh a rovnìž dva portálové pokladaèe pražcù 
znaèky Robel. O nejnovìjších strojích rakouského 
výrobce Plasser & Theurer již byla øeè.

Vynikáme právì efektivním snášením starých 
kolejí a pokládkou nových, která pro divizi 3 pøed-
stavuje nosnou technologii.    

Co dalšího je pro vývoj provozu podstatné?
Lidé. Máme 25 strojníkù, ty nové školíme a stále 
hledáme posily. A pro zamìstnance vytváøíme co 
možná nejlepší zázemí, protože požadavky pro 
ovládání moderních železnièních strojù jsou velké.  

Strojníci musejí být flexibilní, do práce èasto 
chodí nárazovì a samozøejmì se pohybují po ce-
lém našem území. Obojí klade nároky na jejich ne-
pracovní život. Navíc jsou vìtšinou zároveò stroj-
vedoucími, museli tedy absolvovat složité zkoušky 
a nesou velkou zodpovìdnost. 

Jak byste popsal dva roky svého vedení?
Provoz železnièní mechanizace prošel výraznou 
modernizací a rozšíøením. Kromì mì se na øízení 
podílejí další tøi kolegové, kteøí významnì pøispíva-
jí k celkovému fungování. 

Vedle nejnovìjších strojù se podaøilo zakoupit  
i dvì dvoucestná rýpadla. Poèet strojníkù jsme 
navýšili na témìø dvojnásobek, do budoucna je 
dùležité, že se nám daøí získávat mladé.  

Další výhodu pøedstavuje kompletní pøehled 
o kolejové mechanizaci na stavbách divize 3. Døí-
ve byly stroje na jednotlivých projektech øešeny 
samostatnì, a tak mohly vznikat zbyteèné náklady. 
Dnes se snažíme vše koordinovat, abychom co 
nejvíce využili vlastní vybavení a pøípadné volné 
kapacity mohli nabídnout na trhu.      

Jaké jsou další plány?
Stále se snažím posunovat èinnost provozu na 
vyšší úroveò, abychom byli schopni pokrýt potøe-
by našich staveb. Výstavba a modernizace želez-
nic v souèasnosti pøináší spoleènosti Subterra 
nejvìtší objem zakázek. Nyní se nám daøí naše 
stroje zamìstnávat pøibližnì z poloviny na vlast-
ních stavbách a z poloviny na tìch externích. 

V budoucnu chceme poøídit vozy na štìrk a ta-
haè pro pøepravu dvoucestných bagrù. Další vý-
zvou je vybudování zázemí, abychom nemuseli vy-
užívat pouze pronajaté. Chtìl bych zajistit prostory 
nejenom pro odstavení našich strojù, ale rovnìž 
pro jejich opravy. Vybavení pro železnièní stavby 
je natolik speciální, že si jeho servis vìtšinou mu-
síme zajiš�ovat sami.  

A samozøejmì bych si velice pøál, aby naši 
strojníci mìli kvalitní podmínky, a mohli tak odvá-
dìt špièkové výkony. 

Souèástí IV. etapy jsou ètyøi mosty s konstrukcí 
založenou na železobetonových prefabrikátech.  

Práce na rychlostní komunikaci v severozápadní èásti Maïarska pokraèují, dceøiná spoleènost Subterra – Raab 
se v souèasnosti intenzivnì podílí na tøech etapách.    

Lounský archiv se v nejbližších letech pøestìhuje z nevyhovujících prostor do nové budovy. 
Moderní solitérní objekt staví divize 2 a spoleènost Hochtief.

Výstavba silnice M85 v Maïarsku         

Nový okresní archiv v Lounech  
D2
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Rozdìlení stavebních prací na poloviny tak, aby provoz polikliniky mohl být zachován, je zjevné 
z odlišnosti pùvodního a nového fasádního pláštì. 

Novostavba lounského archivu upoutá èlenitým hmotovým øešením s èásteèným zapuštìním do terénu 
a rovnìž kontrastem plných a prosklených fasád.  

Silnice jí Ráb, Šoproò a rakouské hranice.  M85 spo
Vedle III. a IV. etapy se Subterra – Raab od loòské-
ho léta podílí rovnìž na V. etapì. 

Na více než 15kilometrové III. etapì byly do-
konèeny zemní práce, kanalizace a odvodòovací 
systém. Pokraèuje realizace cementobetonové 
podkladové desky a mostù, ty pro železnici jsou již  
v provozu. Stejné èinnosti probíhají i na IV. etapì 
s délkou 6,4 kilometru. 

Nové odvodòovací dílce
Stavba je nároèná. Napøíklad vyhovující zeminu je 
tøeba míchat z nìkolika naleziš�, horní konstrukèní 
vrstva navíc vyžaduje chemickou stabilizaci. 

Zmìnila se i technologie odvodòovacích pøí-
kopù. „Pùvodnì mìlo být použito 600 tisíc tvaro-
vek, takové množství na tøi roky trvající stavbu ale 
nikdo neumìl dodat. Novì navržené, vìtší dílce, 
jež prošly laboratorními testy i schválením úøady 

Státní okresní archiv Louny dnes sídlí v pronaja-
tých historických domech na Mírovém námìstí, 
místem pro novou budovu je prostranství mezi uli-
cemi Rakovnická a Pod Nemocnicí.

Stavba v zeleni 
Èlenitý objekt bude sestávat z nìkolika èástí, 
jedno- až tøípodlažních, založených na pravo-
úhlém systému. Vedle depozitáøe o kapacitì zhru-
ba 20 bìžných kilometrù archiválií náleží k budovì 
restaurátorské pracovištì, administrativní èást 
a rovnìž prostory urèené veøejnosti, tedy badatel-
ský a pøednáškový sál. 

Kromì trávníku a stromù kolem budovy jsou 
navržena atria a zelené støechy. Vìtšina proskle-
ných ploch se obrací k severu, do centra mìsta.   

„Zajímavì bude øešena depozitní sekce, z jed-
né tøetiny bude zapuštìna do terénu. To pomùže 
stabilnímu prostøedí a zároveò zmenší celkovou 
výšku objektu,“ pøibližuje podobu archivu vedoucí 
stavby Jaroslav Hovorka.

Divize 2 pøevzala staveništì v polovinì února, 
realizuje pøeložky sítí a zemní práce. Stavba má tr-
vat dva roky.

a investorem, umožní dokonèit dvì etapy ještì le-
tos,“ øíká vedoucí projektu  Gergely Bölcskei.       

V rychlém tempu
Mimoøádné jsou  termíny. „Tøeba na obchvat Vár-i
paloty v polovièní délce jsme mìli 44 mìsícù, nyní 
je to jen 36 mìsícù, z nichž skoro rok ubral archeo-
logický výzkum,“ názornì vysvìtluje èasový tlak 
Gergely Bölcskei.

Pøestože do konce tohoto roku má být dokon-
èena III. i IV. etapa, zprovoznìní druhé z nich je 
s ohledem na bezpeèné napojení stávajících ko-
munikací – dle dohody s mìstem Šoproò – pláno-
váno pouze do poloviny délky.    

Otevøení celého nového úseku závisí na V. eta-
pì, která má být hotova v roce 2024.

V pražských Malešicích druhým rokem pokraèuje celková rekonstrukce zdravotnické budovy z druhé poloviny 70. let. 
Divize 2 coby generální dodavatel dokonèuje první etapu projektu.   

Poliklinika Malešice témìø v polovinì            

Projekt rozdìlený do dvou etap zahrnuje rekon-
strukci fasády, støechy i vnitøních prostor. 

Fasádu z boletických panelù s azbestem na-
hrazují ocelové šablony a kompozitní desky. Inte-
riéry dostávájí nové podlahy, podhledy a omítky. 

Dùležitá pøíèka
Divize 2 stavbu pøevzala v prosinci roku 2018 a mu-
sela pøijmout øadu provizorních opatøení. Neèeka-
ná likvidace azbestu i havarijní elektroinstalace 
vedly ke zmìnì projektu i harmonogramu. 

„Ve spolupráci s provozovatelem a projektan-
tem požárnìbezpeènostního øešení se podaøilo 
polikliniku rozdìlit na dvì èásti tak, aby obì bylo 
možné samostatnì provozovat. Od zaèátku bøezna 
se poliklinika již kompletnì pøesunula do druhé 
poloviny a pro úpravy jsou tak k dispozici veškeré 
zbývající prostory,“ pøibližuje souèasný stav ve-
doucí stavby Jan Herda. 

Divize 2 realizovala definitivní pøíèku, která 
oddìluje provoz polikliniky od stavby. První etapa 
tak mùže být dokonèena a zkolaudována vèetnì 
doposud provozovaného centrálního schodištì 
a èásti chodeb. 

Dokonèování první etapy
Pøedání první modernizované èásti je plánováno 
na polovinu èervna. 

V souèasnosti jsou dokonèovány obklady, 
dlažby, pokládky PVC, výmalby stìn a lakování zá-
meènických prvkù. Od tøetího podlaží probíhá osa-
zování dveøí a montáž koncových prvkù elektro, 
zdravotnìtechnických instalací a vzduchotechni-
ky. Dodavatelé lékaøských technologií kontrolují 
stavební pøipravenost pro vybavení zubaøských 
ordinací a pracovištì rentgenu. 

Na fasádì probíhají dokonèovací práce vèet-
nì montáže koncových prvkù elektroinstalací. 
Veškeré lešení kolem objektu je již rozebráno, zbý-
vá realizovat novou zemnicí soustavu a následnì 
upravit okolní plochy.
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Práce navazují na døíve realizovanou štolu, která 
bude sloužit jako úniková.                             

Pøedposlední bedøichovský okruh absolvoval 
Miroslav Zobaník.                              

V pozici finišmana se jako obvykle pøedstavil 
Miroslav Rypáèek.                              

Jedineènou souèástí zemìmìøièského veèera 
byl tradièní „skok pøes kùži“.  

Fakulta stavební ÈVUT pojala svùj letošní ples 
velice modernì.    

Ceremoniál za úèasti významných hostù se konal 
pøed severním portálem.  

Na druhém tøíkilometrovém úseku pokraèoval 
David Svoboda.  

Štafetu za žluto-èerný tým rozbíhala náhradnice 
Jana Komárková.  

Ples Správy železnic na Žofínì ozdobila 
vystoupení hudebních hvìzd.         

pøítomnosti generálního øeditele Ondøeje Fuchse 
naopak nechybìla.

„Poèasí nám nakonec pøálo. Bylo lehce pod 
nulou, slunce a bezvìtøí. Pøestože náš èas v cíli 
nebyl o moc horší než v letech pøedchozích, skon-
èili jsme na 24. místì, což je v porovnání s uplynu-
lými roky malé zklamání. Každý dal do výkonu vše, 
proto panovala v týmu dobrá nálada i po dojezdu,“ 
popisuje letošní závod Jana Komárková.

I letošní roèník Jizerské 50 pøipomnìl èesko-
slovenskou expedici Peru 1970, od jejíhož tragic-
kého konce v kvìtnu uplyne pùlstoletí. 

Slavnostního zahájení ražeb 7. února se 
úèastnili politici vèetnì spolkového ministra do-
pravy, zástupci investora a dodavatelù i patronka 
tunelu. Úvodní projevy následovala tradièní boho-

–O týden pozdìji hostila Nová aula VŠB  TUO 
dvanáctý ples zemìmìøièù, který navazoval na 
sjezd Èeského svazu geodetù a kartografù. V pro-
gramu nechybìla pøipomínka staletých hornic-
kých tradic v podobì uniforem a rituálù.

–Samotná  VŠB  TUO  uspoøádala svùj repre-
zentaèní ples po ètrnácti dnech. Clarion Congress 

služba s vysvìcením sošky svaté Barbory a sym-
bolický první odpal. Politici pøislíbili podporu i na-
vazujícím stavbám nutným k omezení dopravní zá-
tìže Garmisch-Partenkirchenu a okolí, jimiž mají 
být hlavnì Wanktunnel a Auerbergtunnel.

Práce na tunelu Kramer zaèaly v prosinci zaøí-
zením staveništì a realizací hloubených èástí na 
obou portálech. Vìtšina délky bude ražena v pev-
ných dolomitech, vápencích a jílovcích, naopak 
složitý bude pøibližnì 400metrový úsek na severní 
stranì, který prochází sesuvným pásmem.  

Na jaøe zahájí divize 1 a BeMo Tunnelling raž-
by tunelu také z jižního portálu, profilaèní práce, 
ražbu propojek v prùzkumné štole a rovnìž snižo-
vání hladiny spodní vody v problematickém úseku.

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

Hotel Ostrava se stal dìjištìm veèera, jehož vr-
cholem bylo pìvecké vystoupení místní rodaèky 
Marie Rottrové.              

Ples Fakulty stavební ÈVUT se 21. února popr-
vé uskuteènil v pražském sále Forum Karlín. K tan-
ci a poslechu zahrál orchestr Petr Soviè & Golden 
Big Band Prague èi kapela Brass Avenue.

Letošní zimu, a tedy i Jizerskou 50 poznamenal ne-
dostatek snìhu, osud akce nebyl jistý ještì týden 
pøed plánovaným termínem. Nakonec však sníh 
napadl a závody vèetnì firemní štafety se druhý 
únorový víkend mohly uskuteènit. 

Na start  se postavilo 55 týmù, každý bìžec 
musel libovolnou technikou zvládnout tøíkilomet-
rový úsek. Tým Subterra jel letos v obmìnìném 
složení. Kapitána týmu Miroslava Rypáèka a další-
ho stálého èlena Davida Svobodu doplnili Miro-
slav Zobaník a na poslední chvíli rovnìž náhrad-
nice Jana Komárková. Tradièní podpora v podobì 

Jednotubusový tunel Kramer s délkou 3 609 metrù 
je hlavní souèástí budovaného úseku silnice B23, 
která vytvoøí severozápadní obchvat alpského 
støediska Garmisch-Partenkirchen. 

Ples Správy železnic se konal první únorový den 
v reprezentaèních prostorách paláce Žofín. Sub-
terra se stala jedním z hlavních partnerù, plesu se 
zúèastnil obchodní øeditel Jiøí Tesaø a zástupci 
vedení divize 1 a 3. O hudbu i další zábavu se sta-
rala øada známých umìlcù, úèinkovali napøíklad 
Pavol Habera nebo Dasha. 

Na stavbì silnièního tunelu Kramer v nìmeckých Alpách, na níž divize 1 a BeMo Tunnelling pracují od loòského prosince, 
se na zaèátku února uskuteènilo slavnostní zahájení ražeb. 

Ražby tunelu Kramer zahájeny        

V únoru se konaly ètyøi oborovì spøíznìné plesy, které podpoøila také Subterra. V Praze své spoleèenské veèery uspoøádaly 
–Správa železnic a Fakulta stavební ÈVUT, v Ostravì poboèka Èeského svazu geodetù a kartografù a VŠB  TUO.     

Jedním z doplòkových závodù doprovázejících událost tuzemské bìžkaøské sezony je štafeta Jizerská firemní RAUL. 
Stejnì jako v minulých tøech letech soutìžila v Bedøichovì také Subterra.  

Subterra partnerem ètyø plesù     

Firemní štafeta Jizerské 50      

D1

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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

50 let
Ervín Janikovský
Josef Stolaø
Ing. Tomáš Kotek

55 let
Ing. Stanislav Kotouèek
Jan Rippl

60 let
Ing. Pavel Kalíšek

65 let
Alois Zákravský

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let 
Radek Trávník
Zuzana Mourková

15 let
Ing. Miroslav Kadlec
Vít Strejèek
Milan Tonhauser
Ján Veselovský
Václav Krejza

20 let
René Krehan
Zdenìk Amrich

25 let
Petr Skalický

35 let
Petr Makajev

40 let
Jiøí Kelíšek

 

GRATULACE               –            DUBEN KVÌTEN

Fárání na Radlické radiále      

Pøednáška v Košicích     

D1 Prùzkumnou štolu Šárka v trase budoucího sil-
nièního tunelu Radlice, již v letech 2018 razi-– 2014
la divize 1, navštívili 11. února zástupci investora, 
projektanta, dodavatele i samospráv.

Po prohlídce více než kilometrového díla pod-
poøil starosta Prahy 13 David Vodrážka i místosta-
rosta Prahy 6 Jakub Stárek dokonèení projektu 
Radlické radiály vèetnì tunelové èásti.     

D1 Výrobní námìstek divize 1 Pavel Kacíø v únoru 
vystoupil na Technické univerzitì v Košicích, aby 
studentùm pøedstavil pracovní a vzdìlávací pøíle-
žitosti na tunelových stavbách spoleènosti Sub-
terra v cizinì i na Slovensku. 

Vedle stáží v programu Erasmus a dalšího pra-
covního uplatnìní ve Švédsku a Nìmecku nabízí 
Subterra možnost na skuteèném projektu zpra-
covat diplomovou práci, pøípadnì se v rámci stu-
dia podílet na výzkumných úkolech.
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