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REKONSTRUKCE STANICE PØEROV

RAŽBY TUNELU MILOCHOV

Instalace pro River City Prague

D4

Poliklinika Malešice

Administrativní soubor v pražském Karlínì doplní dvì poslední budovy, Mississippi House a Missouri Park.
Na realizaci technologií pro rakouského developera CA Immo se podílí divize 4.
kol a sprch najdou rovnìž cyklisté. Technicky pokroèilá sklenìná fasáda zajistí výhled nejen na
bezprostøední okolí s Vltavou, ale i na panoráma
Pražského hradu.
Stejnì jako pøedcházející budovy souboru River City Prague jsou objekty stavìny podle nejpøísnìjších ekologických standardù a cílí na zisk
nejvyšší certifikace LEED Platinum a certifikátu
oznaèujícího úroveò zdravého vnitøního prostøedí
WELL Platinum.

Soubor v atraktivní lokalitì Rohanského nábøeží
rozšíøí spoleènost CA Immo o dvì budovy pojmenované rovnìž podle svìtových øek. K stávajícím
Danube House, Nile House a Amazon Court pøibudou Mississippi House a Missouri Park, propojené
a podobnì øešené objekty.
Architektonický návrh zpracovalo dánské studio Schmidt Hammer Lassen.

Moderní a šetrné kanceláøe
Budovy Mississippi House a Missouri Park budou
mít osm nadzemních podlaží a dvì podzemní urèená pro parkování. Dohromady nabídnou více než
20 000 metrù ètvereèných pronajímatelných ploch.
Flexibilnì využitelné kanceláøe s dostatkem
denního svìtla doplní zelené terasy a též reprezentativní vstupní haly. Zázemí v podobì úschovny

Inteligentní technologie
Pro dosažení požadovaných parametrù budou
Mississippi House a Missouri Park vybaveny pokroèilými technologiemi, napøíklad inteligentním
systémem osvìtlení s dynamickým øízením, který
umožní nastavit barevnou teplotu a rovnìž intenzitu svìtla. Šetrný provoz a pøíjemné pracovní prostøedí dále zajistí sledování hladiny CO2, efektivní
recyklace odpadù, sbìr dešové vody nebo tepelná èerpadla.
Divize 4 a spoleènost HTK v budovách montují
ústøední topení a chlazení, èást zdravotnìtechnických instalací, vzduchotechniku vèetnì technické kontroly a stabilní hasicí zaøízení.
„Objekty propojuje spoleèná podnož, proto
projekt øešíme jako celek. S realizací jsme zaèali
již na konci kvìtna, v souèasnosti pracujeme na
hrubých rozvodech. Plánované pøedání instalací
je pøíští rok na jaøe. Následnì budeme ještì v létì
dodávat technologie v jednotlivých nájemních
prostorách,“ upøesòuje rozsah zakázky obchodní
námìstek divize 4 Jiøí Havel.

Podstatnou souèást projektu pøedstavují okolní
plochy s dostatkem vegetace.

Kanceláøským prostorám nebudou chybìt
velkorysé vstupní haly.

Železobetonová skeletová konstrukce obou
budov je již témìø dokonèena.

Objekty uzavírající soubor na stranì Vltavy vytvoøí jeden celek. Mississippi House, který bude vìtší,
a Missouri Park se budou podobat tvarem i èlenìním fasád.

Spolupráce s vysokými školami

D2 První etapa rekonstrukce malešické polikliniky
v Praze, na které zaèala divize 2 pracovat koncem
roku 2018, byla zkolaudována a pøedána v plánovaném termínu 25. èervna.
Provozovatel postupnì vybavuje lékaøská pracovištì, pøesouvá provoz do již opravené poloviny
objektu a uvolòuje prostory pro druhou etapu rekonstrukce. V mezidobí, až do konce srpna, mùže
divize 2 provádìt pouze pøípravu, napøíklad odpojovat elektøinu, zøizovat staveništní rozvody nebo
demontovat zaøizovací pøedmìty. Stavební práce
budou naplno zahájeny až v záøí, dokonèení rekonstrukce je nyní plánováno na øíjen 2021.
Harmonogram projektu však mùže být ještì
upraven. Zatím totiž nebyla dopracována dokumentace pro prostory lékárny, které zabírají témìø
tøetinu druhé etapy.

Trafostanice na pražském nádraží
D4 Jako pøímý dodavatel pro Správu železnic realizovala divize 4 doplnìní transformátoru a rozvadìèe nízkého napìtí na Masarykovì nádraží. Zakázka sestávala ze tøí fází.
Divize 4 nejprve pøipravila dokumentaci pro
ohlášení stavby na drážní úøad a pro realizaci.
Po schválení následovala samotná instalace
vèetnì návazností a pøenosù na dispeèink. Mimoøádnì nároèné bylo umístìní nového transformátoru o hmotnosti 2 700 kilogramù do suterénu
budovy Masarykova nádraží, kam musel být spuštìn montážní šachtou pomocí speciálního zvedacího zaøízení.
Na kvìtnové ukonèení stavby navázalo zpracování dokumentace skuteèného provedení a pøíprava pro zkušební provoz.

Vodovodní øady v Suchdole

D1

Divize 1 již tøi roky rozvíjí kontakty se stavebními fakultami tuzemských univerzit, pro jejichž studenty
zajišuje pøednášky a pracovní stáže v zahranièí.
Spolupráce s technickými univerzitami v Praze,
Brnì a Ostravì zaèala prezentacemi aktuálních
podzemních staveb.
„Opakovanì školy navštìvuji s cílem získat
studenty pro placené stáže na èeských a slovenských projektech, o prázdninách i v semestru. Pøi
tìchto pøednáškách jsme zaèali diskutovat rovnìž
o možných stážích na stavbách v zahranièí v rámci projektu Erasmus,“ popisuje výrobní námìstek
divize 1 Pavel Kacíø.
Zkušenosti ze Švédska a Nìmecka
Prvním studentem zamìøeným na geotechniku
a podzemní stavitelství, který chtìl pracovat v zahranièí, byl Tomáš Bílý z VŠB. Pøed dvìma lety vycestoval na prázdninovou stáž do Stockholmu, na
stavbu dálnièního tunelu Skärholmen se pravidelnì vracel a po ukonèení magisterského studia již
nastoupil do dceøiné spoleènosti SBT Sverige na
plný úvazek.

Jednou z pracovních pøíležitostí pro studenty je
tunel Skärholmen na obchvatu Stockholmu.

V Nìmecku nabízí divize 1 stáže také na stavbì
dálnièního tunelu Spitzenberg.

Od loòského léta pùsobí ve švédském hlavním
mìstì další dva studenti.
Podobnì divize 1 hledá zájemce rovnìž pro tunelové projekty v Nìmecku. Loni do sousední
zemì vyjel jeden absolvent ÈVUT, letos pracovní
stáž na stavbì tunelù Spitzenberg a Kramer získali
dva studenti z VŠB a VUT.

„Spolupráce s ostravskou VŠB je nejvýraznìjší. Katedra geotechniky s naší podporou poøádá
pro studenty exkurze na zahranièní tunelové projekty. Divize 1 spolu se stavební fakultou zároveò
pøipravuje grantové programy vèetnì tìch podporovaných Technologickou agenturou ÈR,“ doplòuje Pavel Kacíø.

D4 Od loòska provádí divize 4 modernizaci vodovodní sítì v mìstské èásti Praha-Suchdol, na územích Suchdol a Sedlec.
Zakázka zahrnuje obnovu a rovnìž výstavbu
øadù v celkové délce pøibližnì 5 800 metrù. Trasy
i dimenze potrubí jsou s jednou výjimkou zachovány. Stávající pøípojky procházejí rekonstrukcí,
další jsou budovány pro nové nemovitosti stojící
na veøejných pozemcích. Nìkterá místa po zrušení
vodovodu pøepojuje divize 4 na soubìžný obnovovaný øad. Všechny pøípojky jsou øešeny navrtávacím pasem s uzavíracím ventilem a vedeny kolmo
k hranici pozemku. Na hotové øady budou osazeny
hydranty v normových vzdálenostech, jež splní
funkci vzdušníkù a kalníkù.
Stavba, která má v celém rozsahu podobu
otevøeného paženého výkopu, má být ukonèena
v kvìtnu pøíštího roku.
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Modernizace železnièního uzlu v Pøerovì

D3

Divize 3 pokraèuje v práci na druhé etapì modernizace koridorových tratí, které se køíží v Pøerovì a okolních obcích,
na smìrovou a výškovou úpravu kolejí využívá i své nové stroje.

D3 V železnièní stanici v západoèeském Beèovì
nad Teplou probíhají opravy kolejištì, jež bylo za
hranicí životnosti a udržovatelnosti. Rekonstrukci
koordinuje divize 3 a práce zajišuje prostøednictvím subdodavatelù.
Smìrové a výškové uspoøádání kolejí je upravováno tak, aby mezi 2. a 3. stanièní kolej bylo
možné postavit bezbariérové poloostrovní nástupištì. Stavba se týká rovnìž železnièního spodku.
V souèasnosti je dokonèena první etapa projektu, provádìná v èervnu, která obsahovala celé
mariánskolázeòské zhlaví a èást stanice až po
centrální pøechod pøed výpravní budovou. Souèasnì byly zahájeny práce na obou nástupištích,
jejichž dokonèení bude souèástí druhé etapy. Ta je
plánována na záøí a zahrnuje rekonstrukci kolejištì na opaèné polovinì nádraží a karlovarské zhlaví. Kromì toho budou dokonèeny i veškeré drážní
technologie a pøístupové chodníky.
Závìreènou èást rekonstrukce pøedstavuje
podbití pražcù, které bude provedeno na jaøe pøíštího roku.

Rezidenèní projekt v Karlínì
D4 Novou zakázku získala divize 4 v pražském Karlínì. Pro rezidenèní projekt Dva domy bude dodávat veškerá technická zaøízení, napøíklad topení,
elektro nebo vzduchotechniku.
Developerem je spoleènost Karlín Group, pod
architektonickým návrhem je podepsáno renomované slovinské studio Bevk Peroviæ a jako generální dodavatel stavbu realizuje Prùmstav.
Projekt situovaný poblíž Karlínského námìstí
a stanice metra Køižíkova bude sestávat ze dvou
propojených budov, jedné orientované do ulice
Køižíkova a druhé naopak do parku, s výhledem na
vrch Vítkov. Mìøítko ulièní fasády zjemní rozdìlení na dvì èásti s rùznou barvou i strukturou. Rezidence nabídne 112 rùznì velkých a dispoziènì
zajímavých bytù vèetnì duplexù a støešního penthousu. Jednotky jsou navrženy ve vysokém materiálovém standardu, vìtšinu doplòuje balkon nebo
terasa. Pøízemí s pasáží a velkoformátovými výkladci bude sloužit jako obchodní plochy.
Nyní je demolována stará zástavba, montáž
technologií zaène od poloviny pøíštího roku.

speciálních 35metrových vozech z Rakouska. Pøi
montáži byl použit pokladaè WM 500-U.
Sdìlovací a zabezpeèovací zaøízení se bude
nacházet v technologické budovì v Dluhonicích.
Výhybna bude dálkovì ovládána rovnìž z Centrálního dispeèerského pracovištì v Pøerovì. Obec se
dále doèká protihlukových opatøení, stìnami bude
chránìno i sídlištì v Pøedmostí.

ojedinìlé konstrukce. Pohyblivý hrot srdcovky
zajišuje plynulou jízdu a vysokou rychlost i smìrem do odboèky.
Protože má výhybka oproti bìžným typùm vyšší hmotnost a trojnásobnou délku, byla ve spolupráci se spoleèností Swietelsky Rail dovezena na

Rekonstrukce kolejí
Pøi práci na smìrové a výškové úpravì kolejí nasazuje divize 3 svoji novou mechanizaci znaèky
Plasser & Theurer, kontinuální automatickou podbíjeèku 09-4x4/4S UNIMAT a pluh pro úpravu kolejového lože USP 2000-C2.
V pùlce èervence byl do zkušebního provozu
uveden 3,4 kilometru dlouhý úsek koleje è. 2 mezi
Prosenicemi a Pøerovem, rekonstruovaný od letošního bøezna. Následnì byla zahájena nepøetržitá výluka koleje è. 1, která potrvá do prosince.
„Rekonstrukci realizujeme výhradnì vlastními
železnièními stroji. Kolejový svršek snášíme klasickou technologií prostøednictvím pokladaèe kolejových polí PKP 25/20i, stejným strojem realizujeme nová pole na inventárních kolejnicích. Na
zvláš zbudované montážní základnì v Brodku
u Pøerova jsou vytìžená kolejová pole demontována a nová sestavována,“ popisuje výmìnu kolejí
hlavní stavbyvedoucí Roman Krajèa.
Dokonèení pøerovské modernizace je plánováno na léto 2022.

Automatická podbíjeèka slouží ke stabilizaci
kolejového roštu ve správné poloze.

Pluh zajišuje koneènou úpravu kolejového lože
do profilu a doplnìní štìrku.

Nad úsekem mezi Prosenicemi a Pøerovem, který divize 3 již èásteènì zrekonstruovala, vede další
souèást trianglu spojující Prosenice a Dluhonice.
Na modernizaci tratí v Pøerovì se divize 3 podílí se
spoleènostmi Eurovia, Strabag a GJW Praha. Køížení II. a III. tranzitního železnièního koridoru vytváøí tzv. triangl, sestávající z trati mezi Dluhonicemi a Prosenicemi a úsekù spojujících tyto obce
s Pøerovem.
Souèástí projektu je rekonstrukce železnièního svršku a spodku i vybudování trakèního vedení
a zabezpeèovacího zaøízení. Stávající železnièní
pøejezdy jsou rušeny a nahrazovány silnièním nadjezdem a dvìma lávkami pro pìší.
Opravy zvýší nejen traovou rychlost, ale také
komfort cestování. Mimoúrovòové køížení v Dluhonicích pak pøispìje ke snížení dopravního zatížení
v Pøerovì.
Nároèná pokládka v Dluhonicích
Loni divize 3 pracovala mimo jiné na výhybnì Dluhonice, ve které poprvé v Èesku pokládala kolejovou spojku ze dvou protilehlých štíhlých výhybek

Technologie pro stanici Prosenice
Divize 4 se montáží elektroinstalací podílela na zvýšení rychlosti v železnièní stanici Prosenice,
ve které budou mimo jiné testovány nové typy výhybek.

propojení kolejí è. 2 a 1S ve smìru na Pøerov. Jedna výhybka bude mít hydraulické závìry, druhá
èelisové.

Protihluková stìna v Bubenèi

D3 Podél železnièní trati z Prahy do Kladna, v úseku mezi stanicemi Praha-Bubny a Praha-Dejvice,
staví divize 3 protihlukovou stìnu. Opatøení souvisí
s rekonstrukcí Kapsovy vily, jejíž zahrada s kolejí
sousedí.
Stìna v délce 164 metry, vysoká dva až ètyøi
metry, je založena pøevážnì na prefabrikovaných
železobetonových patkách. V místech dvou zrušených propustkù byly vybudovány mikropilotové
základy v délce témìø deseti metrù, ke kterým je
pøikotven železobetonový trám. Sloupky tvoøí ocelové profily, železobetonové panely mají smìrem
k trati reliéfní absorpèní vrstvu. Opaèná strana dostane døevìný obklad, aby pøi pohledech z vily pùsobila pøívìtivì.
Na konstrukci protihlukové stìny pracovala
divize 3 pøibližnì jeden mìsíc, od èervna do èervence. V souèasnosti realizuje obklad, který by
mìl být dokonèen v záøí.

D4

Posun harmonogramu
Divize 4 realizovala elektroinstalace. Kromì výkopù a kabeláže pro rozvadìèe sloužící k ohøevu výmìn zahrnovala zakázka rozvody pro osvìtlení,
dálkové ovládání odpojovaèù a pøípojku vysokého
napìtí 22 kilovoltù.
Zahájení prací bylo pùvodnì plánováno na konec února, nakonec zaèaly až zkraje dubna. „Také
tuto stavbu poznamenal nouzový stav. Ze zaèátku
jsme mìli problémy s ubytováním našich zamìstnancù, všechny objekty byly uzavøeny. Nakonec
jsme nocleh museli vyøešit pomocí obytných pøívìsù,“ pøibližuje potíže vedoucí provozu elektro
Michal Virt.
Práce na stanici v Prosenicích dokonèila divize 4 v závìru èervence.

Prosenice leží severovýchodnì od Pøerova, úpravy tamního nádraží navazují na sousedící projekt.
Divize 4 dodávala kabeláž pro výhybky, osvìtlení a další drážní vybavení.
Železnièní stanice Prosenice se nachází na dvoukolejné elektrizované trati Bohumín–Pøerov, její
modernizaci realizují spoleènosti Swietelsky Rail
a AŽD Praha. Divize 4 se na stavbì podílela jako
subdodavatel.
K cílùm projektu patøí nejen zlepšení bezpeènosti dopravy, ale zejména zvýšení traové rychlosti až na 160 km/h a provozní ovìøení potøebného
typu výhybek.

Vyšší rychlost do odboèky
Stejnì jako na opaèném konci Dluhonické spojky,
souèásti modernizace stanice Pøerov, je štíhlá výhybka pro vysokorychlostní tratì na tuzemské železnici použita poprvé. Èásti o délce až 52 metrù
a hmotnosti 56 tun byly pokládány za použití dvou
jeøábù a další speciální mechanizace.
Testované výhybky pro rychlost 160 km/h pøi
jízdì do odboèky vyžadují zhruba o 150 metrù delší

V kolejišti i podél náspu bylo tøeba provést
rozsáhlé výkopové práce.
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Výstavba tunelu Milochov

PÌT OTÁZEK

Jiøí Havel

Práce na slovenském železnièním tunelu i pøes komplikace zpùsobené nouzovým stavem pokroèily.
V èervnu byla proražena úniková štola, divize 1 pøipravuje betonáž definitivního ostìní.

obchodní námìstek divize 4

Na realizaci a koordinaci dvoukolejného tunelu
s délkou 1 861 metrù se podílejí divize 1, 3 a 4.
Práce na portálech zaèaly pøed tøemi lety.
Projekèní úpravy vynucené zastiženým geologickým prostøedím odsunuly ražby NRTM o øadu
mìsícù. Východní portál a pøedpolí bylo potøeba
zpevnit, proto musel být nejprve navržen jiný postup a práce byly doèasnì pøesunuty na opaènou
stranu. Ze západního portálu bylo v mezidobí vyraženo 115 metrù.
Rodák z Tábora absolvoval støední umìleckoprùmyslovou školu v Èeském Krumlovì a poté v roce
1996 nastoupil do spoleènosti Metrostav. Jako obchodní námìstek divize 4 pùsobí od roku 2013.

Komplikované ražby
Ražba z východního portálu ve složitých geologických podmínkách zaèala v kvìtnu 2018, v dubnu
2019 v lepším prostøedí zaèali pracovníci k rozpojování hornin používat trhaviny. Ražbu stále zpomalují nepøedvídatelné geologické pomìry, neodpovídající prùzkumu z projektové dokumentace.
Práce komplikoval rovnìž nedávný nouzový
stav. „Chtìl bych podìkovat všem pracovníkùm,
kteøí i pøes mimoøádnou situaci pokraèovali v realizaci projektu, což rozhodnì nebylo jednoduché,“
Složité ražby tunelu Milochov se po tøech letech pøiblížily k závìru, prorážka hlavního tubusu je
plánována na zaèátek záøí.
øíká vedoucí stavby Petr Velièka. Nyní již výstavba
tunelu probíhá standardnì.
V polovinì èervna byla proražena úniková štola, která dosahuje délky 267 metrù. Prorážka hlavního tubusu by dle souèasných pøedpokladù mìla
nastat zaèátkem záøí.

Odøez svahu v oblasti západního portálu
vyžadoval masivní zajištìní.

Pøíprava definitivního ostìní
Divize 1 se také chystá na plynulý pøechod k realizaci definitivního ostìní tunelu, což znamená výmìnu podloží na zbývajících 30 metrech hloubené

èásti a montáž kolejové dráhy, na které se bude
pohybovat souprava pro betonáž. „V srpnu bude
navezen armovací a izolatérský vùz i bednicí forma a na již hotové dráze zahájíme jejich kompletaci,“ upøesòuje Petr Velièka.
V tubusu je dále pøipravován povrch primárního ostìní pro montáž fóliové hydroizolace a podklad pro betonové základové pasy.
Na západním portálu byly externím dodavatelem v pøedstihu dokonèeny dva definitivní bloky
hloubené èásti tunelu.

Revitalizace koupalištì Lhotka

D2

Biotop v Praze 4 získal modernizovanou podobu, která zvýšila uživatelský komfort. Divize 2 v areálu budovala nové prvky
a opravovala nìkteré stávající.
Koupalištì Lhotka, jehož historie sahá do 70. let
minulého století, se nachází v sousedství sídlištì
Novodvorská.
Dnešní biotop je jednou ze dvou pøírodních
nádrží urèených pro koupání v hlavním mìstì,
voda se èistí pomocí oddìlených jezírek se speciálními rostlinami. Koupalištì má také mìlèí èást,
která je urèena dìtem.
Divize 2 v areálu realizovala øadu úprav, stavbu provádìla za plného provozu. Investorem byla
mìstská èást Praha 4.
Venkovní sprchy
Nejdùležitìjším novým objektem na koupališti je
nevelká jednopodlažní døevostavba s pøevlékárnami, záchody, venkovními sprchami a umyvadly.

Prkna ze sibiøského modøínu na fasádì doplòuje
stìna z pohledového železobetonu.
Pro stavbu bylo tøeba vybudovat kanalizaèní
pøípojku z kameninového potrubí. Venkovní sloupové sprchy napájí areálový vodovod.
Nová komunikace
Koupalištì dostalo také nové èásti ohrazení, které
lemuje živý plot. Stávající asfaltovou cestu prodloužil další úsek s lavièkami, který vede k dìtskému høišti, jehož výstavba také patøila do zakázky.
„Podloží pro realizaci areálové komunikace
bylo nevhodné, museli jsme je tedy nejprve zpevnit pomocí betonového recyklátu. Geotechnický
návrh opatøení pøipravila spoleènost Subterra,“
popisuje vedoucí stavby Vlastimil Bárta.

Nové pøevlékárny a venkovní sprchy stojí pøi
jihozápadní stranì areálu.
Divize 2 na koupališti pracovala od letošního
února, úpravy se podaøilo dokonèit pøed zahájením letní sezóny.

Nová plavecká hala v Lounech

D4

Bazén z osmdesátých let nahradila v Lounech moderní plavecká hala s tobogánem a dalším pøíslušenstvím.
Èást technických zaøízení realizovala divize 4.
Jednou z nejvìtších atrakcí bude 75metrový
tobogán a také terasa s víøivkou, propojená s halou prùplavem.

Trubicová svítidla na døevìném podhledu jsou
rozmístìna podle plaveckých drah.

Návštìvníci budou moci využít rovnìž bar
s výhledem na bazén.

Objekt, jehož generálním dodavatelem je Metrostav, bude sloužit sportu, relaxaci i zábavì. Dvoupodlažní budova s celoprosklenou, zvlnìnou jižní
fasádou krytou støešním pøesahem plynule navazuje na tvar terénu.

Kromì klasického plaveckého bazénu v délce
25 metrù nabídne lounské zaøízení mnoho dalšího,
napøíklad wellness se dvìma saunami, relaxaèní
bazén, odpoèívárnu, brouzdalištì, bar nebo posilovnu.

Kompletní elektroinstalace
Divize 4 na stavbì realizovala silnoproudé a slaboproudé instalace, mìøení a regulaci vèetnì napájení a øízení bazénové technologie. Souèástí dodávky byla rovnìž svítidla nìkolika typù èi pøístupový a pokladní systém.
Na zakázce pracovala divize 4 od dubna 2019.
„Naše práce byly dokonèeny koncem èervna, realizace technologií se tedy protáhla pøibližnì o dva
mìsíce. Dùvodem bylo zpoždìní nìkterých dodávek v dobì nouzového stavu,“ doplòuje vedoucí
provozu elektro Michal Virt.
Oficiální otevøení plavecké haly plánuje mìsto
na letošní podzim.

Jaká byla vaše cesta ke spoleènosti Subterra?
Nejprve jsem pracoval pro Metrostav jako asistent pøípraváøe pøi rekonstrukci Obecního domu,
v divizi 9 jsem pokraèoval na pozici výrobního pøípraváøe a poté vedoucího útvaru nakupování.
Po sedmnácti letech jsem dostal nabídku dìlat obchodního námìstka divize 4 Subterra. Byla
to pro mì výzva, umocnìná ještì tím, že jsem se
s technologiemi setkával pouze v rámci pøípravy.
Nicménì obchod spoèívá v kontaktech a spolupráci, navíc jsem mohl naplno využít svou dosavadní znalost prostøedí spoleènosti. První dva roky
byly velice nároèné, nicménì s podporou øeditele
Jiøího Lva a všech dalších spolupracovníkù jsme
se dostali do kladných èísel, ve kterých jsme už
pøibližnì šest let.
Které projekty byly pro rozvoj divize 4 zásadní?
Hned prvním rokem jsme zaèali øešit dvì velké
zakázky, které pro mì byly obrovskou zkušeností.
Instalovali jsme technologie pro soubor Florentinum v Praze, jejž stavìla Penta. V té dobì
jsme se tedy dostali rovnou k velkému developerovi. Souèasnì jsme dodávali zaøízení pro sídlo
spoleènosti Metrostav na pražské Palmovce. Zakázek od jiných investorù poté pøibývalo, stejnì
tak realizací více profesí na jednom projektu, což
je podle mého cesta, kterou bychom se dlouhodobì mìli ubírat.
Kam smìøujete v souèasnosti?
Ètyøi provozy jsme nedávno rozšíøili o pátý, zamìøený na stabilních hasicí zaøízení. Postupnì také
pøipravujeme samostatné støedisko servisních
prací. Chtìl bych, abychom do budoucna dokázali
investorùm nabídnout celkový balíèek služeb, od
realizace všech instalací až po jejich záruèní a pozáruèní servis.
Dále reagujeme na poptávku trhu po úsporných technologiích, které jsou èím dál èastìjší
souèástí nejen kanceláøských, ale i bytových staveb. Jedním ze šetrných projektù, na nichž právì
pracujeme, jsou budovy Mississippi House a Missouri Park v karlínském administrativním souboru
River City Prague.
Èím je tato zakázka specifická?
Obchodnì jsem projekt øešil skoro pùldruhého
roku. Na poèátku spoleènost CA Immo poptávala
pouze generální dodávku, teprve poté se rozhodla
pro formu construction managementu. Naše pozice pak samozøejmì byla mnohem lepší, protože
jsme mohli nabízet profese technických zaøízení
pøímo pro investora. Navíc jde o jeden z mála projektù, jenž není urèen pro následný prodej. Pronajímat a provozovat jej bude sám developer.
Budovy budou mít mimoøádné parametry, jak
z hlediska použitých materiálù a zaøízení, tak nárokù na energie a servis. Nakonec v Karlínì dodáváme chlazení, topení, vzduchotechniku, malou èást
zdravotechniky a stabilní hasicí zaøízení.
Jaké technologie objekty dostanou?
Stavba se vyznaèuje tím, že vedle certifikátu LEED
má dostat i certifikát zdravého vnitøního prostøedí
WELL. Je to první projekt v tomto provedení, na
kterém se podílíme. Jiná bude napøíklad instalace
vzduchotechniky, jež musí mít urèité èásti chránìné, aby v kanceláøích èi hale nerušila pøi práci.
Dále zde budou použita tepelná èerpadla,
která neposlouží pouze jako podpora vytápìní, ale
zejména v letních mìsících budou využívat rovnìž
chlad vody z Vltavy.
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Prorážka tunelu Spitzenberg

Optimalizace trati Mstìtice–Vysoèany

D3

Na konci èervna byly v Horních Poèernicích oficiálnì zahájeny práce na úseku mezi Lysou nad Labem a Prahou.
Divize 3 bude mimo jiné rekonstruovat železnièní stanici Praha-Vysoèany.

D1 Na zaèátku èervna probìhla prorážka východního tubusu tunelu Spitzenberg v Nìmecku, ve
stejném období byly zahájeny betonáže.
Tunel ve spolkové zemi Hesensko realizuje divize 1 a BeMo Tunnelling na novì budované dálnici A44. Ražbu dvou tubusù s délkou témìø 600 metrù znaènì opozdily složité geologické podmínky,
práce na východním trvaly témìø tøi roky. V nestabilním horninovém prostøedí bylo tøeba z velké
èásti razit pod ochranou mikropilotových deštníkù, každý desetimetrový úsek zajišovalo více než
dvacet injektovaných mikropilot o délce 15 metrù.
Na slavnostní prorážce východního tubusu se
3. èervna sešli zástupci investora a dodavatele
vèetnì razièských osádek. Poèet hostù a prùbìh
akce byl vzhledem k opatøením proti šíøení koronaviru omezen.
O den døíve byla zahájena realizace definitivních konstrukcí tunelu betonážemi spodní klenby
hloubených úsekù západního tubusu. V souèasnosti jsou soubìžnì betonovány spodní i horní
klenby rovnìž v ražené èásti západního tubusu.
Dokonèení betonáží se pøedpokládá v dubnu pøíštího roku.

GRATULACE

Slavnostní akt se konal 23. èervna u výpravní budovy ve stanici Praha-Horní Poèernice. Po proslovu generálního øeditele Správy železnic Jiøího
Svobody promluvil starosta Horních Poèernic Petr
Mìšan a rovnìž generální øeditel spoleènosti
Subterra Ondøej Fuchs.
Modernizaci patnáctikilometrové trati realizuje pod vedením divize 3 dodavatelská spoleènost,
kterou dále tvoøí OHL ŽS, Eurovia CS a Elektrizace
železnic Praha.
Rozsáhlý projekt zahrnuje rekonstrukci železnièního spodku a svršku a také nástupiš v zastávce Zeleneè a stanici Praha-Horní Poèernice. Stanici Vysoèany èeká kompletní pøestavba, na níž se
budou podílet rovnìž divize 2 a 4. Nádraží dostane
dvì ostrovní a jedno vnìjší nástupištì, moderní
výpravní budova bude zcela zapuštìna do terénu.
Nová zastávka Praha-Rajská zahrada umožní pøestup na metro. Modernizací projdou také pøejezdy,
mosty a další objekty, stejnì jako trakèní vedení
a zabezpeèovací zaøízení.
Stavební práce byly zahájeny zaèátkem kvìtna, první velké výluky nastanou v pøíštím roce. Plánované ukonèení projektu je v roce 2024.

Modernizace trati Nemanice I – Ševìtín

D3

V jihoèeském Dynínì byly na konci èervna slavnostnì ukonèeny úpravy ètyøkilometrového úseku koridorové trati,
na kterých se v uplynulých dvou letech podílela divize 3.

SRPEN–ZÁØÍ

K životnímu èi pracovnímu výroèí pøejeme
svým kolegùm zdraví, štìstí, spokojenost
i profesní úspìchy. Dìkujeme za dosavadní
obìtavou práci pro spoleènost Subterra.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Jana Skalická
55 let
Petr Skalický
Michal Hruška

Pøi ceremoniálu na hornopoèernickém nádraží poklepal na kolejnici také generální øeditel
spoleènosti Subterra Ondøej Fuchs.

Za spoleènost Subterra pøestøihl pásku obchodní
øeditel Jiøí Tesaø.

Zástupci Správy železnic, dodavatelù a starosta
obce se 29. èervna setkali na novì vybudované
zastávce Dynín, aby stavbu oficiálnì ukonèili.
Spoleènost Subterra zastupoval obchodní øeditel
Jiøí Tesaø. Divize 3 pracovala se spoleènostmi AŽD
Praha a Elektrizace železnic Praha.
Ètyøkilometrový úsek Ševìtín–Dynín je souèástí modernizace IV. tranzitního železnièního koridoru, který vede soubìžnì s dálnicí D3 nedaleko
Èeských Budìjovic. Cílem projektu bylo zvýšení
rychlosti a pøíprava pro zabezpeèení ETCS. Díky
úpravám železnièního spodku a svršku vèetnì

geometrické polohy hlavních kolejí dnes traová
rychlost dosahuje 160 km/h.
Stavba zahrnovala také zmìny v uspoøádání
stanic a zastávek, které zvýšily komfort pro cestující. V Dynínì bylo vybudováno nástupištì na jižním zhlaví, zastávka se nyní nachází blíže k obci.
Nástupištì zastávky Neplachov bylo pøesunuto na
násypové tìleso, pøístup k nìmu zajišuje podchod
pod dálnicí.
Divize 3 rovnìž osazovala rozmìrnou mostní
konstrukci, jejíž nosník z jediného kusu oceli pøesahoval délku 13 metrù.

60 let
Zdenìk Bažant

Metrostav handy cyklo maraton

65 let
Stanislav Dejèík

Letošní roèník pìtidenního štafetového závodu organizovaného spolkem Cesta za snem opìt pøinesl nìkolik novinek,
tým spoleènosti Subterra však na startu ani tentokrát nechybìl.

PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Ing. Miroslav Rypáèek
Imrich Ziman
Rastislav Fi¾o
Ing. Tomáš Turek
15 let
Ing. Petra Kupková
Eva Ondráèková
Ing. Johana Bukovská
Peter Meloviè
20 let
Milan Olešnaník
Peter Šafárik
Josef Syøištì
25 let
JUDr. Zora Ráblová
Ing. Jana Komárková
Martin Linhart
30 let
Jindøich Šedina

Subterra se nároèného benefièního závodu
zúèastnila už poètvrté.

Do letošního maratonu se aktivnì zapojil rovnìž
generální øeditel Ondøej Fuchs.

Jedním z kontrolních bodù se stal gotický hrad
Roštejn v kraji Vysoèina.

Na týmy, jejichž souèástí musel být jeden handicapovaný cyklista, letos èekala nová trasa, tentokrát
pevnì stanovená a vedoucí pouze po našem území. Prùjezdními kontrolními body se staly vždy jeden zámek a jeden hrad v každém kraji. Závod byl
kontrolován a navigován pomocí GPS aplikace.
Tøi velké základní tábory v rekreaèních støediscích v pøírodì sloužily pro regeneraci, zábavu
a také soutìžení ve vložených èasovkách. Na trenažérech simulujících handbike cyklistiku mohl
každý tým získat èasové zvýhodnìní. Další novinku pøedstavoval internetový pøenos, díky kterému
mohli fanoušci sledovat diskuse v doprovodných

autech a navigování cyklistù, samotné souboje na
trati nebo dìní v zákulisí.
Závod startoval v úterý 28. èervence z pražské
Palmovky, s èerno-žlutým týmem také letos vyjel
handbiker Michal Bøetenáø. Hned první etapu do
Karlových Varù provázelo vedro a protivítr o rychlosti až 45 km/h. „Zde se osvìdèil cyklistický doprovod pana generálního øeditele, který pomáhal
rozrážet vzduch a šetøil našim závodníkùm cenné
síly,“ zmiòuje kapitán týmu Miroslav Rypáèek.
Jízda po silnicích nejnižších tøíd nebo cyklostezkách pøivodila týmu tøi defekty, nejvíce v historii. Jednotná trasa pøinesla spoustu nových zážit-

kù, tøeba dosud témìø nepoznané kontaktní závodìní. „V pøedchozích roènících jsme se s jinými
družstvy pøedhánìli spíše virtuálnì, jen výjimeènì
jsme se s nìkterým potkali. Letos jsme se po celé
první dva dny se soupeøi houfnì pøedjíždìli a se
dvìma z nich závodili až do cíle. Na dùležitosti tak
nabralo vhodné støídání cyklistù,“ popisuje prùbìh
maratonu Miroslav Rypáèek.
Subterra skonèila na celkovém šestém místì,
o pozici výše než loni, a od historicky nejlepšího
výsledku ji dìlilo pouhých ètyøicet sekund. Motivace v podobì umístìní v nejlepší pìtici tak zùstává i pro pøíští rok.
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