
 

Jedna z nejvýznamnìjších modernistických staveb v Praze, dostavìná v roce 1935, prochází celkovou rekonstrukcí. 
Kompletní dodávku samoèinného hasicího zaøízení realizovala divize 4. 

Technologie pro objekt Bubenská 1      

Budova Bubenská 1 se nachází u severojižní 
magistrály blízko stanice metra Vltavská.                  

Meziváleèná stavba nabízí pùsobivé prostory 
vèetnì dvorany se sklobetonovým zastøešením.                   

Komplikovaná montáž
Støedisko stabilních hasicích zaøízení divize 4 in-
stalovalo sprinklery vèetnì elektroèerpadla a vy-
bavení nádrže ve strojovnì, elektroinstalace a gly-
kolové soustavy. 

Práce na technologiích byly nároèné kvùli ne-
dostateèné dokumentaci, trasy byly øešeny pøe-
vážnì až na stavbì. „Šlo o nejsložitìjší projekt, 
jaký jsem zažil. Nesmìli jsme poškodit historické 

Památkovì chránìný objekt v Holešovicích, který 
pùvodnì sloužil Elektrickým podnikùm, bude po 
dokonèení odpovídat souèasným nárokùm na kan-
celáøe a zároveò si zachová výjimeèný charakter.

Budova vyžadovala sanaci nìkterých nosných 
konstrukcí, zateplení fasády a nová technická 
zaøízení, upraveny byly rovnìž dispozice. 

Generálním dodavatelem projektu pro CPI 
Property Group je Metrostav.

prvky, složitá byla napøíklad montáž nad podhledy 
z vlnitého plechu nebo osazování hlavic do skle-
nìných výplní,“ pøibližuje okolnosti vedoucí oddì-
lení SHZ David Lehovec.

V krátkém termínu
Velkou pozornost vyžadovala také koordinace 
s ostatními profesemi v podzemních podlažích, 
kde bylo velmi složité zvolit správnou trasu. 

„V objektu se nachází øada mezipater a galerií, 
v nichž vìtšinou nebylo osazení stabilním hasicím 
zaøízením a pøíslušné napájecí potrubí podrobnìji 
øešeno. Témìø polovinou tìchto prostor se bude-
me ještì zabývat pøi jejich vybavování dle pøání 
nájemcù,“ doplòuje David Lehovec.

Práce zahájila divize 4 v kvìtnu 2019, kolau-
dace se konala v polovinì letošního záøí. Vzhle-
dem k prodlevám zpùsobeným nedostatky v pro-
jektu a rovnìž stavební pøipravenosti pøipadal 
nejvìtší objem instalací na období od bøezna do 
záøí, což je pro budovu této velikosti a složitosti mi-
moøádnì krátký termín.

TUNEL HERRSCHAFTSBUCK        NÁDRAŽÍ V JAROMÌØI                 

Divize 2 se spoleèností Auböck po dvou letech dokonèila pøístavbu základní školy ve støedoèeských Zdicích. 
Pavilon propojený s pùvodním objektem zvyšuje kapacitu i komfort výuky.       

Nová budova ZŠ Zdice dokonèena 

Moderní výraz školní budovy charakterizuje pøedevším prolamovaná jihovýchodní fasáda 
s rozmìrnými okny a elegantní svìtle šedá barva omítky.                            

Uèebny a další místnosti jsou uspoøádány kolem 
tøípodlažní dvorany s ochozy.                    

Krèkem na severní fasádì lze pøejít do pùvodní 
budovy urèené pro první stupeò.                         

Nový pavilon druhého stupnì ZŠ Zdice v Žižkovì 
ulici, jejž navrhl ateliér architekta Tomáše Šanta-
vého, se nachází ve východní èásti areálu, na mís-
tì nìkdejší budovy mateøské školy. Výstavba byla 
zahájena v srpnu 2018. 

Dvacet uèeben  
Stavba má jedno podzemní a tøi nadzemní podlaží, 
zalomení jihovýchodního prùèelí odpovídá tvaru 
trojúhelníkového, mírnì svažitého pozemku.

Objekt obsahuje pøedevším dvacet uèeben, 
jedenáct kmenových doplòují jazykové a speciální 
vèetnì cvièné kuchynì a dílny. V budovì nechybí 
ani zázemí pro uèitelský sbor, který se s pøibý-
vajícím poètem žákù rozrùstá. Šatny a technické 
zázemí se nacházejí v suterénu, sborovna, kabi-
nety a administrativní èást a sklady pak ve vyšších 
podlažích.

Hlavní spoleèenský prostor pøedstavuje dvo-
rana trojúhelníkového pùdorysu s ochozy.

Prosklené propojení
Konstrukce spodní stavby a skelet vèetnì stropù 
a schodiš� jsou z monolitického železobetonu, ob-
vodový pláš� z keramického zdiva se svìtle šedou 
omítkou. Suterénní místnosti osvìtlují anglické 
dvorky kryté pororoštem. 

Dùležitou souèástí projektu je spojení pavilo-
nu s pùvodní školní budovou bezbariérovým krè-
kem v druhém nadzemním podlaží. Ocelová pøíhra-
dová konstrukce s prosklenými stìnami vyniká 
díky èervené barvì.

Peèlivì navrženo je rovnìž prostranství pøed 
vstupem, kde byl zachován strom, a nová èást 
oplocení. Školní areál není zcela uzavøený, mezi 
objekty prochází veøejná pìší komunikace. 

Výuka i na støeše 
Po pøevzetí staveništì zaèali dodavatelé demolicí 
pùvodního objektu. Poèáteèní komplikace zpùso-
bila nedostateèná hloubka základu štítové zdi stá-
vající školy. Oproti pùvodnímu projektu musela di-
vize 2 velmi rychle realizovat pilotovou stìnu, jež 
starší budovu zabezpeèila do doby, než bylo hoto-
vé podzemní podlaží novostavby.

„Bìhem výstavby nastala celá øada dalších 
zmìn, ale to je zcela bìžná záležitost. Významnìjší 
úpravu projektu, která se objevila až po dokonèení 
železobetonového monolitu, si vyžádalo rozhodnu-
tí investora využít støechu jako pøíležitostný pros-
stor pro výuku,“ øíká výrobní námìstek divize 2 To-
máš Hadáèek. Plocha støechy mìla být pøístupná 
pouze po žebøíku kvùli údržbì, nyní tam však vede 
schodištì. Kromì nábytku byly doplnìny rovnìž 
výsuvné markýzy a vegetace.

Nová budova zdické školy se žákùm, uèitelùm 
i veøejnosti slavnostnì otevøela na zaèátku školní-
ho roku. 
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SHZ pro Aspira Business Centre 

Nové servisní støedisko SHZ        

Podchod hlavního nádraží

D4 Na technickém vybavení v administrativní bu-
dovì v Praze 5 pracuje divize 4, která se podílela 
již na její výstavbì ukonèené v roce 2017. Objekt 
v Nových Butovicích jako první v metropoli získal 
obì nejvýznamnìjší environmentální certifikace, 
LEED v stupni Gold a BREEAM v úrovni Excellent.

V srpnu dokonèila divize 4 prostory pro spo-
leènost Daimler, nyní se podílí na výstavbì kance-
láøí v pátém podlaží, kde bude sídlit Porsche. Dle 
požadavkù investora a dispozice je upravován 
rozvod stabilního hasicího zaøízení, v prostorách 
bude stropní nebo podhledové jištìní.     

D4 Na zaèátku èervence byl založen servis stabil-
ních hasicích zaøízení divize 4. Støedisko se již døí-
ve staralo o témìø všechny realizované objekty.   

Vybraní zamìstnanci nedávno dokonèili ne-
zbytná odborná školení v požární ochranì, díky 
èemuž mohli zaèít pracovat i pro své další kolegy – 
a provést napøíklad revize hydrantù v tunelových 
komplexech pøed jejich pøedáním. Dalším krokem 
bylo pøevzetí i jiných servisních èinností na objek-
tech realizovaných divizí 4.

Mezi plány patøí rozšíøení servisu také na zbý-
vající dodávané profese. 

D3 Severní podchod hlavního nádraží v Praze 
bude prodloužen až k souboru Churchill Square. 
Stavbu realizuje Metrostav a Hochtief, na souvi-
sejících úpravách kolejí pracuje divize 3.  

Kolej è. 40b sloužící pro nakládku a vykládku 
osobních vozidel byla pøeložena, její rozchod bylo 
tøeba rozšíøit o 12 milimetrù. Novou polohu má rov-
nìž služební pøejezd, který slouží také jako pøístup 
pro IZS pøi zásahu ve vinohradském tunelu. Kolej 
è. 34 je doèasnì kusá, na kolej è. 32 bylo doplnìno 
provizorní ocelové pøemostìní.

Podchod má být dokonèen v pøíštím roce. 

Další prorážka tunelu Skärholmen        

D1 V èervenci byly proraženy oba tubusy ètyøkilo-
metrového dálnièního tunelu Skärholmen ve 
Stockholmu, èímž byly dokonèeny práce na nároè-
ném úseku pod jezerem Mälaren. 

Nyní probíhají jednání s investorem o cenì za 
definitivní ostìní, jehož provedení v úseku pod je-
zerem pùvodní smlouva nezahrnovala a realizaè-
ní projekt byl dodán krátce pøed prorážkou.    

Stavbu, která je souèástí obchvatu hlavního 
mìsta, zahájila dceøiná spoleènost SBT Sverige 
v roce 2017. Tunel má být hotov za tøi roky.



byly provedeny pøedem s tím, že pøejezdy zaèlení-
me do celého úseku až pøi následné realizaci že-
leznièního svršku a spolu s ním pøestavíme ještì 
další dva, menší,“ doplòuje Ondøej Korkeš. Do 
konce srpna také probíhala demontáž snesených 
kolejových polí.

Jakmile bude pøedán železnièní spodek, zahájí 
divize 3 práce na nové koleji s využitím portálo-
vých pokladaèù pražcù Robel PA 1-20 ES. Nasaze-
ny budou taktéž dva dvoucestné bagry a rovnìž 
oba loni poøízené stroje znaèky Plasser & Theurer, 
automatická podbíjeèka 09-4x4/4S Dynamic a pluh 
pro úpravu kolejového lože USP 2000-C2. 

Práce pro letošní rok jsou plánovány až témìø 
do jeho závìru, do druhé poloviny prosince. Pro-
jekt má být ukonèen v roce 2022. 

Modernizované nádraží v Jaromìøi         

Kromì rychlejších a bezpeènìjších vlakù ocení cestující v Jaromìøi také nová ostrovní nástupištì, 
informaèní systém a další soudobé prvky.                        

Jaromìø, která se nachází mezi Hradcem Králové, 
Náchodem a Dvorem Králové nad Labem, pøed-
stavuje jednu z nejvýznamnìjších železnièních køi-
žovatek na severovýchodì Èech.

Celková modernizace nádraží zajistila vyšší 
rychlost vlakù, komfortnìjší nástup a výstup ces-
tujících nebo celkovì bezpeènìjší a spolehlivìjší 
drážní provoz. 

Souèástí projektu byla rekonstrukce železniè-
ního spodku a svršku i vybudování ostrovních ná-
stupiš� pøístupných podchodem. Díky výtahùm je 

cesta na nástupištì bezbariérová. Stanice získala 
rovnìž nové pøejezdy, trakèní vedení i další elek-
troinstalace. 

Divize 3 realizovala celou stavební èást mo-
dernizace. 

Nová projektová dokumentace
Stavba byla zahájena na jaøe 2018, kdy byla vytr-
hána sudá kolejová skupina, v létì pak divize pra-
covala na obou zhlavích a postavila také dva ze tøí 
pøejezdù. 

Již na podzim se ovšem situace výraznì zkom-
plikovala, protože pøi archeologickém prùzkumu 
bylo objeveno velké množství památek. Jednalo se 
jednak o pozùstatky kultur popelnicových polí 
z doby bronzové, jednak o ranì støedovìká sídliš-
tì pocházející pravdìpodobnì z devátého nebo 
desátého století. 

Záchranná archeologická èinnost, která pro-
jekt provázela až do konce, si vyžádala výrazné 
zvýšení nákladù a samozøejmì také zpomalení sta-
vebních postupù. 

Pùvodní projektová dokumentace se musela 
zcela zmìnit. Divize 3 mohla dobudovat pouze èást 
sudé kolejové skupiny, ovšem bez hradeckého 
zhlaví, kde byla navíc objevena stará ekologická 
havárie. 

Koordinace staveb
V roce 2019 probíhala realizace od èervence za 
úplného vylouèení provozu a byla zavedena ná-
hradní autobusová doprava. 

„Stavbu dále komplikovala soubìžná výstavba 
autobusového terminálu pøed výpravní budovou, 
protože ve stejných místech byly naplánovány za-
stávky náhradní autobusové dopravy. Oba projek-
ty tedy bylo tøeba koordinovat,“ popisuje vedoucí 
stavby Petr Mikulášek. 

Od èervence do prosince pak byla realizována  
sudá kolejová skupina, tuto fázi ukonèila technic-
kobezpeènostní zkouška. Divize 3 taktéž vybudo-
vala jedno ostrovní nástupištì se zastøešením 
a zèásti i podchod. 

Následnì byla vytrhána lichá kolejová sku-
pina a po archeologickém prùzkumu plochy do-
konèena letos v èervenci spolu s druhým nástu-
pištìm a podchodem.

Divize 3 se spoleèností Eltra v èervenci dokonèila celkovou pøestavbu jaromìøské železnièní stanice. 
Harmonogram výraznì posunuly archeologické nálezy i další komplikace.  

Modernizace regionální jednokolejné trati z Unièova do Olomouce, která byla oficiálnì zahájena loni v záøí, pokraèuje. 
Na jedné z nejvìtších železnièních staveb u nás se podílí také divize 3.

Práce na trati Unièov–Olomouc        
D3

berk a rovnìž v samotné stanici Šternberk, kde se 
pøed rokem konalo slavnostní zahájení stavby. 

Nové koleje i pøejezdy 
Mezi Olomoucí a Bohuòovicemi je úkolem pro di-
vizi 3 obnova železnièního svršku spolu s rekon-
strukcí pøejezdù. 

„Výluka zaèala v bøeznu pracemi na snesení 
stávajícího železnièního svršku, kterou jsme pro-
vádìli strojem PKP 25/20i. Následnì nastoupila 
spoleènost Eurovia CS na realizaci železnièního 
spodku vèetnì nových násypových tìles, která 
probíhala do poloviny øíjna,“ popisuje postup stav-
byvedoucí Ondøej Korkeš.

Již v dobì výstavby železnièního spodku re-
konstruovala divize 3 ètyøi pøejezdy. „Tyto práce 

Pøestavba témìø 30kilometrového úseku pøinese 
pøedevším elektrizaci a zkapacitnìní trati a zlepší 
i její vliv na životní prostøedí.  

Subterra vede dodavatelskou spoleènost UNI-
OLO RAIL, již dále tvoøí  OHL ŽS, Eurovia CS a Elek-
trizace železnic Praha. 

Rychleji a bezpeènìji
Modernizace umožní zvýšit rychlost vlakù až na 
160 km/h, což bylo dosud výsadou souprav na tu-
zemských koridorech. S touto rychlostí se poèítá 
právì v aktuálním projektu, mezi Olomoucí a Uni-
èovem, dále ve smìru Šumperk již bude rychlost 
nižší a spoje budou také èastìji zastavovat. 

Jízdní doba osobních vlakù mezi Unièovem 
a Olomoucí se díky modernizaci výraznì zkrátí, 
z 40 na 26 minut. 

Projekt zahrnuje rekonstrukci železnièního 
spodku a svršku, výstavbu trakèního vedení a ob-
novu technického vybavení. Vyšší bezpeènost 
provozu zajistí instalace evropského systému 
ETCS. V Bohuòovicích, Šternberku a dalších stani-
cích èi zastávkách budou postavena nástupištì, 
pøípadnì opraveny nádražní budovy.  

Modernizace zapoèala v srpnu minulého roku 
rekonstrukcí kolejí a výhybek ve stanici Unièov. 
V souèasnosti probíhá rekonstrukce úseku Olo-
mouc–Bohuòovice, na nìmž pracuje divize 3, ve 
stanici Bohuòovice, v úseku Bohuòovice–Štern-
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Obnova Ledebourského paláce     

Sanace nádrže pod Palladiem 

D1 Nádrž na deš�ovou vodu v suterénu obchodní-
ho centra Palladium v Praze opraví divize 1. 

Zakázka, která navazuje na opravu podzem-
ních konstrukcí a sanaci sprinklerové nádrže, 
zahrnuje hydroizolace a tìsnicí injektáže za milán-
skou stìnu, realizované bez možnosti pøerušit 
pøívod deš�ových vod a odpadních vod ze sousta-
vy chlazení. Souèástí prací je doèasná pøeložka 
deš�ových svodù do jedné ze dvou nádrží pro 
sprinklery. Dále bude obnoven drenážní prvek pod 
hydroizolací nádrže pro kontrolu její tìsnosti. Za-
kázku ukonèí zkušební provoz.

Práce provádìné od letošního øíjna do bøezna 
2021 obchodní centrum výraznìji neomezí.    

D4  Po dokonèení novostavby budovy CPTO získa-
la divize 4 na Univerzitì J. E. Purkynì v Ústí nad 
Labem další projekty. 

Pro nový objekt Fakulty zdravotnických studií, 
jejž v areálu Masarykovy nemocnice staví Metro-
stav a OHL ŽS, dodá provoz elektro v pøíštím roce 
kompletní silnoproudé instalace. Souèástí zakázky 
je pøípojka vysokého napìtí ze stávající trafostani-
ce, kabeláž vèetnì rozvadìèù, hromosvod a uzem-
nìní, svítidla a rovnìž záložní zdroje energie.

Další zakázku ve známém prostøedí realizuje 
pro Fakultu strojního inženýrství provoz vzducho-
techniky. Nová budova CEMMTECH II, tedy Cen-
trum materiálù, mechaniky a technologií, na které 
v univerzitním kampusu od letošního èervna pra-
cují spoleènosti ISTAR a VW WACHAL, dostane do 
podzimu pøíštího roku kompletní vzduchotechnic-
ké instalace. 

D2 Ledebourský palác v Praze prochází èásteènou 
rekonstrukcí, kterou realizuje divize 2. 

Barokní budova stojící na Valdštejnském ná-
mìstí na Malé Stranì, jež se øadí mezi kulturní pa-
mátky a zároveò je sídlem Národního památkové-
ho ústavu, je známá rovnìž terasovou zahradou 
stoupající až k areálu Pražského hradu.

Souèástí projektu je výmìna rozvodù vody, ka-
nalizace a elektro, montáž vzduchotechniky a kli-
matizace nebo vybudování nových toalet. S výmal-
bou interiéru bude spojeno restaurování stropních 
fresek, opravy fasád zahrnují nátìr oken. 

Tým Pavla Horáka pøevzal staveništì koncem 
záøí, práce mají trvat dvacet mìsícù. 
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K snášení kolejových polí byl nasazen pokladaè 
PKP 25/20i.        

Divize 3 v úseku Olomouc–Bohuòovice zatím 
rekonstruovala ètyøi pøejezdy.       

Bezbariérový pøístup k vlakùm umožòuje 
podchod doplnìný o výtahy.       

Zastøešeným nástupištím nechybí ani osvìtlení 
nebo lavièky.       

Stanice dostala rovnìž nové kolejištì, trakèní 
vedení a ostatní instalace.       

D2 Od letošního dubna do srpna opravovala divi-
ze 2 zastøešení Státní tiskárny cenin v Praze. 

Objekt z roku 1928 stále slouží pùvodnímu 
úèelu, v 70. letech byl rozšíøen o jednopatrovou 
nástavbu zadního køídla s výrobními i zamìstna-
neckými prostory a skladem. 

Divize 2 vymìnila skladbu støešního pláštì, 
pøièemž ocelové nosníky zùstaly zachovány. Sou-
èástí rekonstrukce byly rovnìž technologie ve 
ètvrtém podlaží, kotvené do støešní konstrukce, 
vèetnì instalace nároèného zabezpeèení speci-
fických prostor nebo 300metrového kabelového 
žlabu pro slaboproudé rozvody.

Støecha Státní tiskárny cenin 

Dvì zakázky divize 4 pro UJEP 



PÌT OTÁZEK

Petr Kajer  
øeditel divize 2 

Petr Kajer absolvoval SPŠ stavební a ÈVUT v Pra-
ze. Pùsobil ve spoleènosti Metrostav, krátce také 
Metrostav development. V roce 2008 nastoupil do 
spoleènosti Subterra na pozici øeditele divize 2.   

Které stavby byly v posledních letech klíèové?
Divize 2 slaví jubileum a za tu dobu se povedlo po-
stavit a zrekonstruovat mnoho staveb. 

Naší nejvìtší zakázku, stanici metra Nádraží 
Veleslavín, zvládl Petr Bican a jeho tým na výbor-
nou. Poprvé v pražském metru zde byla použita 
ražba technologií NRTM navazující na TBM.

Tøikrát jsme obdrželi titul v soutìži Stavba 
roku. V roce 2015 se mezi vítìze øadila Základní 
škola Dobøichovice, v roce 2018 zimní hala Škoda 
Icerink v Praze-Strašnicích a loni obytný soubor 
Corso Pod Lipami v Øevnicích. Za rok 2020 máme 
další nadìjnou realizaci, ale nechci pøedbíhat, 
stavba bude pøihlášena až v roce 2021.

Na jaké projekty se divize 2 zamìøuje dnes? 
Kromì novostaveb jsou naší chloubou také rekon-
strukce historických památek, doména týmu Pavla 
Horáka. Musím zmínit alespoò revitalizaci Kle-
mentina, rekonstrukci vìže Staromìstské radnice 
s orlojem nebo souèasné práce na Clam-Gallaso-
vì a také Ledebourském paláci v Praze. 

Dále opravujeme školy, školky a administrativ-
ní budovy. Tým Michala Krenara zvládl napøíklad 
složitou rekonstrukci pražské administrativní bu-
dovy Nekázanka, která byla jako jedna z prvních 
u nás øešena v BIM. Máme za sebou také obnovu 
obèanských staveb, tøeba Mìstské divadlo v Klad-
nì realizoval tým vedený Tomášem Hadáèkem.

Zabýváme se rovnìž bytovou výstavbou, která 
klade nároky na kvalitu a souèinnost jednotlivých 
profesí pøi dokonèování bytù dle pøání klientù. Tuto 
disciplínu ovládá tým Jaroslava Hovorky. 

Na èem divize 2 staví?
Urèitì jsou to právì realizaèní týmy, protože bez 
znalostí a nasazení jednotlivých technikù bychom 
nebyli tam, kde jsme. Podle mého divize 2 vyniká 
dobrou partou. Pokora, pracovitost a ohleduplný 
pøístup patøí mezi pøednosti našich zamìstnancù. 
Vizitkou fungujícího týmu je dobrá atmosféra na 
pracovišti a k té všechny týmy pøispívají. Snažíme 
se o dobrou informovanost a komunikaci.

Rovnìž dáváme prostor mladým technikùm. 
I díky tomu se stabilizoval tým Jana Herdy a doká-
zal v rekordním èase pøedat první etapu rekon-
strukce polikliniky v Praze-Malešicích.

Jakou strategii dnes uplatòujete?
Za ètvrtstoletí jsme mìli spoustu zakázek, zazna-
menali jsme úspìchy i neúspìchy. Rozhodli jsme 
se pro menší poèet projektù a volíme ty, které nás 
od zaèátku budou bavit a budou smìøovat k úspì-
chu. Snažíme se pùsobit ve všech segmentech 
pozemního stavitelství, abychom pøi výpadku jed-
noho z nich mìli pro naše týmy dost jiné práce.

Jak hodnotíte souèasnou situaci na trhu?
V posledním rozhovoru ve Zpravodaji z ledna roku 
2018 jsem se vyjadøoval negativnì a komentoval 
neèinnost odpovìdných samospráv. Od té doby se 
dle mého situace ještì zhoršila. Stavaøina se 
dostává na okraj spoleènosti, pøitom se jedná 
o jednu z nejhezèích profesí. Musím pøiznat, že 
v oboru zùstávám už jen zásluhou skvìlých kolegù 
a dobrého pocitu z odvedené práce. 

Pøesto musíme bojovat, k cílùm patøí získávání 
nejen nových zakázek, ale také spolupracovníkù. 
Nabíráme èerstvé absolventy a zaèleòujeme je do 
realizaèních týmù ke zkušenìjším kolegùm. A stá-
le se opíráme rovnìž o zamìstnance, kteøí v roce 
1995 stáli pøímo u zrodu divize 2. Jedním z nich je 
Josef Mihalko.

Budovu Èeské spoøitelny v Praze 4 dokonèila 
divize 2 v roce 2000.   

Mezi zajímavé reference se øadí také konverze 
ostravské Vysoké pece è. 1 z roku 2012.   

Hlavní bezpeènostní prvek tvoøí propojka 
v polovinì délky tubusù.  

V prvních tøech desetiletích své existence pùsobila Subterra v podzemí, k promìnì v multioborovou stavební spoleènost  
významnì pøispìl vznik divize pozemních staveb v roce 1995. 
. 

Pìtadvacáté výroèí založení divize 2   
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Souèástí zakázky byla rovnìž realizace vozovky a technologického vybavení tunelu. Severní tubus je 
dvoupruhový, jižní tøípruhový.              

Divize 2 v souèasnosti realizuje nejen oceòované novostavby, ale také opravy a pøestavby 
historických objektù. Loni dokonèený Pivovar Øevnice vznikl úpravou drážní budovy.               

Rok 1995 byl pro spoleènost Subterra významný. 
Valná hromada odsouhlasila zmìny v uspoøádání 
a obsazení orgánù, které se odrazily i v organizaè-
ní struktuøe. Nejvìtší novinkou bylo ustavení od-
štìpného závodu divize 2 Zbraslav, reagující na 
nárùst poptávky v oboru pozemní stavitelství. Do 
obchodního rejstøíku byla divize 2 zapsána 6. øíjna.   

První velké zakázky
Vùdèí osobností založení divize 2 byl Oldøich Kud-
weis. „V poèátcích stála naše èinnost na vlast-
ních zamìstnancích a øemeslnících jak na stav-
bách, tak v dílenské výrobì pod vedením pana 
Eduarda Vodváøky,“ doplòuje specialista Josef 
Mihalko, jenž se na vzniku divize 2 podílel.

K prvním rozsáhlejším projektùm patøily pod-
zemní garáže a poté také administrativní budova 

pro Èeskou spoøitelnu v Praze. V dobì výstavby 
bytového komplexu v Malešicích pod vedením La-
dislava Bárty se pak divize 2 zapojila do zabezpe-

èovacích a likvidaèních prací po povodních v roce 
2002. Následovala realizace nové protipovodòové 
ochrany hlavního mìsta v oblasti Malé Strany 
a Kampy. 

„Z provozu dílen bych uvedl pøedevším dodáv-
ku veškeré armatury, hlavnì prostorové výztuže 
Bretex, a zámeènických výrobkù pro výstavbu ko-
lektorù. V této oblasti jsme se mohli pyšnit dvìma 
osvìdèeními o zápisu užitného vzoru. V souèas-
nosti jsme nositelem práv k užitnému vzoru pro na-
pojení ražeb TBM a hloubené èásti stanice praž-
ského metra Nádraží Veleslavín,“ pøipomíná Josef 
Mihalko úspìchy divize 2 ve vývoji technologií.

Zmìna vedení i zamìøení
Dalším mezníkem v historii divize 2 byl rok 2004, 
kdy se Subterra stala souèástí koncernu Skupina 
Metrostav a zároveò byl zaveden nový systém øí-
zení. Po odchodu øeditele Oldøicha Kudweise, 
krátkodobém pùsobení dvou dalších øeditelù a ob-
dobí krizového øízení nastoupilo v roce 2008 nové 
vedení v èele s øeditelem Petrem Kajerem.

Z obchodní a realizaèní èinnosti byly poté vy-
òaty vodohospodáøské stavby a divize 2 se vedle 
novostaveb a rekonstrukcí bytových a obèan-
ských staveb novì soustøedila na objekty kulturní-
ho charakteru a obnovu významných architekto-
nických a industriálních památek.

Divize 1 se sesterskou spoleèností BeMo Tunnelling po necelých tøech letech v èervnu pøedala investorovi 
témìø pùlkilometrový tunel, který se nachází na nìmecké dálnici A98.  

Dokonèení tunelu Herrschaftsbuck            

Dálnice A98 ve spolkové zemi Bádensko-Würt-
tembersko, vedoucí smìrem východ–západ, spojí 
jižní Nìmecko se Švýcarskem a Rakouskem. 

Tunel Herrschaftsbuck v délce 480 metrù pro-
chází nároèným horninovým prostøedím, pøemì-
nìnými usazeninami s žílami dolomitu a sádrovce. 
Práce zahájené v srpnu 2017 zahrnovaly také te-
rénní úpravy, zajištìní portálù a vystrojení tunelu.

Rozpojování trhacími pracemi
Oba tubusy byly raženy NRTM od východního por-
tálu se stanoveným odstupem èeleb. Výrub zajiš-

�oval systém pøedhánìných jehel, radiálních kotev 
a vyztužení støíkaným betonem. Definitivní ostìní 
je železobetonové, s mezilehlou izolací v raženém 
úseku. Hloubené èásti jsou zhotoveny jako tzv. bílá 
vana, tedy beton s omezeným prùsakem vody do-
plnìný hydroizolaèními prvky. 

Pro rozpojování horninového masivu na dílèí 
profily byly na vìtšinì délky použity trhací práce, 
zbytek byl profilován a rozpojován mechanicky, 
zejména v oblastech obou portálù. Po každém 
zábìru následovalo zajištìní èelby vrstvou støíka-
ného betonu. 

Ražba pod želvou
Nejprve byl ražen severní tubus, jehož západní 
portál byl nejkomplikovanìjší. „Hloubené èásti 
bylo tøeba znovu projektovat, se zmìnami v zajiš-
tìní i tvaru a velikosti záøezu. Navíc jsme pracovali 
za nepøíznivého poèasí, v zimních mìsících,“ pøi-
bližuje stavbu øeditel oblasti Nìmecko divize 1 Jiøí 
Patzák. Ražby byly vedeny pod ochranou pøedem 
budované primární obezdívky, tzv. pod želvou. 

Soubìžnì byla ražena kalota jižního tubusu, 
dopravu rubaniny urychlilo využití devatenácti-
metrové propojky. Betonáže definitivního ostìní 
zaèaly v severním tubusu od východu, poté byly 
bednicí komplexy pøestavìny na vìtší profil tøípru-
hového jižního tubusu. K plynulosti práce pøispìla 
mobilní betonárna pøed východním portálem.

Závìreènou èástí stavby byla vozovka vèetnì 
znaèení a technologické vybavení tunelu.  

„Nejnároènìjší bylo splnìní pøedpokládaných 
výkonù, plnìní kvalitativních požadavkù investora 
a koordinace subdodavatelù. Nicménì tunel jsme 
dokonèili v termínu a na konci èervna v poøádku 
pøedali,“ uzavírá Jiøí Patzák.

D1
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Jednoho z dodavatelù, divizi 2 Subterra, 
zastupoval øeditel Petr Kajer.

Ceremoniál završilo spoleèné støíhání pásky 
pøed hlavním vstupem.       

Na prohlídku zdické školy zavítaly stovky 
návštìvníkù.       

Radost z nových prostor neskrývala øeditelka 
školy Eva Fiøtová.          

Realizace dùležité dopravní stavby pøilákala 
rovnìž mnoho novináøù.      

Ihned po samotné prorážce se pøedstavily 
kompletní osádky.     

Øeditel divize 1 Josef Baèa pracovníkùm pøedal 
dárky vèetnì pamìtní medaile.      

Prorážka díla byla milníkem v postupu prací na 
dokonèení nejsložitìjšího úseku trati, k nìmuž 
patøí také tunel Diel a most pøes vodní nádrž Nosi-
ce. Z celkových 1 861 metrù tunelu Milochov je 
1 770 metrù ražených, hloubené èásti na východ-
ním a západním portálu mají délku 71 a 20 metrù. 
Úniková štola v polovinì tunelu mìøí 266 metrù. 

chitekt Tomáš Šantavý, a rovnìž místostarosta Ri-
chard Dolejš.   

Stavbu za dva roky realizovala divize 2 a spo-
leènost Auböck. Za spolupráci zástupcùm inves-
tora i zamìstnancùm školy podìkoval jednatel 
spoleènosti Auböck Jan Vilánek a taktéž øeditel 
divize 2 Petr Kajer. 

Po tradièním pøestøižení pásky si již všichni 
pøítomní mohli po celý den prohlížet dvoranu, kme-
nové a specializované uèebny i ostatní prostory, 
které hned následující den zaèaly naplno sloužit 
žákùm a uèitelùm.   

Ražby NRTM byly velice komplikované. Geolo-
gické podmínky si vyžádaly výrazné úpravy projek-
tu, napøíklad zmìny razicích tøíd nebo zpevnìní 
horniny vèetnì tryskové injektáže na východním 
portálu. 

Nyní divize 1 pracuje na pøípravì a rozjezdu  
betonáže definitivního ostìní.

Oficiální prorážkou hlavního tubusu uzavøel tým di-
vize 1 pod vedením Miroslava Chyby zásadní èást 
stavby, zahájené prací na portálech v kvìtnu 2017.       

Shromáždìní se konalo pøed západním portá-
lem, mezi vesnicemi Dolný a Horný Milochov na 
okraji Považské Bystrice. Na ceremoniál pøijeli vý-
znamní hosté, mezi nimi ministr dopravy a výstav-
by SR Andrej Doležal, zástupce Evropské komise 
na Slovensku Radim Dvoøák nebo generální øeditel 
ŽSR Miloslav Havrila. Za spoleènost Subterra stál 
na pódiu výrobnì-technický øeditel Jaroslav Èižin-
ský a øeditel divize 1 Josef Baèa.  

V úvodních projevech zástupci investora i do-
davatele zdùraznili jak výjimeèný pøínos stavby 
pro slovenskou železnièní dopravu, tak její tech-
nickou nároènost. Následovalo podìkování faráøe 
Pavla Mazucha svaté Barboøe, patronce horníkù 
a dalších pracovníkù v podzemí, jejíž døevìná soš-
ka na ražbu dle tradice dohlížela. 

Po vlastní prorážce Josef Baèa pracovníkùm 
divize 1 vèetnì stavbyvedoucího Petra Velièky po-
dìkoval za nasazení, zejména pøi nouzovém stavu, 
a pøedal pamìtní medaile. Všem èlenùm osádky 
pak osobnì blahopøál ministr Andrej Doležal.   

Tunel pod vrchem Stavná je souèástí trati 
Púchov – Považská Teplá, jejíž modernizace je 
nejvìtší investici slovenských železnic. Projektan-
tem je spoleènost REMING CONSULT. Dodavatel-
ské Združenie Nimnica tvoøí Doprastav, Subterra, 
TSS Grade a Elektrizace železnic Praha. 

Na realizaci a koordinaci projektu se kromì 
divize 1 Subterra podílejí rovnìž divize 3 a 4.  

Pøed moderním objektem dotváøejícím školní areál 
v Žižkovì ulici se již ráno sešly stovky žákù, rodièù 
i dalších zájemcù, na které èekalo hudební vystou-
pení i další program. 

Na úvod ceremoniálu hovoøil starosta Antonín 
Sklenáø, jenž vyzdvihl pøínos nového pavilonu pro 
vzdìlávání i život celého mìsta a prohlásil, že tak 
velká stavební investice nebude mít ve Zdicích 
v pøíštích sto letech obdoby. Poté promluvila øedi-
telka školy Eva Fiøtová. Mimo jiné ocenila krásu 
i vybavení nové budovy, ke které pozdìji pøevzala 
symbolický klíè. Dále vystoupil autor projektu, ar-

Nejnároènìjší stavba v historii samostatných slovenských železnic dospìla k významnému milníku. 
Prorážku tunelu Milochov v pondìlí 7. záøí provázel tradièní ceremoniál.

D2

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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Hana Vlková

50 let
Milan Nátr
Stanislav Macejko
Vladimír Krížek

55 let
Bohuslav Válek

60 let
Miroslav Pustina
Karel Pošta
Ing. Ján Klein
Jiøí Peták

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
Ing. Tomáš Hrabina

15 let
Miroslav Polák
Pavol Troják
Ján Gròák
Michaela Simùnková
Hana Vlková
Ing. Lukáš Rùžièka
Jaroslav Futej

20 let
Ing. Jiøí Patzák
Bronislav Rezek
Ing. Pavel Kalíšek

25 let
Martin Pavka
Ing. Jaroslav Èižinský
Pavel Suchý

30 let
Zdenìk Hoskovec

GRATULACE               –            ØÍJEN LISTOPAD
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Slavnostní prorážka tunelu Milochov        

Otevøení nové budovy ZŠ Zdice     
Zahájení tohoto školního roku se ve Zdicích zapsalo do místní historie. V úterý 1. záøí byl oficiálnì pøedstaven   
pavilon pro druhý stupeò, který si spolu s hosty mohla prohlédnout také veøejnost.   

Ocenìní pro Pivovar Øevnice       

D2 Ve ètvrtek 17. záøí byly v Kutné Hoøe vyhlášeny 
výsledky soutìže Stavba roku Støedoèeského kra-
je 2020, již poøádá Nadace ABF.

Jednu ze zvláštních cen, urèenou soukromé-
mu investorovi za dlouhodobou koncepci rozvoje 
obce, získala spoleènost 2 Q za Pivovar Øevnice. 
Konverzi drážní budovy dle projektu Tomáše Šan-
tavého realizovala divize 2.

D1 V pátek 25. záøí se konala prohlídka prùzkumné 
štoly v trase budoucího silnièního tunelu Radlice, 
již v letech 2014 až 2017 realizovala divize 1.

Kromì zástupcù investora, projektanta a do-
davatele stavby i inženýsko-geologického prùzku-
mu se do podzemí vydali též zamìstnanci ÚJV Øež 
a Èeské geologické služby, kteøí projevili zájem 
o využití pražské štoly k výzkumným úèelùm. 

Prorážku tunelu Milochov si nenechala ujít øada hostù v èele se slovenským ministrem dopravy 
a výstavby Andrejem Doležalem. 
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Exkurze na Radlické radiále       
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