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ŠACHTA PRO TUNEL KRAMER

Tunel na mìstském okruhu v Brnì

D1

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Divize 1 se výstavbou tramvajového tunelu bude podílet na další etapì Velkého mìstského okruhu Žabovøeská.
Stavba promìní pøibližnì kilometrový úsek komunikace podél Svratky.
Na VMO Žabovøeská I etapa II bude divize 1 pracovat se spoleènostmi Eurovia CS a Hochtief.
Vìtšinu projektu tvoøí silnice I/42, která je nyní
v úseku mezi mimoúrovòovou køižovatkou Hlinky
a pøedcházející etapou pouze dvoupruhová.
Prostor pro silnici
Potøebné úpravy odstraní úzké hrdlo mezi vybudovanými úseky, což pøinese plynulou dopravu v severozápadní èásti Brna vèetnì výjezdu z Pisáreckého tunelu. Vnitromìstským komunikacím se tím
výraznì odlehèí.
Stávající komunikace vede soubìžnì s tramvajovou tratí, která bude rekonstruována a z èásti
pøevedena do nového tunelu. Tím se uvolní plocha
pro vedení ètyøpruhové, smìrovì rozdìlené silnice po nábøeží Svratky. Obì vìtve komunikace budou v rùzných délkách vloženy do galerie.
Trasa dvoukolejného tunelu v celkové délce
500 metrù bude ražena úpatím Wilsonova lesa. Tubus bude ražený, s hloubenými portálovými úseky.
Úniková štola s délkou 50 metrù povede ve smìru
kolmo z tunelu a vyústí do galerie.

V oblasti severního portálu pøekryje silnici 80metrová oboustranná galerie, pøes kterou povede
biokoridor spojující Wilsonùv les a území okolo Svratky.

Porušené horniny
Divize 1 bude tunel razit od severního portálu, na
kterém bude nejnároènìjší jeho zpøístupnìní. Pomocí trhacích prací musí nejprve odstranit více
než 5 000 metrù krychlových horniny.
Ražba bude celkovì probíhat ve velmi obtížných geologických podmínkách. „Oba portály jsou
situovány do bývalých lomù, kde se tìžily starohorní magmatické horniny Brnìnského masivu.
Jedná se o leukotonality až kvarcdiority a metabazalty. Na styku jsou tyto horniny významnì poruše-

Tramvaje do dvou let
Pro ostìní, jež je v pøevážné míøe z nevyztuženého
betonu, využije divize 1 speciální technologii. Tak-

zvané klimavozy budou zajišovat prostøedí, v kterém bude konstrukce optimálnì zrát .
„Výstavba tohoto úseku Velkého mìstského
okruhu sestává ze tøí èástí. Tunel máme realizovat
za první dva roky, následnì bude pøeložená tramvajová tra uvedena do provozu,“ doplòuje Václav
Dohnálek. Tramvaje budou tunelem jezdit rychlostí
50 až 60 km/h.
Zprovoznìní projektu Žabovøeská I etapa II je
plánováno na rok 2024.

Silnièní vìtev pøiléhající k tunelu bude procházet
galerií v délce témìø 250 metrù.

Tramvaj musí jet 500metrovým tunelem, aby mezi
svahem a øekou vznikl prostor pro silnici.

Jižní portál se stejnì jako severní nachází
v místì nìkdejšího lomu.

né a v tom spoèívá ona nároènost,“ popisuje vedoucí projektu Václav Dohnálek.
Pro ražbu jsou proto v nìkterých úsecích navrženy trhací práce v kombinaci s minimálním zajištìním horniny a jinde zas zpevòování pøedpolí
injektážemi spolu s masivním zajištìním.

Tra Šakvice – Hustopeèe u Brna

D3

Elektrizace a modernizace sedmikilometrové regionální trati na jihu Moravy bude do konce roku hotová.
Na projektu zvyšujícím rychlost a komfort cestování pracuje i divize 3.
„Neopomenutelným pøínosem bude i výrazný
pokles nákladù na údržbu trati. Elektrizace navíc
umožní nasazení moderních bezbariérových souprav, což sníží exhalace a hluk,“ doplòuje k významu projektu Jiøí Sláma z divize 3.

K pokládce pražcù využila divize 3 své portálové
stroje Robel PA 1-20 ES.
Od loòského podzimu se spolu s divizí 3 na projektu podílejí OHL ŽS, FIRESTA Fišer a Elektrizace železnic Praha. Stavba pøinese pøímé spojení z Hustopeèí u Brna do jihomoravské metropole a zlepší
dopravní dostupnost regionu.

Modernizace stanic
Podstatnou èást modernizace tvoøí nový železnièní spodek a svršek, jenž v celém úseku zvýší komfort a zároveò bezpeènost pro cestující. Rychlost
vlakových souprav se navíc zvýší až na 90 km/h.
Kromì trakèního vedení dostala tra i nové zabezpeèovací zaøízení a pøejezdy.
Ve stanicích Šakvice a Hustopeèe u Brna byla
vybudována nástupištì s hranou 550 centimetrù
nad temenem kolejnice. V Šakvicích zajišuje pøístup na obì ostrovní nástupištì podchod bezprostøednì navazující na cyklotrasu, takže se pøepra-

va jízdních kol ve vlaku pro místní i pro turisty ještì
zjednoduší.
Proti záplavám
Jelikož se èást úseku nachází v záplavovém území
øíèky Štinkovky, bylo tøeba zvýšit niveletu trati a do
paty náspù také umístit zpevòující drátokamenné
koše. Dále byly vybudovány ochranné zemní valy,
které zabrání vyplavování orné pùdy z pøilehlých
polí. Tato opatøení zajistí provozuschopnost, dlouhou životnost a stabilitu trati.
Letošní pøeložku oblouku provázely nálezy pozùstatkù z doby bronzové a èinnost archeologù.
Do konce roku 2020 budou realizovány finální
práce na podchodu a ostrovním nástupišti v Šakvicích, kde divize 3 nainstaluje i sdìlovací a zabezpeèovací zaøízení a následnì je pøepojí do definitivního stavu.

Vážení ètenáøi,
zvláštní rok 2020 spìje k závìru. Setkali jsme se
v nìm s protivenstvími, na která lidstvo nebylo pøipraveno. Byl to rok, jenž mnohým pøinesl obavy
o zdraví vlastní i zdraví blízkých, obavy o ekonomické zajištìní, nejistotu v pracovním i soukromém životì. Byl to rok, kdy být negativní paradoxnì získalo pozitivní význam a opaènì. Všichni jsme
se stali souèástí tohoto dìní, možná je jen každý
prožíváme jinak.
Stranou nemohla zùstat ani Subterra. Práce
v oboru, který v dobì celosvìtové pandemie nemusel zastavit nebo podstatnì omezit své fungování, byla výhodou, a té si važme. Na závìry s konkrétními èísly a podrobnìjší hodnocení je ještì
brzy, vìøím však, že s výhradou nìèeho zcela mimoøádného smìøujeme k dobrým výsledkùm, jimiž
naplníme plánované parametry. Covidu navzdory!
Snad mnì tuto optimistickou prognózu naši auditoøi prominou, ale máme tu advent – èas oèekávání a nadìje. A nadìjné zprávy k nìmu patøí.
Pøi zpìtném pohledu bych rád zmínil dvì vìci.
Tou první je významné posílení naší pozice v železnièním stavitelství. Zasloužilo se o nì nejen kvalitní provedení mnoha rozsáhlých zakázek, ale také
moderní strojní vybavení, jež systematicky poøizujeme. Dnes proto patøíme v Èesku ke špièce. Tou
druhou je vysoký podíl zakázek v zahranièí, jejž
letos oèekáváme pøibližnì na 60 % našeho celkového externího obratu. Díky vstupu do zakázek
na stockholmském metru jsme naši èinnost podstatnì rozšíøili zejména ve Švédsku, kde jsme –
podobnì jako v Nìmecku – rozvinuli i spolupráci
s dalšími spoleènostmi Skupiny Metrostav. Obrat,
který ve Švédsku oèekáváme v pøíštím roce, èiní
pøibližnì 3 miliardy èeských korun a ani jeho výše
v celém zahranièí neklesne pod letošní úroveò. Takováto porce se již nemùže obejít bez širšího
a aktivnìjšího zahranièního zapojení naší divize
podzemního stavitelství, jež oèekávám od jejího
nového vedení. Od pøíštího roku bude zahranièní
prvek posílen i na centrále, a to zøízením úseku pro
zahranièní podnikání.
Rozsah našich aktivit v zahranièí však v žádném pøípadì neznamená odklon od projektù
v Èesku. Jsem velmi rád, že po dvouleté pøestávce
budeme mít tunelovou stavbu rovnìž doma, konkrétnì v Brnì. O další zakázky se nyní ucházíme
a nadále ucházet budeme. I divize pozemního stavitelství by mìla mít pøed sebou lepší zítøky a od
železnièního stavitelství oèekávám pøinejmenším
udržení tempa. Celkový výhled na pøíští rok je tedy
v duchu adventu také nadìjný. Vìøím, že se jej
podaøí zhmotnit stejnì jako v roce letošním. Za výkony a pracovní úsilí, které v nìm podali naši zamìstnanci, jim touto cestou upøímnì dìkuji.
V pøíštím roce vstoupíme do jiné reality, než na
jakou jsme byli po léta zvyklí. Svìt v podobì pøed
únorem 2020 už neèekejme. Nebojme se však toho
a vezmìme nové okolnosti jako pøíležitost. „Pesimista vidí obtíž pøi každé pøíležitosti. Optimista vidí
pøíležitost pøi každé obtíži,“ øekl Winston Churchill
a vyhrál válku. I ta s virem se vyhraje. Jen se ještì
pøesnì neví jak a kdy. Buïme však optimisty!
K tomu pøeji všem co nejpevnìjší zdraví, krásné, nièím nerušené vánoèní svátky a v novém roce
hodnì štìstí a spokojenosti v práci i soukromí.
Ing. Ondøej Fuchs
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Zmìny ve vedení divize 1
D1 Od 1. listopadu 2020 je øeditelem divize 1 David
Cyroò. Dosavadní øeditel Josef Baèa pøešel na
centrálu do úseku obchodního øeditele na pozici
specialisty. V divizi 1 skonèil též obchodní námìstek Jan Panuška a ekonomický námìstek Tomáš
Marek.

Výstavba stockholmského metra

Ražby probíhají v tvrdém horninovém masivu
podobném žule, a to typicky skandinávskou metodou Drill and Blast. Nasazeny budou i nové stroje.
Ostìní zajistí horninové kotvy a støíkaný beton. Výstavba zahrnuje též tìsnicí injektáže masivu.
„Úsek navazující na pøístupový tunel Robothöjden razí zamìstnanci naší dceøiné spoleènosti, spolupráce ve Skupinì Metrostav se rozvinula na ražbách z tunelu Landningsbanan, na
nichž pracuje Metrostav Norge. Celé dílo vèetnì
vybavení stanic má být dokonèeno v záøí 2023,“
øíká Miroslav Rypáèek z centrály spoleènosti.

D2 Zimní stadion v Kladnì se doèká nové støechy,
kterou dodá divize 2. Souèástí zakázky jsou i obvodový pláš a technologie.
Po podpisu smlouvy byla zahájena práce na
dílenské dokumentaci a vzorování jednotlivých
prvkù. Do dubna budou provedeny dílèí úpravy
zejména v okolí stadionu, napøíklad výstavba retenèní nádrže, pøeložky vysokého napìtí a dalších
sítí èi rozšíøení jedné z prodejen pod tribunou.
Spolu se zastøešením bude divize 2 instalovat
elektrorozvody, osvìtlení a ozvuèení a akustické
podhledy a panely. Budova s restaurací dostane
nová okna a zateplený pláš. Výmìna støechy a fasády bude realizována po skonèení hokejové sezony, pøedpokládaným termínem je tedy kvìten až
srpen 2021.

Ražby v tvrdých horninách
Mezi stanicemi Akalla a Barkarbystaden budou
dva jednokolejné traové tunely, mezi dvìma novými stanicemi Barkarbystaden a Barkarby pak je-

Další etapy projektu Na Vackovì
D4 Rezidenèní soubor Na Vackovì, který se nachází na pražském Žižkovì, se dále rozrùstá. Na
projektu spoleènosti Metrostav Development se
dodávkou technických zaøízení podílí divize 4.
Pìt nových bytových domù podél ulice Malešická nabídne celkem 347 bytù a 5 nebytových
prostor. Divize 4 dodávala ústøední topení, vzduchotechniku a zdravotnìtechnické instalace. Dokonèení prvních tøí objektù je plánováno na konec
letošního roku, výstavba zbývajících dvou bude
hotova o rok pozdìji.
Divize 4 bude pokraèovat také v další etapì
projektu Na Vackovì, a to dodávkou stejných profesí, ke kterým pøibude ještì stabilní hasicí zaøízení.

Metoda Drill and Blast spoèívá v navrtávání
horniny a odstøelu emulzní trhavinou.

Pøístupový tunel Sundstabacken je ražen
z portálu u pøístavu Skanstull.

Technologie pro nový pražský kostel

D4

V Praze bylo v listopadu zasvìceno a otevøeno komunitní centrum Barrandov s kostelem Krista Spasitele.
Na moderní stavbì se instalací technických zaøízení podílela divize 4.

Rychlostní test v tunelu Ejpovice
D3 Správa železnic zkoušela v polovinì øíjna tunel
Ejpovice na rychlost 200 km/h prostøednictvím vlaku rakouského národního dopravce ÖBB.
Po mìøení diagnostickými prostøedky Správy
železnic byla provedena technicko-bezpeènostní
zkouška, která potvrdila zpùsobilost trati k jízdì
dvousetkilometrovou rychlostí. Dále se uskuteènila série zkušebních jízd speciální soustavy tvoøené
dvìma hnacími vozidly s mìøicím sbìraèem a vozem pro diagnostiku trakèního vedení. Všechny
ètyøi jízdy byly úspìšné.
V dvoutubusovém, 4 150metrovém tunelu, nejdelším železnièním u nás, pokládala divize 3 pevnou jízdní dráhu systému ÖBB-PORR.

den dvoukolejný hlavní a jeden servisní. Ke stavbì
patøí i propojovací tunely vzdálené asi 300 metrù.

Další podzemní projekty
SBT Sverige ve Stockholmu pracuje i na tøech pøístupových tunelech, Hagastaden, Sundstabacken
a Hammarby, které náleží k dalším èástem rozšiøované sítì metra.
Kromì toho probíhá již ètvrtým rokem výstavba tunelu Skärholmen, jenž bude souèástí nového
dálnièního obchvatu mìsta.
„S tímto poètem projektù a pøi velkém objemu
prací pøedstavuje èinnost SBT Sverige velice dùležitou souèást zahranièního podnikání spoleènosti Subterra i celé Skupiny Metrostav,“ dodává
k významu stockholmských infrastrukturních staveb Miroslav Rypáèek.

Pøístupový tunel Veddesta, jejž realizovala SBT Sverige, je jedním ze tøí umožòujících ražbu hlavního
tunelu Järfälla. Po dokonèení trasy bude sloužit pro pøístup a servis.
Modrá linka stockholmského metra bude ze stanice Akalla prodloužena až k vlakovému nádraží
Barkarby na severozápadním pøedmìstí, do obce
Järfalla. Hlavní trasa je budována ze tøí pøístupových tunelù.
Na zaèátku letošního roku dokonèila SBT Sverige pøístupový tunel Veddesta, v øíjnu pak zahájila
ražby i ze zbývajících dvou, Robothöjden a Landningsbanan. Dále bude pokraèovat výstavba dvou
stanic a pøedevším 4,1 km dlouhého hlavního a obslužného tunelu.

D3 Na další rozsáhlé železnièní stavbì na Slovensku se vedle spoleèností Strabag, Eurovia CS
a AŽD Praha bude podílet také divize 3. V polovinì
listopadu byla za úèasti ministra dopravy a výstavby Andreje Doležala v Žilinì podepsána smlouva
o rekonstrukci tamního železnièního uzlu. Projekt
obsahující dostavbu seøazovacího nádraží Žilina-Teplièka v celkové délce více než 16 kilometrù má
trvat pøibližnì ètyøi roky. Divize 3 bude realizovat
pøedevším železnièní spodek a svršek.
Již v záøí byla potvrzena zakázka na úpravu
geometrické polohy koleje na západoèeské trati
Kaøízek – Plzeò – Mariánské Láznì. Pøepracování
kolejového roštu a lože pøináší vyšší bezpeènost
i komfort. Práce byly dokonèeny v listopadu.

D1

SBT Sverige dále pracuje na tunelu Järfälla, jež je souèástí rozšíøení modré linky metra ve Stockholmu.
Dceøiná spoleènost má ve švédském hlavním mìstì i další zakázky.

Støecha stadionu v Kladnì

Nové zakázky pro divizi 3
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Strohé tvary barrandovského kostela dobøe
zapadají do prostøedí sídlištì.

Stavbu kostela s kulturním, spoleèenským a technickým zázemím, dílo architektù Pavla Šmelhause
a Jakuba Žišky, realizoval od roku 2018 Metrostav.
Èlenitý objekt s jedním podzemním a dvìma
nadzemními podlažími má monolitickou železobetonovou konstrukci a bílou omítku. Pùdorys jednolodního kostela vychází z tvaru køíže, v jehož prùseèíku je kruhový svìtlík. Interiér zdobí soudobì
navržená výtvarná díla a liturgické prvky.
Kromì kavárny a kluboven se v budovì nachází spoleèenský sál sloužící pro pøednášky, komorní koncerty, tanec èi filmové projekce.

Odolná zaøízení
Divize 4 pro církevní novostavbu zajišovala napøíklad dodávku vzduchotechniky, silno- a slaboproudu, ústøedního topení, chlazení nebo tepelného èerpadla.
„Jedná se o specifickou budovu, jakou nerealizujeme každý den. Investor chtìl kostel s mimoøádnì dlouhou životností, èemuž jsme museli pøizpùsobit i použité konstrukce a výrobky. Pro hlavní
zaøízení byli pøedepsáni konkrétní a mnohdy netradièní výrobci,“ popisuje zvláštnost projektu vedoucí provozu vzduchotechniky David Svoboda.

Obnova interiérù v Goethe-Institutu

D2

Prostory památkovì chránìné budovy na Masarykovì nábøeží v Praze se doèkaly opravy.
Repasi, restaurování nebo náhradu interiérových prvkù a povrchù realizovala divize 2.
Nárožní dùm poblíž Národního divadla byl postaven v roce 1905 v secesním stylu dle návrhu Jiøího
Stibrala, sídlem nìmeckého kulturního institutu je
od roku 1993.
Rekonstrukce dveøí a podlah
Interiérùm s mnoha umìleckoøemeslnými prvky
bylo pod dohledem památkové péèe potøeba vrátit
pùvodní vzhled.
Divize 2 restaurovala 61 kusù dveøí, dalších
devìt musela nahradit replikami. „Dále jsme repasovali vlysové podlahy, ale místy jsme rovnìž museli použít nové. Stejnì tak jsme pokládali nové
koberce,“ popisuje práce na projektu jeho vedoucí Pavel Horák.
Prostory vyžadovaly taktéž celkovou renovaci
omítek a výmalbu.

Secesní budova Goethe-Institutu se vyznaèuje
dekorativní fasádou.

Táflované dveøe znovu dostaly tmavì zelený
odstín s viditelnou kresbou døeva.

Až pøi stavbì byla objevena a poté použita pùvodní povrchová úprava døevìných prvkù, takzvaný zelený fládr. Vyskytly se však i poruchy nosných
konstrukcí. Práce byly provádìny po etapách a za

provozu institutu, tedy souèasnì s výukou ve zbývajících prostorách.
Stavba byla zahájena loni na podzim a pøedána letos v záøí, mìsíc pøed termínem.
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Šachta pro alpský tunel Kramer

PÌT OTÁZEK

Petr Mikulášek

Vedle samotných ražeb tunelu hloubí divize 1 a BeMo Tunnelling na projektu Kramer vìtrací šachtu.
Realizace dùležitého stavebního objektu zaèala v záøí.

vedoucí projektù divize 3

èástech tunelu bude ražba probíhat v tìžkých
technologických tøídách strojním zpùsobem.
Podzemní voda i ochrana ptactva
V srpnu zahájila divize 1 a BeMo Tunnelling pøípravné práce pro hloubení vìtrací šachty s celkovou hloubkou 99 metrù a prùmìrem 4,5 metru. Vertikální doprava rubaniny na povrch probíhá pomocí jeøábu a okovu. Hornina je rozpojována nejprve
strojnì, poté budou použity trhací práce. Ostìní
šachty je z monolitického vodìodolného betonu.
„Stavbu komplikuje množství podzemní vody
v úvodních vrstvách, pro jeho snižování musely
být vyhloubeny studny. Vzhledem k ochranì ptactva navíc nelze na šachtì pracovat v období od
února do èervna,“ vysvìtluje okolnosti øeditel oblasti Nìmecko Jiøí Patzák. Hloubení tedy bude pokraèovat pouze do ledna pøíštího roku, vìtrací
šachta bude dokonèena až po pøestávce.
Dostavìní tunelu Kramer a dalších objektù je
plánováno na rok 2023.
Vìtrací šachta o prùmìru 4,5 metru dosáhne výjimeèné hloubky 99 metrù. Pro vìtrání tunelu Kramer
bude v podstatné délce tubusu realizován železobetonový mezistrop.
Jednotubusový tunel Kramer bude souèástí nového úseku silnice B23, který vytvoøí severozápadní obchvat vyhlášeného alpského støediska Garmisch-Partenkirchen. Délka 3 609 metrù pøinese
stavbì prvenství mezi silnièními tunely ve spolkové zemi Bavorsko.
Souèástí projektu je také napojení na stávající
silnièní sí, protihlukové stìny, výstavba a zajištìní
portálových èástí, provozní budovy na obou portálech a usazovací jímky.

Prùchod sesuvným pásmem
Ražby na principu NRTM byly zahájeny v únoru,
nejprve ze severního portálu, následnì také z jižního. Vìtšina délky tubusu prochází pevnými vápenci, jílovci a dolomity, místy se ovšem vyskytují
obtížnìjší geologické podmínky.
K nejsložitìjším úsekùm patøí zhruba 400metrový prùchod sesuvným pásmem na severní stranì a též oblast nesoudržných materiálù pøiléhající
k jižnímu portálu v délce asi 100 metrù. V tìchto

Prùzkumná štola soubìžná s tunelem se promìní
na únikovou cestu.

D3

Rekonstrukce trati Kra¾ovany–¼ubochòa
Divize 3 se podílí na kompletní opravì 1. traové koleje na støedním Slovensku. Po bezmála ètyøiceti letech
byla rekonstrukce úseku na hlavní trati Žilina–Košice nezbytná.

zovány práce na trakci a zabezpeèení nezbytné
pro zahájení nepøetržité výluky. Staré trakèní podpìry byly nahrazeny.
Nepøetržitá výluka 1. traové koleje trvala od
záøí do listopadu, doprava v tomto období tak byla
možná pouze po 2. koleji.

Tra prochází údolím Váhu v severním cípu
pohoøí Velká Fatra.

Zastávka Stankovany dostane nové nástupištì
vèetnì pøístøešku a osvìtlení.

Témìø ètyøkilometrová tra mezi Kra¾ovany a ¼ubochòou byla naposledy rekonstruována v roce
1981. Opravy zajistí bezpeènost, zvýší kvalitu dopravy a sníží nároky na údržbu.
Souèástí projektu je modernizace železnièního svršku a spodku na kolejích èíslo 1 a 2, úpravy

trakèního vedení a zabezpeèovacího zaøízení a též
modernìjší prostory pro cestující.
Nultá etapa
Denní výluky èekaly cestující od poloviny srpna.
Stavbu zahájila nultá etapa, bìhem níž byly reali-

Opoždìný zaèátek stavby
Komplikace a zmìny v harmonogramu se objevily
hned pøi zahájení projektu.
„Pùvodnì mìla rekonstrukce zaèít již na jaøe
a být ukonèena do osmi mìsícù. Kvùli neplatnosti
stavebního povolení a také opatøením proti šíøení
koronaviru v první vlnì byl celý proces zpomalen
a pøesunut až na druhou polovinu srpna. Realizaci
rozdìlí zimní období, ve kterém pracovat nemùžeme,“ vysvìtluje vedoucí stavby Milan Tonhauser.
Pøedpokládaný konec rekonstrukce 1. traové
koleje je v první polovinì prosince.

Instalace pro tra Mstìtice–Vysoèany

D3 D4

Na optimalizaci témìø patnáctikilometrového železnièního úseku mezi Lysou nad Labem a Prahou
se vedle divize 3 podílí rovnìž divize 4. Provoz elektro realizuje èást rozvodù.
Úpravy dvoukolejné trati z pražských Vysoèan do
Mstìtic realizuje divize 3 od letošního kvìtna se
spoleènostmi OHL ŽS, Eurovia CS a Elektrizace železnic Praha.
Modernìjší stanice a nová zastávka
Projekt zahrnuje rekonstrukci železnièního spodku
a svršku, pøejezdù, mostù, trakèního vedení a zabezpeèovacího zaøízení.
Stanice Vysoèany bude pøestavìna, vznikne
odbavovací hala s jedním vnìjším a dvìma ostrovními nástupišti. Oprav se doèká i stanice Horní Poèernice a zastávka Zeleneè, novì vybudovaná zastávka Praha-Rajská zahrada naváže na stejnojmennou stanici metra v sídlištní oblasti Èerný
Most. Souèástí stavby je také obnova jednokolej-

né trati z Prahy do Turnova. První výluky jsou plánovány na pøíští rok.
Rozšíøení zakázky
Divize 4 dodává silnoproudé provozní soubory
a stavební objekty pro Elektrizaci železnic Praha.
„Práce jsme zahájili již v èervenci, dokonèení
je plánováno až na podzim 2023. Letos jsme stihli
realizovat pøípojky a rozvody nízkého napìtí vèetnì osvìtlení pro provizorní odboèky u stanice Zeleneè a také u výhybny Skály,“ pøibližuje vedoucí
provozu elektro Michal Virt. V souèasnosti také divize 4 jedná o rozšíøení zakázky na další soubory
a objekty.
V roce 2021 budou instalovány rozvody nízkého
napìtí a osvìtlení v zastávce Zeleneè a osvìtlení

Kromì nových kolejí pøinese optimalizace
moderní sdìlovací a zabezpeèovací systémy.
dvou podchodù ve stanici Praha-Vysoèany. Hlavní
objem naplánovaných prací divize 4 pak spadá až
do roku 2022.

Po ukonèení studia na VUT v Brnì nastoupil Petr
Mikulášek v roce 2007 do spoleènosti Subterra na
pozici asistenta stavbyvedoucího. Nyní pùsobí
jako vedoucí železnièních projektù, letos pracoval
na stanici Jaromìø a tratích Hrušovany u Brna –
Židlochovice a Šakvice – Hustopeèe u Brna.
Jaké byly vaše zaèátky v divizi 3?
Zamìstnání mi tehdy doporuèil spolužák Tomáš
Macháèek. Nastoupil jsem jako asistent stavbyvedoucího na optimalizaci trati Plzeò–Støíbro. Mìl
jsem štìstí, protože projekt vedl Miroslav Kadlec,
dnešní øeditel divize 3, a díky nìmu jsem rychle poznal rozdíl mezi školou a skuteènou stavbou. Poté
jsem se jako stavbyvedoucí podílel na øadì zakázek po celé zemi.
Na které projekty nejradìji vzpomínáte?
Tìžko se hodnotí, která stavba byla nejhezèí, snad
s výjimkou té první. Další projekty mám spojené
spíš se životními událostmi.
Když jsme v roce 2012 rekonstruovali Støelenský tunel, kde jsme poprvé budovali pevnou jízdní
dráhu, pozdìji použitou rovnìž v nejdelším tunelu
Ejpovice, narodilo se mé první dítì. V té dobì jsem
zaèínal pracovat jako vedoucí projektu a zároveò
øeditel stavby. Rád vzpomínám také na rekonstrukci trati Brno-Královo Pole – Kuøim, tehdy se
narodilo druhé dítì. Zároveò šlo vzhledem k mimoøádnì velkému množství pracovníkù o nejsložitìjší
projekt.
Jak probíhaly tøi letos dokonèované stavby?
Jednoznaènì nejnároènìjší byla rekonstrukce
stanice Jaromìø, z plánované roèní stavby se
stala tøíletá. Archeologické nálezy a související
práce znamenaly rozpad harmonogramu a výrazný nárùst našich nákladù. Nyní požadavky øešíme
s investorem, ovšem i z jeho pohledu jde o bezprecedentní situaci, s jakou bìžná metodika posuzování dodateèných nákladù nepoèítá.
Na sklonku roku dokonèíme elektrizaci a modernizaci sedmikilometrové regionální trati Šakvice – Hustopeèe u Brna, která odboèuje z trasy
Brno–Bøeclav.
Obdobným typem zakázky byla i obnova nedaleké tøíkilometrové trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, jež zvítìzila v soutìži Stavba Jihomoravského kraje.
Èím je tento projekt výjimeèný?
Jednokolejná tra spojuje Hrušovany u Brna, ležící
na již zmínìném koridoru Brno–Bøeclav, se Židlochovicemi, kde konèí. Železnice byla zprovoznìna
v roce 1895, ale v roce 1979 na ní provoz ustal a od
té doby pouze chátrala.
Stavba se proto vymyká tím, že jako jedna
z mála v Èesku pøedstavuje zprovoznìní prakticky
nového železnièního úseku, by v pùvodní stopì.
Veøejnost oceòuje nejen obnovené vlakové spojení, ale rovnìž nový pøestupní terminál v Židlochovicích, tedy sousedící autobusové nádraží vybudované mìstem. Jde o velice pohledný soubor
staveb rùzných investorù, který pùsobí jako architektonicky soudržný celek.
Jsem rád, že jsem se na tomto projektu mohl
podílet, a dìkuji jak svým kolegùm, tak i partnerské spoleènosti OHL ŽS.
Jak hodnotíte letošní rok a co vás èeká v pøíštím?
Obecnì, alespoò z pohledu zakázek, mùžeme rok
2020 považovat za velmi hojný, a proto doufám, že
se tak projeví i na celkovém výsledku divize 3, potažmo celé spoleènosti.
Momentálnì èekáme na vypsání dalších soutìží v Jihomoravském kraji. Samozøejmì máme
strategické stavby, které bychom rádi získali. Ale
nechci pøedbíhat ani spekulovat.
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Svatá Barbora v Maïarsku
Souèástí silnice M85, na jejíž výstavbì se podílí Subterra – Raab, bude i témìø osmisetmetrový tunel realizovaný
spoleèností Dömper. Slavnostní zahájení ražeb provázelo vysvìcení sošky patronky podzemních staveb.

D3 Organizátoøi soutìže Stavba Jihomoravského
kraje 2019 letos museli ceremoniál zrušit, Subterra
tak diplom za tra Hrušovany u Brna – Židlochovice obdržela dodateènì v øíjnu. Projekt realizovaný
se spoleèností OHL ŽS ve své kategorii zvítìzil.
Modernizace a elektrizace tøíkilometrové trati
zahrnovala vedle rekonstrukce kolejí a drážní infrastruktury rovnìž obì koncové stanice. Obnova
železnice pøinesla návrat osobní dopravy po ètyøiceti letech a díky nasazení pøímých vlakù usnadnila cestování do Brna. V Židlochovicích byl také postaven autobusový terminál.

Valná hromada CzTA
D1 Zasedání Èeské tuneláøské asociace, národního èlena ITA-AITES, se konalo ve støedu 30. záøí
v pražském hotelu Olšanka.
Pøedseda organizace Ivan Hrdina pøednesl
zprávu o její èinnosti, do které patøí napøíklad vydávání odborného èasopisu Tunel, poøádání semináøù a aktivity pracovních skupin. Informoval také
o zmìnì termínu svìtového tuneláøského kongresu, pøesunutého kvùli pandemii na rok 2022. Dále
byly ocenìny nejlepší diplomové práce za loòský
rok a pøedstavena pracovní skupina Mladí tuneláøi, tuzemská souèást ITAym.
Mezi hlavní body jednání patøila volba pøedsedy a èlenù pøedsednictva pro další období. V èele
asociace setrvává Ivan Hrdina.

GRATULACE

Pøed západním portálem promluvil také
generální øeditel NIF Róbert Attila Nagy.

Požehnání výstavbì tunelu pronesl knìz
Ábrahám Béla.

Sošky svaté Barbory byly osazeny dvì, jedna pro
každý tubus.

Budovaná komunikace M85 zahrnující obchvat
Šopronì se pøiblížila k hranici s Rakouskem. Souèástí V. etapy je dvoutubusový tunel pod vrchem
Bécsi domb, tedy Vídeòským kopcem.
Pøed západním portálem byly 26. øíjna oficiálnì zahájeny ražby pravého tubusu. Salesiánský
knìz Ábrahám Béla posvìtil sošku svaté Barbory
a požehnal i pracovníkùm a strojùm. Za dodavatele vystoupil vedoucí projektu Attila Kerékgyártó,
za investora generální øeditel národního infrastrukturního fondu (NIF) Róbert Attila Nagy a také
starosta Šopronì Ciprián Farkas.

Dceøiná spoleènost Subterra – Raab pokraèuje ve výstavbì i zpracování dokumentace. Nyní
dokonèuje napøíklad projekt definitivního ostìní,
východního portálu èi zbývající èásti komunikace.
„Schvalování dokumentace na ražby provázejí
komplikace. V Maïarsku nebylo za poslední pùlstoletí realizováno mnoho tunelù, proto investor
i úøady projekty kontrolují velice peèlivì,“ zmiòuje
vedoucí projektu Gergely Bölcskei. Ražby mají postupovat nepøetržitým tempem dva metry za den.
Ukonèení závìreèné V. etapy je plánováno na
kvìten 2024.

Silnice M85 vedoucí kolem Šopronì již témìø
dosahuje k rakouské hranici.

Marketing spoleènosti Subterra
Subterra novì spouští marketingové aktivity, jejichž cílem je propagace nejen samotné znaèky, ale také oboru stavebnictví.
Aktivity se zamìøí pøedevším na žáky a studenty, budou probíhat ve školách i na sociálních sítích.

PROSINEC–LEDEN

K životnímu èi pracovnímu výroèí pøejeme
svým kolegùm zdraví, štìstí, spokojenost
i profesní úspìchy. Dìkujeme za dosavadní
obìtavou práci pro spoleènost Subterra.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Ing. Dagmar Andilová
50 let
Petr Novák
Ing. Václav Pusch

Subterra chce svoji novou kampaní oslovit
pøedevším mladé.

Klíèovým motivem jsou pøíležitosti, které
spoleènost nabízí.

Cílovou skupinou projektu, pøipravovaného od srpna, jsou støedoškoláci i vysokoškoláci.
„Chceme pøiblížit spoleènost Subterra jako
atraktivního zamìstnavatele, s nímž je dobré spojit
kariéru. Zároveò si uvìdomujeme stagnaci oboru,
proto budeme hlavnì žákùm støedních škol pøedstavovat stavebnictví jako zajímavé uplatnìní,“
øíká marketingový konzultant Tomáš Janèa.

Prvním pilíøem posílené marketingové strategie je spolupráce se školami v mnohem vìtším
mìøítku, než probíhala doposud. Na jaøe pøíštího
roku se uskuteèní kampaò napøíè støedními školami a uèilišti. Další dùležitou souèást plánu pøedstavuje hlavní partnerství florbalového poháru
Subterra Cup, který je jednou z nejvìtších støedoškolských soutìží v Èesku.

Významná èást aktivit se odehrává rovnìž ve
virtuálním prostoru. Komunikaci na sociálních sítích oživuje Subterra novým obsahem, který bude
poutavìjší a má se významnì opírat o pøíspìvky ve
formì videa. Na Instagramu a Facebooku budou
postupnì zveøejòovány rùzné informace o spoleènosti a jejích principech, kariérní cesty zamìstnancù a také vybrané stavby nebo stroje, vše populární formou.
Subterra má samozøejmì svùj úèet také na
profesní sociální síti LinkedIn. Na jaøe pøíštího
roku však navíc spustí speciální menší webovou
stránku, doplòující hlavní prezentaci, kterou se
potenciálním zájemcùm pøedstaví jako atraktivní
zamìstnavatel.
„Obraz spoleènosti Subterra chceme mìnit
postupnì, aktivity proto máme naplánovány na
delší èasový úsek. Kvùli souèasné situaci nelze
pøesnì urèit termíny jednotlivých akcí. Vše máme
nachystáno a budeme reagovat dle vývoje,“ dodává Tomáš Janèa.

55 let
Roman Švolík
60 let
Igor Miko
Ing. Roman Krajèa
65 let
Ing. Karel Kopecký
PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Ing. Zdenìk Kocourek
15 let
David Punèocháø
Ivo Dobrovolný
25 let
Ing. Jiøí Lev
30 let
Václav Vlèek
Ing. Pavel Bìlský

Cesta za snem na statku
Letos se vzhledem k protipandemickým opatøením nemohl konat tradièní Subterra Open Weekend v Doksech.
Akci nahradilo odpoledne pro handicapované dìti se zpìvaèkou Debbi.
Místo víkendu plného aktivit pro nìkolik stovek
handicapovaných i zdravých, který organizuje
Cesta za snem a jako generální partner podporuje
Subterra, musel spolek tentokrát pøipravit výraznì
menší setkání.
Odpoledne pro handicapované dìti zachovalo
své hlavní poslání a pøipomínalo skromné poèátky
akce pøed osmi lety, kdy bylo úèastníkù pouze tøicet. Organizátoøi pozvali malé bojovníky spolu s jejich rodièi na statek zpìvaèky Debbi, s jejíž pomocí
se dìti uèily peèovat o konì a pak se na nich mohly také svézt.
Dìti zvané Lvíèata jsou souèástí první charitativní reality show Lvice, v níž podstupuje jedenáct
handicapovaných žen intenzivní program plný výzev. Výtìžek související sbírky pomáhá dìtem, kte-

Nejvìtším zážitkem pro handicapované dìti byla
jízda na koních.

Pozornost si získala i další zvíøata, která Debbi
na svém statku chová.

ré jsou postiženy od narození. Zpìvaèka Debbi je
patronkou projektu a s jeho úèastnicemi také nahrála spoleènou píseò.

Cesta za snem pomáhá Lvíèatùm celý rok, vybrané prostøedky investuje do poøízení rehabilitaèních trenažérù.
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