
 

Ètrnáctikilometrová moravská regionální tra� bude elektrizována a zkapacitnìna. Na projektu se bude podílet divize 3, 
jež na stejné trase od roku 2019 pracuje v úseku Unièov–Olomouc.

Optimalizace trati Šumperk–Libina      

K projektu patøí také pøestavba železnièního 
pøejezdu v Šumperku.             

nìž úpravy kolejí a modernizaci drážních techno-
logií i stanic a zastávek.

Na trati jsou realizovány tøi navazující stavby. 
„Od roku 2019 pracujeme v úseku Unièov–Olo-
mouc, jiní dodavatelé upravují i úsek Libina–Uni- 
èov,“ pøipomíná vedoucí projektu Tomáš Kotek.

Elektrizace železnièní spojnice Šumperku a Olo-
mouce pokraèuje dalšími stavbami. Optimalizaci 
úseku Šumperk–Libina povede divize 3, na projek-
tu se budou podílet i PORR a ELTRA.  

Stavba pøinese zvýšení tra�ové rychlosti, spo-
lu s vybudováním trakèního vedení zahrnuje rov-

Moderní regionální tra�
Souèástí projektu Šumperk–Libina je rekonstruk-
ce tra�ové koleje, tedy železnièního spodku a svr-
šku, v celém úseku vèetnì výhybek a také úpravy 
mostù, propustkù i dalších objektù. Stanice Nový 
Malín – døevosklad a zastávka Hrabišín dostanou 
jak nová nástupištì pro pohodlnìjší pohyb cestují-
cích, tak další soudobé vybavení. 

S elektrizací trati na stejnosmìrnou soustavu 
se pojí i instalace nového zabezpeèovacího a sdì-
lovacího zaøízení a ostatních drážních technolo-
gií. Provoz bude øízen z regionálního dispeèerské-
ho pracovištì v Olomouci, nové systémy vyhoví 
i nárokùm na celostátní tratì.     

Maximální tra�ová rychlost až 100 km/h pøine-
se zkrácení jízdních dob a umožní zavést páteøní 
spìšné vlaky ze Šumperka do Olomouce. 

Stavební práce zaèaly v únoru a mají skonèit 
v èervnu 2023. 

–TRA� VELIM POØÍÈANY        REKONSTRUKCE TUNELÙ V PRAZE                 

Na další výjimeèné investici slovenských železnic pracuje divize 3. Pøestavba žilinského nádraží a navazující infrastruktury 
je prvním projektem tohoto druhu v zemi a má trvat ètyøi roky. 
      

Modernizace železnièního uzlu Žilina 

Pøestavba žilinské stanice je rozsáhlým a dlouho oèekávaným projektem, který zahrnuje nìkolik 
nádraží a tra� v délce více než šestnáct kilometrù.                                

K atraktivnìjšímu cestování vlakem mají pøispìt 
nová nástupištì a další zaøízení stanice.                     

Souèástí modernizace je dostavba seøazovacího 
nádraží v sousední obci Teplièka nad Váhom.                    

V Žilinì se setkává koridorová tra� z Bratislavy do 
Košic se smìrem do Èeska a Polska a lokálním 
spojením do Rajce. Souèasná stavba navazuje na 
modernizaci železnice mezi Bratislavou a Žilinou, 
k níž v souèasnosti patøí i tra� Púchov – Považská 
Teplá s tunelem Milochov.    

S celkovou rekonstrukcí žilinské železnièní 
stanice je spojena dostavba seøazovacího nádraží 
Žilina-Teplièka a úprava navazující dopravní infra-
struktury. 

Na projektu se divize 3 podílí se spoleènostmi 
Strabag, Eurovia CS a AŽD Praha.

Nové technologie
Modernizovaný úsek má délku pøesahující šest-
náct kilometrù, z toho ètrnáct kilometrù smìrem 
na Poprad a více než dva kilometry na Púchov. 
Stavba zaèleòuje osobní i seøazovací stanice v Ži-
linì a stanice Žilina-Teplièka a Varín do jediného 
uzlu. Novì vznikne zastávka Žilina-pøedmìstí. 

Cílem projektu je mimo jiné zvýšení tra�ové 
rychlosti až na 160 km/h a zlepšení bezpeènosti 
pohybu okolo trati. Na úseku bude kromì obnovy 

železnièního svršku a spodku pøestavìno trakèní 
vedení, silnoproudé rozvody, osvìtlení èi elek-
trický ohøev výhybek. Tra� dostane nové zabez-
peèovací zaøízení a telekomunikaèní techniku vy-
hovující požadavkùm na koridorové trasy.

Lepší dostupnost i prostøedí 
Dùležitou souèástí projektu je také zrušení sedmi 
úrovòových pøejezdù na hlavní trati, které nahradí 

nadjezdy nebo podchody zajiš�ující bezbariérový 
pøístup na ostrovní nástupištì a rovnìž lepší pro-
stupnost mìstského centra.

Modernizace zlepší též život v okolí trati. Ke 
snížení hluènosti pøispìjí jak absorpèní stìny, tak 
moderní prvky v samotném kolejišti, jako je bez-
podkladnicový systém upevnìní kolejnic k praž-
cùm nebo bezstyková kolej.

Nakládka a vykládka bude pøesunuta ze stani-
ce Žilina do seøazovacího nádraží Žilina-Teplièka. 
Využití nového manipulaèního zaøízení povede ke 
snížení množství nákladních automobilù projíždìjí-
cích mìstem.

Dále budou pøestavìny železnièní mosty, na-
pøíklad pøes øíèku Varínka, která se vlévá do Váhu 
východnì od Žiliny a patøí do evropské soustavy 
chránìných území Natura 2000. 

Rekonstrukce železnièního svršku
Divize 3 bude vedle menších objektù zejména de-
montovat železnièní svršek bývalého seøazova-
cího nádraží, realizovat nový v zastávce Žilina-      
-pøedmìstí a rovnìž budovat protihlukové stìny 
po obvodu celé stavby.   

„Staveništì jsme pøevzali v prosinci. Od té 
doby celý tým intenzivnì pracuje na pøípravì stav-
by vèetnì pøesného harmonogramu. Samotné 
práce zahajujeme v únoru snášením kolejí na bý-
valém seøazovacím nádraží,“ upøesòuje vedoucí 
projektu Milan Tonhauser. 

Stavba je rozdìlena na ètyøi ucelené èásti, na 
základì závislostí a vazeb mezi jednotlivými èin-
nostmi sestává ètyøletá realizace ze tøinácti typic-
kých fází.   
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Vážené kolegynì, vážení kolegové,
i když poèátek historie spoleènosti sahá až do 
roku 1964, troufnu si tvrdit, že tak nároèných, ale 
zároveò úspìšných dvanáct mìsícù, jako byly ty 
loòské, Subterra ještì nezažila. Koronavirová pan-
demie a související opatøení dùkladnì provìøily 
naše schopnosti. Se situací jsme se však dokázali 
vyrovnat, vytrvat na rozpracovaných projektech, 
a hlavnì dokonèit plánované stavby. Jsem rád, že 
nejen Subterra a její zahranièní dceøiné spoleè-
nosti, ale i vìtšina èlenù Skupiny Metrostav v tvr-
dé konkurenci obstála a dosáhla velmi dobrých 
výsledkù.

Potìšitelné je i to, že Subterra – vedle pùvod-
ního zamìøení na podzemní a pozdìji rovnìž do-
pravní stavitelství – se úspìšnì zabydlela také 
v dalších oborech. Co mùže být lepším dùkazem 
úspìchu než nová zakázka na výstavbu haly pro 
výrobu vakcíny – symbolu nadìje dnešní doby? 
O mimoøádných nárocích na rychlost a kvalitu 
realizace nemùže být v tomto pøípadì pochyb. A ty 
mùže naplnit jen prvotøídní stavební spoleènost.

V oborech pozemního stavitelství a technické-
ho zaøízení budov Subterra osvìdèila svoje kvality 
i loni. Bylo to napøíklad pøi rekonstrukci støední 
školy v Praze-Hrdloøezích, kde jako první v Èesku 
modernizuje budovu s fasádou z boletických pa-
nelù, pøi dostavbì areálu základní školy ve Zdi-
cích, instalaci technologií pro River City Prague, 
rekonstrukci Polikliniky Malešice èi Clam-Galla-
sova paláce v Praze. Je dobøe, že mnoho projektù 
v tìchto oborech vzniká ve spolupráci s dalšími 
èleny skupiny, zejména s Metrostavem. 

Nosnými obory spoleènosti nicménì zùstaly 
podzemní a dopravní stavby, doma i v zahranièí. 
V Nìmecku byl ve spolupráci se sesterskou spo-
leèností BeMo Tunnelling poèátkem loòského 
roku proražen dálnièní tunel Spitzenberg, na Slo-
vensku se pak v záøí uskuteènila další prorážka, 
tentokrát železnièního tunelu Milochov. 

Nejprudší rozvoj v zahranièí však Subterra 
zaznamenala ve Švédsku, kde se dceøiná spoleè-
nost SBT Sverige výraznì prosadila pøi rozšiøování 
metra ve Stockholmu. Pozadu nezùstala ani za-
hranièní dcera Subterra – Raab, která v Maïarsku 
buduje rychlostní silnici M85.

Tìší nás, že po èase se zakázka pro podzemí 
objevila i na tuzemském trhu. V Brnì se Subterra 
bude podílet na výstavbì Velkého mìstského 
okruhu Žabovøeská, bude razit dvoukolejný tram-
vajový tunel o délce 500 metrù.

Od tramvajových kolejí není daleko k železniè-
ním, na nìž Subterra loni vyjela s novou podbíjeè-
kou a pluhem na úpravu kolejového lože. Tìmito 
špièkovými stroji doplnila spoleènost své poèetné 
strojní vybavení pro železnièní stavitelství, které 
pro ni loni bylo nosným oborem a v dohledné bu-
doucnosti jím i zùstane. 

Vážení spolupracovníci, vìøím, že hospodáø-
ské výsledky za minulý rok pøekonají i nìkterá re-
kordní èísla za ten pøedchozí. A to koronaviru na-
vzdory. Optimisticky vidím i rok letošní. Opravòují 
mì k tomu rozpracované projekty doma i v zahra-
nièí a pøedevším pøesvìdèení, že Subterra je 
zdravou, odolnou a dobøe fungující stavební spo-
leèností. Dìkuji Vám za práci odvedenou v uply-
nulém roce a do toho právì zahájeného pøeji Vám 
i Vašim blízkým zdraví, pohodu a také tolik potøeb-
né štìstí.

Ing. František Koèí
prezident Skupiny Metrostav 

Regionální tra� procházející podhùøím Jeseníkù 
dostane trakèní vedení.             



Rekonstrukce tunelù na Pražském okruhu         

Témìø dvoukilometrový Komoøanský tunel, døíve nazývaný Cholupický, navazuje na Radotínský most. 
Rekonstrukce bude zahájena v pravém, dvoupruhovém tubusu.                              

Slavnostní zahájení stavby se konalo poèátkem února na pravém bøehu Labe, hlavním bodem 
programu byl køest mikrotunelovacího stroje Herrenknecht spoleènosti Hydrotechnik. 

Lochkovský a Komoøanský tunel se nacházejí v již-
ní èásti Pražského okruhu, oznaèovaného také 
jako dálnice D0. Lochkovský tunel spojuje náhorní 
plošinu u Lochkova s Radotínským mostem pøes 
Berounku a Vltavu, navazující Komoøanský tunel 
pøekonává pøevýšení z údolí do oblasti mezi Cholu-
picemi a Toènou.  

Tunely byly uvedeny do provozu pøed jedenác-
ti lety a jejich technologie již vyžaduje obnovu. 
Projekt pro ØSD má být zahájen v dubnu a sestává 
ze ètyø etap. Souèástí zakázky, již øídí provoz vzdu-
chotechniky divize 4, je i pøíprava dokumentace.

Nové ventilátory i další vybavení
Práce zahrnují výmìnu nouzového osvìtlení, re-
pasi nìkterých SOS skøíní nebo instalaci nového 
systému rádiového volání a detekce nebezpeè-
ných nákladù. 

Dùležitou souèást stavby pøedstavuje moder-
nìjší vìtrací systém. Provoz elektro divize 4 odpojí 
proudové ventilátory a následnì pøipojí a zpro-
vozní nové vèetnì závìsných konstrukcí a potøeb-
ných senzorù.

Požární uzávìry únikových cest, tedy vstupy 
do tunelových propojek, budou vymìnìny vèetnì 

bezpeènostního znaèení. Obnovu protismykových 
vlastností vozovek pak zajistí otryskání ocelovými 
broky. 

Rekonstrukce o víkendech
Kvùli stavebním pracím bude v každé etapì uza-
vøen jeden tubus a provoz bude odklonìn do dru-
hého se sníženou rychlostí 60 km/h.

Opravy zaènou v pravém tubusu Komoøanské-
ho tunelu, který smìøuje do údolí k Vltavì a Be-
rounce a dále dálnici D5, následovat bude tubus 
levý, stoupající k D1. V opaèném poøadí pak budou 
uzavírány tubusy Lochkovského tunelu.

Rekonstrukce jsou naplánovány na víkendy, 
od páteèního veèera do pondìlního rána, práce 
dohromady potrvají dvacet týdnù. 

„Na jaøe budeme vytváøet realizaèní doku-
mentaci, abychom následnì mohli zaèít samotné 
opravy plánované od èervna do listopadu. V do-
stateèném pøedstihu musíme objednat výrobky 
s dlouhou dodací lhùtou,“ pøibližuje harmonogram 
rekonstrukce vedoucí provozu vzduchotechniky 
David Svoboda. 

Lochkovský a Komoøanský tunel v Praze èekají opravy a modernizace stavebních a technologických èástí. 
Na projektu vedeném divizí 4 se bude podílet i spoleènost Eltodo. 

Koncem ledna zahájila divize 1 práce na obnovì vodovodu pod korytem Labe, jenž zásobuje obyvatele 
Kladenska a Mìlnicka. Na podzemní stavbì se uplatòuje mikrotunelování.

Revitalizace shybky Obøíství        
D1
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Technologie pro UJEP      

D2 Ve støedoèeských Jevanech zahájila poèátkem 
roku divize 2 výstavbu multifunkèního objektu pro 
spoleènost NOVAVAX CZ. 

Hala pro výrobu oèkovacích látek, která doplní 
areál spoleènosti v osadì Bohumil, bude sestávat 
z výrobních a skladovacích prostor, laboratoøí 
a administrativní èásti. Zajímavá je zejména sku-
teènost, že nové kapacity by mìly sloužit k výrobì 
nyní intenzivnì vyvíjené a testované vakcíny proti 
nemoci covid-19.      

Staveništì bylo pøevzato 5. ledna, budova má 
být dokonèena již v závìru letošního roku. 
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Startovací jáma dosahuje hloubky pøibližnì 
jedenáct metrù.       

Vzhledem k bájné historii blízkého Mìlníku byl 
štít pojmenován podle èeské patronky Ludmily.        

Lochkovský tunel s délkou 1,6 kilometru bude 
opravován jako druhý.        

D4 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana 
Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem se rozšíøí 
o novou budovu v areálu Masarykovy nemocnice. 
Generálním dodavatelem je Metrostav a OHL ŽS.

Provoz elektro divize 4 realizuje od letošního 
bøezna do kvìtna 2022 kompletní silnoproudé in-
stalace. Souèástí je pøípojka vysokého napìtí ze 
stávající trafostanice, veškeré rozvody vèetnì roz-
vadìèù, hromosvod a uzemnìní, svítidla a také zá-
ložní zdroje v podobì dieselagregátu a UPS.

Dále divize 4 dodává vzduchotechniku pro vý-
ukové prostory, která zabezpeèí nucené vìtrání 
a chlazení. Eliminaci tepelných zátìží jednotlivých 
místností vyøeší pøedevším cirkulaèní vzducho-
technické jednotky. V posluchárnách budou jed-
notky navíc obsahovat tepelné výmìníky, zajistí 
tedy i snížení tepelných ztrát. Provoz vzducho-
techniky bude na stavbì pracovat od letošního  
dubna do èervna 2022.

miny. Souprava zahrnuje vybavení pro èerpání 
smìsi a separaci materiálu, mazání a další funkce. 

Vyražený materiál ve smìsi s vodou je z tunelu 
odvádìn do separaèního zaøízení na povrchu.

Startovací a cílovou jámu pøibližnì jedenácti-
metrové hloubky bylo kvùli vysoké hladinì pod-
zemní vody tøeba realizovat pod ochranou štìtov-
nicových stìn.  

Spolupùsobící celek
Razicí štít vytváøí hrubý výlom, do nìhož jsou hyd-
raulicky zatlaèovány ocelové trubky s vnìjším prù-
mìrem 1 219 milimetrù. Chránièky doèasnì zajistí 
výrub a umožní vtažení vlastního vodovodního po-
trubí DN 800. 

Po fixaci potrubí bude meziprostor vyplnìn mi-
nerální vodonepropustnou smìsí. Chránièka, po-
trubí a výplò tak vytvoøí spolupùsobící, nedeformo-
vatelný celek. Shybka poté bude pøes vybourané 
prostupy v armaturních šachtách propojena s roz-
vody v komorách. 

Závìreènou fází projektu bude zasypání star-
tovací a cílové jámy a demontáž ocelového vy-
strojení po ražbì. 

Celková délka každého ramene potrubí dosáh-
ne témìø 142 metrù. 

Ražba chránièek pro shybku Obøíství má být 
dokonèena na konci letošního bøezna. 

Na ražbu je nasazen mechanizovaný štít Her-
renknecht AVN 800XC o prùmìru 1,3 metru s èel-
ním rozpojováním a hydraulickým odtìžováním ze-

Shybka pod Labem u Obøíství sestává ze dvou sou-
bìžných potrubí, jimiž dennì proteèe tøicet milionù 
litrù pitné vody ze zdrojù na Mìlnicku. Jedno ra-
meno je již nefunkèní, druhé ve velice špatném 
stavu. Porucha pøivadìèe by mohla ohrozit dodáv-
ku pitné vody pro celý region a zasáhnout až dvì 
stì tisíc lidí. 

Nezbytná oprava patøí mezi první projekty, je-
hož èásteèné financování zajiš�uje Ministerstvo 
zemìdìlství prostøednictvím nového dotaèního 
titulu. Technicky nároèný projekt zpracovala spo-
leènost Sweco Hydroprojekt, jeho realizaci zajistí  
PRAGIS s pomocí divize 1.   

Technologie mikrotunelování 
Na stavbì pod øíèním korytem je využita unikátní 
metoda mikrotuneláže. 

Opravy komunikací v Kladnì

Výstavba haly NOVAVAX CZ

Nová kanalizace v Praze 6

D4 V prosinci byla ukonèena èásteèná obnova uli-
ce Štechova v Kladnì, již divize 4 zajiš�ovala jako 
generální dodavatel. 

Opravy se týkaly úseku mezi ulicí Vanèurova 
a železnièní tratí Kladno – Kralupy nad Vltavou, 
vèetnì navazujícího veøejného prostranství. Novì 
zde vznikla ètyøi parkovištì se zvýšenou kapacitou 
pro 80 aut, vèetnì kolmého stání. Vozovky dostaly 
nový, propustný povrch a upraven byl také místní 
park a stávající zelené plochy a chodníky.

Mìstská spoleènost poté vymìòovala stožáry 
veøejného osvìtlení. 

D4 Stoku v ulici Kamýcká staví pro Pražskou vodo-
hospodáøskou spoleènost divize 4.

V souèasnosti jsou v lokalitì splaškové vody 
odvádìny do jímek, nová stoka je nasmìruje do 
Ústøední èistírny odpadních vod, a zlepší životní 
prostøedí celé oblasti. Kanalizace v délce pøibližnì 
550 metrù, realizovaná bezvýkopovou metodou, 
povede od Brandejsova námìstí po ulici Suchdol-
ská, napojeny na ni budou stávající stoky z boè-
ních ulic Lysolajská, Budyòská a Osvobození. Po-
trubí na rozhraní vozovky a pøíkopu bude raženo 
v hloubce pøesahující sedm metrù. Provoz zùstane 
zachován v obou smìrech, jízdní pruhy se však 
zúží. Stoka v Kamýcké ulici je souèástí výstavby 
kanalizace na Budovci. 

Stoka má být dokonèena letos v létì.



PÌT OTÁZEK

Milan Tonhauser   
vedoucí projektù divize 3 

Rodák z Nitry absolvoval na Støední prùmyslové 
škole v Prievidzi obor dopravní stavitelství, poté 
nastoupil do spoleènosti Subterra jako mistr hlav-
ní stavební výroby. Dnes pracuje jako vedoucí pro-
jektù, momentálnì ve své rodné zemi. 

Jaká byla vaše cesta k souèasné pozici? 
Po sedmi letech práce jako mistr jsem povýšil na 
stavbyvedoucího, následnì na hlavního stavby-
vedoucího. A loni jsem dostal pøíležitost stát se ve-
doucím projektù. Pøi práci jsem absolvoval pro-
fesní vzdìlávání na úrovni MBA, nyní navíc studuji 
druhý roèník vysoké školy. 

První stavbou byla optimalizace tra�ového 
úseku Krasíkov – Èeská Tøebová. Z pohledu ná-
roènosti, zkušeností i vzpomínek bych vyzdvihl re-
konstrukci Støelenského tunelu. Zde jsme poprvé 
u nás i na Slovensku využili pevnou jízdní dráhu ra-
kouského prefabrikovaného systému ÖBB PORR. -

Èím je pro slovenské železnice dùležitá nedávno 
zahájená zakázka v Žilinì?
Modernizace žilinského uzlu zkvalitní dopravu na 
frekventovaném úseku, cestujícím pøinese pohodlí 
a bezpeènost a obyvatelùm mìsta snížení hluku èi 
lepší pøístup na nástupištì. Rekonstrukce tohoto 
úseku je pøedpokladem pro vytvoøení tranzitního 
koridoru vyhovujícího konvenèním železnièním 
systémùm Evropy, díky kterému mùže tento druh 
dopravy lépe konkurovat ostatním.

Stavba pomùže i celému mìstu. Z hlediska sil-
nièní, cyklistické a pìší dopravy je zásadní zrušení 
úrovòových pøejezdù na hlavní trati a jejich nahra-
zení bezpeènými podchody a nadjezdy. 

Oèekáváte pøi realizaci nìjaké komplikace?
Projekt má mimoøádný rozsah, celkem pøedsta-
vuje více než sedm set provozních souborù a sta-
vebních objektù. Proto bude nároèný na koordina-
ci a výluky, tøeba vybudování silnièního nadjezdu 
nad stanicí Žilina si vyžádá celkovou pøestavbu 
komunikace. 

Kromì omezení v zasaženém území bude mít 
stavba výrazný vliv i na dopravu v dalších èástech 
mìsta. Uzavøena bude napøíklad èást Kysucké uli-
ce vèetnì podjezdu pod železnièní tratí, která do 
Žiliny pøivádí podstatné množství dopravy ze seve-
ru. U všech staveb se vynasnažíme minimalizovat 
vliv na provoz  a samozøejmì plnit harmonogram.

Loni jste dokonèili tra� Kra¾ovany–¼ubochòa. Jak 
slovenskou železnièní infrastrukturu hodnotíte 
celkovì? 
Úsek Kra¾ovany–¼ubochòa se nachází také na tra-
ti Žilina–Košice vedoucí údolím Váhu, asi šedesát 
železnièních kilometrù smìrem na východ. Za divi-
zi 3 jsme práce ukonèili a pøedali loni v prosinci.

Slovensko své železnice postupnì opravuje 
od roku 2002. Zatím bylo modernizováno pøibližnì 
dvì stì kilometrù tratí, což je podle mého názoru 
stále málo. Infrastrukturu železnic je tøeba rekon-
struovat ve spojení s jednoznaènou provozní 
koncepcí. Dále by mìlo být vyøešeno dlouhodobé 
podfinancování údržby tratí, které se projevuje 
v èetných rychlostních propadech ovlivòujících 
nejen dobu jízdy, ale i komfort cestování.

Jak stavby na Slovensku ovlivòuje koronavirová 
pandemie?
Výraznì. Už tím, že byly zrušeny všechny akce 
s poètem osob pøevyšujícím šest. Toto opatøení 
komplikuje proškolování zamìstnancù v bezpeè-
nosti práce. Setkání vìtšího množství lidí tedy mají 
online podobu. 

Další problémy nastávají v nasazení kolejové 
mechanizace od spoleèností z jiných zemí. Zde je 
nutno øešit pøechod pøes hranice a prokazovat se 
negativním testem.

Betonáži sekundárního ostìní pøedchází montáž 
samonosné ocelové výztuže.    

Na primární ostìní tubusu je nejprve pøikotvena 
fóliová hydroizolace.  

Na nìmeckém dálnièním tunelu pokraèuje divize 1 v realizaci sekundárního ostìní, 
bednicí komplex byl pøesunut ze západního na východní tubus.    

Divize 2 pokraèuje v rekonstrukci Centra odborné pøípravy technickohospodáøské v Èeskobrodské ulici v Praze-Hrdloøezích. 
Díky výjimeèným materiálùm a technologiím bude budova energeticky sobìstaèná.      

Betonáže tunelu Spitzenberg   

Pøestavba pražské støední školy   

Souèasná modernizace navazuje na tøi roky starou rekonstrukci stanice Poøíèany. Divize 3 dodává 
pøedevším koleje a podílí se i na drážních technologiích a objektech.  

Tunel ve spolkové zemi Hesensko na trase nové 
dálnice A44 stavìjí divize 1 a BeMo Tunnelling od 
roku 2017. Dva dvoupruhové tubusy mìøí pøibližnì 
600 metrù. 

Od severního portálu
Ražby v komplikovaném prostøedí musely chránit 
mikropilotové deštníky. Zaèátkem loòského roku 

byl proražen západní tubus, v èervnu pak následo-
val východní. 

Betonáže sekundárního ostìní zaèaly na se-
verním portálu realizací hloubené èásti západního 
tubusu. Po raženém úseku následoval hloubený 
na jižním portálu. Forma pak byla pøesunuta zpìt 
na sever a shodným postupem byly zahájeny prá-
ce na východním tubusu, které již dosáhly pøibliž-

nì poloviny jeho délky. Jsou betonovány i chod-
níky a následovat budou obì tunelové propojky.

Vlastní betonárka
Postup prací vychází z místních podmínek, k mon-
táži forem i návozu materiálu byl využíván zejména  
severní portál. 

„U severního portálu je také umístìna  mobilní 
betonárka. Vzhledem k délce tunelu jsme praco-
vali pouze s jedním bednicím komplexem. U ostìní 
se daøí dosáhnout nadstandardní kvality,“ pøibližu-
je postup betonáže øeditel oblasti Nìmecko divi-
ze 1 Jiøí Patzák.

Po dokonèení definitivního ostìní letos v dub-
nu bude v tubusech realizováno odvodnìní a vo-
zovkové vrstvy, na povrchu pak zemní práce v ob-
lasti portálù vèetnì zásypu hloubených èástí.

Na stavební èást projektu naváže závìreèná 
instalace technologického vybavení. 

Zprovoznìní tunelu Spitzenberg je plánováno 
na pøíští rok. 

V únoru zaèala další etapa prací na více než šestnáctikilometrovém úseku I. železnièního koridoru. 
Divize 3 realizuje pøedevším rozsáhlé úpravy ve stanici Poøíèany. 

Modernizace trati Velim–Poøíèany            

Frekventovanou tra� upravuje divize 3 se spoleè-
ností SWIETELSKY Rail CZ od poloviny roku 2020, 
stavba je jako první v Èesku spolufinancována 
z nového programu CEF Blending Call. 

Výmìna železnièního svršku a èásteèná sana-
ce spodku se dotýká celého úseku vèetnì obou 
stanic a zastávek Cerhenice a Tatce. Projekt zahr-
nuje také pøejezdy, protihlukové stìny, nástupištì, 
mosty, trakèní vedení a zabezpeèovací zaøízení. 
Nové odboèky v Cerhenicích a Tatcích zajistí lepší 
øízení provozu.

 
Nároèná sanace trati
Loni dokonèila divize 3 rekonstrukci sudé kolejové 
skupiny ve stanici Poøíèany, kde opravovala želez-
nièní svršek a spodek. Subdodavatelé realizovali 
pozemní objekty, umìlé stavby, trakèní vedení èi 
zabezpeèovací zaøízení. 

Projekt si vyžádal øadu úprav, pøedevším na 
železnièním spodku. Pùvodnì navržená sanace 
vrstev nevyhovìla pøi zatìžkávacích zkouškách, 
proto byla na kolejích è. 4 a 6 provedena vápeno-
cementová stabilizace.

Další zmìny se týkaly èeskobrodského zhlaví. 
Kvùli kabelovým trasám nebyla možná stabilizace 
frézou, takže neúnosné podloží bylo nahrazeno 
vrstvou kameniva stmeleného cementem. „To pro 
nás znamenalo vyvézt a nahradit pøibližnì pìt tisíc 
kubických metrù materiálu. Bylo to složité na lo-
gistiku, protože se na místì potkávalo až sedmde-
sát kusù techniky,“ popisuje problematiku hlavní 
stavbyvedoucí Milan Badura.

Chránìné pøejezdy
Další etapa projektu obsahuje práce na svršku 
a spodku kolejí è. 0 a 2 vèetnì pøilehlých výhybek. 
Jedná se o koleje, ke kterým není pøístup z boku, 
tudíž musela divize 3 na trati zøídit chránìné pøe-
jezdy a stroje budou èekat na pauzy v drážním pro-
vozu. „U každého pøejezdu bude proškolený za-

mìstnanec ve spojení s dispeèerem a povolí nám 
vjezd na potøebná místa. Navíc vlaky budou jezdit 
z obou stran, proto musíme ještì zvýšit bezpeè-
nost práce,“ doplòuje Milan Badura.

Dokonèení této èásti stavby je plánováno na 
konec dubna, celkovì má divize 3 dohotovit své 
práce na jaøe 2022. 

D3

D1

D2
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Na fasády objektù COPTH budou namontovány 
døevìné panely.  

Pøemìna COPTH, stavby pocházející ze 70. let, je 
pilotním projektem pro podobné budovy. Investice 
hlavního mìsta je spolufinancována z dotaèního 
programu Evropské unie. 

Divize 2 jako generální dodavatel pracuje na 
stavbì od záøí 2019. 

Úsporná øešení 
Výrobu potøebné energie zajistí tepelná èerpadla 
z geotermálních vrtù a fotovoltaické panely dopl-
nìné bateriovým kontejnerem. Ztráty sníží také 
vzduchotechnika se zpìtným získáváním tepla 
a vlhkosti. Odpadní voda ze sprch bude využita na 
splachování, deš�ová na zalévání zahrady. 

Pokroèilé budou rovnìž øídicí technologie. 
Automatická regulace osvìtlení bude reagovat na 
pohyb a intenzitu denního svìtla. Provoz školy 

bude ovládat systém zahrnující také kontrolu vstu-
pujících osob. 

Nová podoba školy i areálu
Z pùvodní stavby zùstala pouze ocelová nosná 
konstrukce. Nová fasáda v podobì døevìných pa-
nelù byla vyvinuta na ÈVUT, budovu doplní i sluno-
lamy, žaluzie nebo zelená støecha. 

Rozsáhlé stavební úpravy pøinesou rovnìž 
nové uspoøádání venkovních prostor, okolí školy 
tak bude lépe využito. 

„Až do závìru rekonstrukce budeme pracovat 
na exteriérech, dokonèovat fasádu a montovat 
veškeré technologie. Naštìstí jsme zatím nenara-
zili na vìtší komplikace kvùli karanténním opatøe-
ním, aèkoliv výpadky pracovníkù na všech úrov-
ních stavby i subdodavatelù samozøejmì øešíme,“ 

pøibližuje souèasnou situaci stavbyvedoucí Mi-
chal Krenar.

Divize 2 nyní jedná o posunu termínu dokonèe-
ní z letošního listopadu na leden 2022.
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Spoleènost v Praze stavìla první úsek metra C 
vèetnì stanice Pražského povstání. 

U pøemostìní Olše v Karviné se sešli zástupci 
všech ètyø dodavatelù.

Knihu pokøtil generální øeditel Jaroslav Heran    
a prezident Skupiny Metrostav František Koèí.       

Jako vedoucí spoleèník dostala Subterra vedle 
diplomu také trofej.        

Obchodní øeditel Subterra Jiøí Tesaø pøevzal 
cenu od generálního øeditele SŽ Jiøího Svobody.          

Novì otevøený úsek budovaný ve III. etapì 
spojuje mìsta Csorna a Šoproò.      

Silnici a mostu poblíž obce Kópháza požehnal 
faráø Antal Németh.  

jeho existenci zásluhu a právì o nich – a pøede-
vším pro nì – je i kniha.

Významné jubileum pøipomínají také symboly 
na recepcích v budovì centrály i v regionálních 
poboèkách. Se speciálním logem s motivem èísli-
ce 50 se mùžete setkat i na webu spoleènosti, na 
sociálních sítích nebo tiskovinách. 

Novou grafickou podobu letos dostaly rovnìž 
noviny Metrostavu. 

Z liniových staveb zvolila odborná komise tra� 
Èeský Tìšín – Dìtmarovice. Na optimalizaci úseku 
v letech 2017 až 2020 pod vedením divize 3 praco-
valy také OHL ŽS, Eurovia CZ a GJW Praha.  

Úpravy témìø 21kilometrového úseku III. tran-
zitního železnièního koridoru zvýšily tra�ovou rych-
lost až na 160 km/h. Souèástí stavby byla rekon-
strukce železnièního spodku a svršku, pøejezdù, 
nástupiš� a podchodù nebo modernizace drážních 
technologií. Nejdùležitìjší stavební objekt pøed-

stavovalo pøemostìní Olše v Karviné-Fryštátu, dva 
jednokolejné ocelové mosty se tøemi poli a oblou-
kem uprostøed.         

Trofej a diplomy pøedával generální øeditel 
Správy železnic Jiøí Svoboda pøímo na jednotli-
vých stavbách, se zástupci dodavatelské spoleè-
nosti se setkal v pátek 22. ledna na levém bøehu 
Olše u nového pøemostìní. 

Za spoleènost Subterra pøevzal ocenìní ob-
chodní øeditel Jiøí Tesaø.      

U pøíležitosti výroèí vydal Metrostav unikátní 
publikaci, kterou v pátek 8. ledna v centrále na 
pražské Palmovce pokøtil jeho generální øeditel 
Jaroslav Heran spolu s prezidentem Skupiny Met-
rostav Františkem Koèím. 

Kniha o zhruba 370 stranách na mnoha archiv-
ních fotografiích ilustruje bohatou historii spoleè-
nosti a dùležité stavby nejrùznìjších druhù. Všich-
ni, kteøí Metrostavem za padesát let prošli, mají na 

Jedna z našich nejvìtších stavebních spoleèností 
vznikla 1. ledna 1971 a jejím hlavním, v názvu obsa-
ženým úkolem bylo budování pražského metra. 

Tehdejší národní podnik byl ustaven v rámci 
oborového podniku Vodní stavby, který s pracemi 
na podzemní dráze v hlavním mìstì zaèínal. I pro-
to lze za symbolický okamžik zrození Metrostavu 
pokládat již první úder sbíjeèky v Opletalovì ulici 
pøi slavnostním zahájení výstavby pùvodnì podpo-
vrchové tramvaje 7. ledna 1966.

V roce 1974 dokonèil Metrostav první úsek  
metra C z Florence (tehdy Sokolovské) na Kaèe-
rov, v sedmdesátých letech pak pracoval na všech 
tøech trasách a v dalším desetiletí byl generálním 
dodavatelem pražského Strahovského tunelu. 

Po privatizaci se Metrostav pøemìnil na ak-
ciovou spoleènost, v polovinì 90. let si upevnil po-
stavení mezi pøedními stavebními podniky v Èesku 
a pozdìji rozšíøil svoji èinnost do zahranièí. Sub-
terra se dceøinou spoleèností stala v roce 2004. 
O pìt let pozdìji vznikl koncern Skupina Metrostav 
spojující dnes šedesát pìt spoleèností.  

Správa železnic, investor èeské železnièní infra-
struktury, novì oceòuje nejlépe realizované stav-
by v jedenácti kategoriích. 

Smyslem titulu je vyzdvihnout technický, pro-
vozní, ekonomický èi spoleèenský pøínos projektù 
nebo jejich souèástí – jak na koridorech a páteøní 
síti, tak na regionálních a místních tratích.     

Premiérový roèník soutìže Železnièní stavba 
roku, mezi jejíž partnery se zaøadila také Subterra, 
nese letopoèet 2020.      

Správa železnic uspoøádala první roèník soutìže oceòující nejlepší tuzemské železnièní projekty.
Mezi liniovými stavbami zvítìzila optimalizace trati Èeský Tìšín – Dìtmarovice, na které se podílela divize 3.   

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. Kateøina Pazderová

50 let
Ing. Jan Bøezina

55 let
Kamil Korbeláø
Lubomír Crlík

60 let
Milan Kulík

65 let
Milan Malík

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
Ing. Roman Brukner
Bc. Ondøej Sloup
Adrian Mihai Šelever
Helena Šimková

15 let
Ing. Miloš Váòa
Ing. Vlastimil Bárta
Libor Svozil

25 let
Ing. Pavel Ctibor
Josef Malý
Jan Doležel

GRATULACE               –            ÚNOR BØEZEN

Železnièní stavba roku 2020         

Pùlstoletí spoleènosti Metrostav     

Otevøení èásti silnice M85  

Na zaèátku letošního roku uplynulo padesát let od založení mateøské spoleènosti Metrostav. 
Významné výroèí pøipomíná napøíklad rozsáhlá publikace.    

V polovinì prosince byla zprovoznìna III. etapa rychlostní silnice M85 na severozápadì Maïarska. 
Na výstavbì komunikace se podílí dceøiná spoleènost Subterra – Raab.  

Podìkování Janu Vinterovi         

Spolek Cesta za snem, který již pátým rokem pod-
poruje též Subterra, i ve složité epidemické situaci 
na letošek naplánoval øadu aktivit.  

Bìžkaøský ÈEZ handy kvadriatlon 6. bøezna 
v Bedøichovì bude bez divákù, stejnì tak ÈEZ han-
dy biatlon v bøeznu v Praze a možná též letní kvad-
riatlon v èervenci. Na konci èervence se koná 
Metrostav handy cyklo maraton, jehož tématem 
bude voda. V záøí pak následuje Subterra Open 
Weekend, letos by se organizátoøi rádi vrátili k tra-
dièní události plné zážitkù pro stovky úèastníkù. 

Silnice M85 je nejsložitìjším projektem dceøi-
né spoleènosti v Maïarsku. K dispozici byly pouze 
projekty pro stavební povolení, a tak realizaèní do-
kumentaci a koordinaci pøípravných prací vèetnì 
archeologického výzkumu zajiš�ovala Subterra – 
Raab. Kvùli nedostateènì únosnému podloží bylo 
pøemístìno 1,8 milionu metrù krychlových zeminy 
a pláò i náspy musely zpevnit geotextilie, geomøíže 
a chemická stabilizace.   

„Vzhledem k pøísným pøedpisùm byla doku-
mentace a kontrolní mìøení nároènìjší než vlastní 
realizace. Složitá byla rovnìž koordinace výstav-
by, od zemních prací až po izolaci na mostech,“ 
hodnotí projekt jeho vedoucí Gergely Bölcskei. 

Subterra – Raab v souèasnosti pokraèuje pra-
cemi na IV. a V. etapì, které silnici M85 pøivedou  
do Rakouska. 

Ve støedu 16. prosince byl zprovoznìn 51kilo-
metrový úsek Csorna–Šoproò, z nìjž témìø tøetinu 
délky realizovala Subterra – Raab. Na III. etapì, tr-
vající pùldruhého roku, pracoval také Dömper.   

Silnice M85 spojuje mìsta Ráb a Šoproò a povede 
až na rakouské hranice. Díky návaznosti na dál-
nièní sí� se zrychlí cesta ze severozápadního cípu 
zemì do Rábu a dále do Budapešti. 
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Cesta za snem v roce 2021         

Loni v prosinci ukonèil po 41 letech pracovní po-
mìr ve spoleènosti Subterra Jan Vintera.

Do tehdejšího podniku VDUP nastoupil po ab-
solvování ÈVUT roku 1979. Vìtšinu kariéry praco-
val v divizi 1, roku 1997 se stal jejím øeditelem. Za 
jeho pùsobení realizovala Subterra øadu podzem-
ních staveb od uzávìrù plynového zásobníku v Pøí-
brami pøes kolektory v Praze po silnièní a železniè-
ní tunely nebo úsek metra. Od roku 2009 pracoval 
jako výrobní inspektor v centrále spoleènosti a zá-
roveò pøedával své bohaté zkušenosti.

Janu Vinterovi dìkujeme za jeho pøínos a pøe-
jeme mnoho zdraví a energie.

Jaroslav Èižinský
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