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NOVÁ BUDOVA ARCHIVU LOUNY

D2

Základní škola v Pøezleticích

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Divize 2 v èervenci zahájila výstavbu svazkové školy pro støedoèeské obce Pøezletice, Podolanka a Jenštejn.
Výukové budovy a jídelnu doplní také sportovištì.
Inteligentní systém øízení
Industriálnímu výrazu pohledového betonu budou
odpovídat i další prvky.
Veškeré vnitøní rozvody viditelnì povedou po
stìnách nebo stropní desce. Toto provedení klade
vysoké nároky na koordinaci sítí, èisté provedení
pøíèek a rovnìž montáž zaøizovacích pøedmìtù.
Na støeše jsou navrženy ocelové konstrukce
pro osazení vzduchotechnických jednotek a fotovoltaických panelù. „Objekt bude vybaven pomìrnì složitým systémem mìøení a regulace, který
bude ovládat celou budovu od chlazení po hliníkové žaluzie, osazené jako souèást fasády,“ popisuje
pokroèilé technologie Martin Heran.

odkladu dostala s betonážemi do zimního období,
takže bude složitìjší udržet vysokou kvalitu povrchù,“ vysvìtluje za divizi 2 Martin Heran.
Zavìšený, vìtraný fasádní pláš bude tvoøen
obdélníkovými šablonami z lakovaného plechu.

Ceremoniál na konci školního roku
Poslední èervnový den byl slavnostnì poklepán
základní kámen stavby. Na místì budoucí školy se
sešli žáci, rodièe, uèitelé, pøedstavitelé obcí i dodavatelé. Divizi 2 zastupoval øeditel Petr Kajer.
Akci doprovodilo dìtské vystoupení a také rozdávání vysvìdèení.
Staveništì pak bylo pøevzato 16. èervence.
Èasovì nároèné bude dokonèení první z výukových budov, jež má být v provozu již v èervenci
2022. „Vzhledem ke zpoždìní realizace je nyní tìžké shánìt nejen kapacity u subdodavatelù, ale
i samotný materiál,“ doplòuje Martin Heran.
Pøedání celého komplexu je plánováno na zaèátek roku 2023.

Projekt sestává pøedevším ze dvou propojených
výukových budov a jídelny.

Na základní kámen nové školy poklepal také
øeditel divize 2 Petr Kajer.

Tøípodlažní budova svazkové školy Panská pole se stane dominantou i spoleèenským centrem obce.
Objekty zèásti vymezí plochu nového Školního námìstí.
Soubor školních budov ve Svazkové ulici bude postaven dle projektu ateliéru Kolpron. Dodavatelskou spoleènost vede divize 2, dále ji tvoøí Auböck
a POHL. Na zakázce se podílí také divize 4.
Dvì podlouhlé, krèkem propojené výukové budovy s plochou støechou, dvou- a tøípodlažní, doplní jednopodlažní jídelna. Okolo objektù vznikne
školní park se zábavními prvky, atrium se ètenáøskou zahradou, pøestávkový prostor, volejbalové
høištì a další sportovní plochy. Škola bude zázemím i pro volnoèasové aktivity a spoleèenské èi
kulturní akce.
Pohledový beton
Nosnou konstrukcí budou monolitické železobetonové stìny, stropy a støešní desky, v nìkterých
místech doplnìné sloupy.
„V projektu se železobeton rozsáhle uplatní
také pohledovì. Stavba se ovšem kvùli pùlroènímu

Metrostav handy cyklo maraton
V dalším roèníku benefièního štafetového závodu poøádaného spolkem Cesta za snem byl opìt zapojen i tým Subterra,
který pátou úèast ozdobil svým nejlepším umístìním.

Na startu na pražské Palmovce se tým pøedstavil
i s letošní patronkou Michaelou Hrachovcovou.

Do cíle u vodní nádrže Džbán v Praze-Vokovicích
dorazili jezdci a øidièi v pátek veèer.

Handbikera Jana Kopeckého doprovázel jako
èlen týmu také generální øeditel Ondøej Fuchs.

Osmièlenné týmy zahrnující i handicapovaného
jezdce na handbiku, které závodily pro svého patrona, vyrazily na tra v úterý 27. èervence z Palmovky. Stejnì jako loni byla 2 222 kilometrù dlouhá
trasa maratonu pevnì daná a vedla územím všech
ètrnácti krajù.
Tentokrát se organizátoøi zamìøili na téma
vody, cyklisté i øidièi dvou doprovodných vozù tak
s výjimkou Lipna navštívili všechny významnìjší
pøehrady i rybníky.

Tìsnì pod stupni vítìzù
Závodníci i doprovod si pøi nonstop závodu dobøe
poradili s mnoha nesnázemi, a už šlo o bouøky, èi
navigaci po zadané trase, na níž se vyskytovala
také øada rozbitých úsekù.
„Honzùv handbike mìl od zaèátku nepøíjemnou závadu, témìø nebrzdil. Na støedoèeských
kopcích to ještì tak nevadilo, ale pak se z toho stal
velký problém, který jsme naštìstí brzy vyøešili,“
popisuje potíže kapitán týmu Miroslav Rypáèek.

Do cíle dorazil èerno-žlutý tým v šestém nejlepším èase, a po zapoètení všech bonusù a penalizací se posunul až na ètvrté místo. Pøi závìreèném celodenním sobotním programu tak mohla
Subterra slavit svùj dosud nejlepší výsledek.
„Závod není jen nároèným sportovním výkonem, ale hlavnì zážitkem plným dobré nálady
a kamarádství. Také díky Míše, Honzovi a Cestì za
snem si každý mùže uvìdomit, co je skuteènì dùležité,“ shrnuje své dojmy Miroslav Rypáèek.

Vážení ètenáøi,
dne 29. èervna uzavøel Dopravní podnik hlavního
mìsta Prahy s konsorciem, jež vede Subterra,
smlouvu o výstavbì první èásti metra D. Dalšími
èleny jsou HOCHTIEF CZ, STRABAG, HOCHTIEF
Infrastructure a Ed. Züblin. Úsek mezi stanicemi
Pankrác a Olbrachtova v délce 1,2 kilometru zahrnuje pøestup z trasy C a je nejnároènìjší èástí celého projektu. Podpis smlouvy byl pro nás pochopitelnì „ZPRÁVOU DNE“, ne-li roku.
Pùvod slova „metro“ hledejme až v antickém
Øecku ve slovì „métér“ (matka). Spojením „métér“ a „polis“ vznikl pojem „metropole“, který se
uchytil v mnoha jazycích s významem „hlavní èi
velmi dùležité mìsto“. První metropolí s podzemní
dráhou – „Metropolitan Railway“ – se pøed témìø
sto šedesáti lety stal Londýn. Dnes má tamní metro nejvìtší délku v Evropì a ètvrtou na svìtì.
Subterra má zkušenosti s výstavbou metra
hned ve dvou evropských metropolích, v Praze
a Stockholmu. Více se doètete v pøíloze tohoto
Zpravodaje. Do rozšiøování pražského metra byla
zapojena po vìtšinu období 2000–2015. Na poslednì budované trase V.A se mùže pochlubit zøejmì nejsložitìjším dílem, trojlodní stanicí Veleslavín. V èase a prostoru se zde musely zkombinovat
ražby NRTM s prùjezdem tunelovacího stroje.
Ve Stockholmu vyhrála naše mateøská spoleènost první zakázku na metro v roce 2018. Nyní
zde pracuje celkem na ètyøech projektech, z nichž
nejvìtší zahrnuje kromì tunelového úseku i dvì
stanice. S ražbami rùznými metodami i s vybavováním metra technologiemi a jejich údržbou tedy
máme dostatek zkušeností. Proto vìøím, že zakázka na první úsek nové trasy D nepøinese nic, s èím
bychom si neumìli poradit.
Tím ovšem nechci její význam pro naši spoleènost nijak zlehèovat. Naopak, metro zùstává
prestižní stavební disciplínou a jsme rádi, že po
nìkolika letech budeme mít s partnery opìt pøíležitost stavìt ho na domácí pùdì. Cesta k této zakázce však nebyla jednoduchá; nìkteøí z konkurentù využívali všech oponentních prostøedkù do
krajnosti, nebo spíše až za ni. „Karavana však šla
dál“ – ze slušnosti uvádím pouze druhou èást nomádského pøísloví – a po dlouhých sedmnácti mìsících od vyhlášení výbìrového øízení došla k cíli,
resp. k podpisu smlouvy. Nyní se èeká ještì na
vydání stavebního povolení. I tento proces je ale
spojen s obstrukcemi, které se v èeském prostøedí stávají v poslední dobì témìø normou. Stìžovatelé sotva domýšlejí, jak významnou velièinou je
ve stavebnictví èas a jaká je jeho cena. My radìji
tvoøíme než boøíme, s partnery jsme na zahájení
stavby pøipraveni a tìšíme se, až zaèneme.
I když se díváme dopøedu, ohlédnu se za prvním pololetím. Výsledkovì dopadlo velmi dobøe,
bylo by však falešné tvrdit, že nás v nìm nepotkala
žádná potíž. Potkala. Byla to neúspìšná arbitráž
ve Švédsku. S jejím výsledkem jsme nepoèítali, ale
vyrovnáme se s ním. Musíme, a víme i jak. Jdeme
do toho s tím, že Subterra se svými dceøinými spoleènostmi ještì nikdy nemìla tak velký zásobník
práce a nepoèítala s tak vysokým obratem na konci roku jako nyní. Zbývá tedy jediné: pøetavit tyto
ukazatele a pøedpoklady do co nejlepšího výsledku. Vìøím, že na to máme.
Ing. Ondøej Fuchs
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Nová budova archivu Louny
Moderní sídlo Státního okresního archivu Louny se po roce a pùl výstavby výraznì pøiblížilo ke své koneèné podobì.
Na stavební èásti se podílí divize 2, technická zaøízení instaluje divize 4.

mìsta. Transparentní je rovnìž spojovací krèek.
Specifické opláštìní budovy jinak tvoøí hladké
a profilované betonové panely zavìšené na nerezových kotvách.

hmot. Celkovou výšku stavby opticky zmenšuje zapuštìní tøetiny depozitní sekce do terénu, což zároveò pøispívá ke stabilitì vnitøního prostøedí.
Plné plochy na fasádách se støídají s prosklenými, které se obracejí zejména na sever, k centru

Aerosolová hasicí zaøízení
Budova archivu, která bude vytápìna tepelným
èerpadlem a zemními vrty, vyžaduje s ohledem na
svùj hlavní úèel pomìrnì rozsáhlé technické vybavení. Jeho souèástí jsou také nìkterá ménì obvyklá øešení.
V prostorách objektu, v nichž kvùli možnému
znehodnocení archiválií není povoleno hašení vodou, osazuje divize 4 aerosolová hasicí zaøízení.
„Protipožární systém samozøejmì musí fungovat
zcela samostatnì, má tedy vlastní detekci ohnì,
ovládání a také zásoby hasicího média. V tomto
pøípadì se jedná o generátory aerosolu, které jsou
napojeny na modulární øídicí jednotky ovládající až
osm kusù,“ popisuje systém vedoucí støediska
SHZ David Lehovec. V celém objektu archivu bude
nainstalováno 88 generátorù a 108 opticko-kouøových hlásièù.
Kromì kompletace vnitøních instalací jsou na
stavbì nyní realizovány obklady a dlažby, zároveò
pracovníci dokonèují povrch støech.
V okolí objektu probíhají terénní úpravy a jsou
budovány komunikaèní plochy.
Plánované dokonèení lounského archivu pøipadá na únor pøíštího roku.

Vstupní èást zaujme prosklenou fasádou na
pùdorysu oblouku.

Prostory archivu jsou nároèné na technická
zaøízení, zejména vzduchotechnická a hasicí.

D2 V èervnu dokonèila divize 2 obnovu nádražní
budovy v Protivínì.
Projekt obsahoval celkovou opravu støech
vèetnì pultových nad nástupištìm, omítek s mnoha ozdobnými prvky i pohledového cihlového
zdiva. Mezi další práce na vnìjšku budovy patøily
nátìry ocelových konstrukcí a zámeènických prvkù, instalace osvìtlení nad nástupištìm a hlavním
vstupem èi hromosvody a nové uzemnìní budovy.
Nájemní byty v patøe dostaly nové datové rozvody.
Naopak v podzemním podlaží se jednalo o rozvody
vnitøní kanalizace, upravena byla také kanalizace
venkovní a byla namísto nevhodných septikù pøipojena na øad.
Rekonstrukce nádraží trvala necelý rok.

Tra Brno-Malomìøice – Adamov
D3/D1 Na nové zakázce v podobì celkové rekonstrukce dvoukolejného železnièního úseku mezi
Brnem-Malomìøicemi a Adamovem se budou podílet divize 3 a 1. Dalšími dodavateli jsou STRABAG Rail a Elektrizace železnic Praha.
Úsek v délce pøesahující devìt kilometrù je
souèástí I. tranzitního železnièního koridoru. Projekt obsahuje jak nové objekty, napøíklad podchod
nebo protihlukové stìny, tak úpravy objektù stávajících, tj. kolejí, mostù èi zastávek Babice nad
Svitavou a Bílovice nad Svitavou.
Rekonstrukci ètyø tunelù Blanenská zajistí divize 1. Práce spoèívají zejména v sanaci definitivního ostìní vèetnì lokální aplikace støíkaného
betonu, hydroizolace, svorníkù a injektáží spár
a prostor za ostìním. Souèástí jsou také opravy tunelových portálù a obnova øíms.
Stavba má být zahájena v øíjnu a dokonèena
za ménì než dva roky.

River City Prague po kolaudaci
D4 Administrativní budovy Mississippi House
a Missouri Park, jež doplnily komplex na Rohanském nábøeží v pražském Karlínì, byly dokonèeny
pro první nájemce. Investorem projektu, který splòuje pøísné ekologické parametry a nabízí nadstandardní kanceláøe se zdravým vnitøním prostøedím, je rakouská spoleènost CA Immo.
Divize 4 a HTK spoleènì dodávaly zdravotnìtechnické instalace, chlazení, vzduchotechniku,
topení a stabilní hasicí zaøízení. Topení a chlazení
zajišují tepelná èerpadla, v obou budovách i jejich
spoleèných podzemních garážích byl instalován
sprinklerový systém. Rozvody technologií se soustøeïují do takzvaných servisních prstù v nadzemních podlažích.
Práce na instalacích zapoèaly loni v kvìtnu,
kolaudace se konala na konci letošního kvìtna.

Èlenitá budova archivu tvoøená nìkolika propojenými kvádry je èásteènì zapuštìná do terénu.
Ploché støechy jsou zèásti navrženy jako zelené.
Novostavba Státního okresního archivu Louny se
nachází na pozemku mezi ulicemi Rakovnická
a Pod Nemocnicí v jižní èásti mìsta. Instituce se
pøestìhuje z již nevyhovujících historických prostor v centru.
V objektu budou mít své místo nejen archiválie, na nìž je vyhrazeno pøibližnì 3 000 metrù ètvereèných, ale také restaurátorské pracovištì, administrativní prostory a badatelský sál. Souèástí
dodávky jsou posuvné regály. Kapacita depozítáøe èiní 20 bìžných kilometrù archiválií.
Divize 2 a HOCHTIEF budovu staví od loòského
února. Na projektu dále pracuje divize 4, která instaluje veškeré technologické celky.
Prefabrikovaný pláš
Moderní tøípodlažní budova s èásteènì zelenou
plochou støechou, již navrhl ateliér PROSTOR 008,
sestává z nìkolika propojených, rùznì velikých

Inženýrské sítì pro Motel One
V centru Prahy zahájila spoleènost CBD Hybernská celkovou promìnu okolí Masarykova nádraží.
Jednou z prvních staveb bude hotel, jehož pøípojky buduje divize 4.

Pøes hotelové atrium povede jedna vìtev pìší
trasy nad Masarykovým nádražím, která vytvoøí
spojení s novou výstavbou v ulici Na Florenci a zároveò zkrátí cestu na Hlavní nádraží. Rozlehlé zastøešení kolejištì dostane parkovou úpravu.
Koordinace s archeology
Divize 4 dodává èást inženýrských sítí, konkrétnì
vodovodní, plynovodní a kanalizaèní pøípojky.
Kromì pøeložek a rekonstrukce stávajících rozvodù buduje i novou veøejnou splaškovou i dešovou
kanalizaci a také plynovodní øad.
Souèástí projektu je rovnìž hloubení a zajištìní stavební jámy, které doprovází archeologický
prùzkum. „Èinnost archeologù na pozemku v centru Prahy je pochopitelnì velice rozsáhlá, což vyžaduje peèlivìjší koordinaci veškerých prací,“
zdùrazòuje vedoucí stavby Martin Vlk.
Divize 4 pøevzala staveništì v èervnu, pracovat bude až do listopadu. Budova Motel One má
být dokonèena v roce 2024.

Dvì zakázky divize 1
D1 Od èervna divize 1 optimalizuje nadzemní vzduchotechnické objekty, které jsou souèástí sídlištních kolektorù v Nových Butovicích v Praze. Práce
zahrnují demolice vybraných objektù a výstavbu
nových vèetnì opravy hydroizolací odhalených
èástí, sanaci krèkù a výmìnu ventilátorù a vzduchotechnických klapek.
Druhým projektem, který má být rovnìž dokonèen v listopadu, je celková konzervace a zajištìní tìžní vìže v areálu Hornického skanzenu
Mayrau ve Vinaøicích nedaleko Kladna. Jedná se
o výmìnu støešní krytiny, odstranìní pùvodních
nátìrù ocelové nosné konstrukce a nanesení protikorozní ochrany. Již zkorodované èásti ocelových konstrukcí budou nahrazeny novými prvky.
Veškeré práce ve výšce až 30 metrù nad terénem
budou realizovány s využitím horolezeckého vybavení a pod restaurátorským dohledem investora.
Skanzen zùstane v provozu.

D4

Budova doplní zástavbu mezi Masarykovým nádražím a køižovatkou U Bulhara. Výstavbu inženýrských
sítí na trojúhelníkovém pozemku provázejí rozsáhlé archeologické nálezy.
Budova nìmeckého øetìzce Motel One, jehož
první èeská poboèka sídlí v nedalekém Florentinu,
vyplní trojúhelníkový pozemek na køižovatce ulic
Hybernská a Opletalova. Stavba doplní blok zástavby vedle Masarykova nádraží a podél kolejištì
zároveò vymezí novou ulici.
Objekt patøí do rozsáhlé výstavby v okolí Masarykova nádraží, jejíž základ tvoøí urbanistický
návrh ateliéru Zaha Hadid Architects. Developerem projektu je CBD Hybernská.

Podoba budovy Motel One je dílem pražského
ateliéru Schindler Seko Architects.
Zkratka nad Masarykovým nádražím
Objekt se zaoblenými nárožími bude mít sedm
nadzemních a jedno podzemní podlaží s garážemi
a technickým zázemím. Kromì témìø ètyø set pokojù nabídne hotel také atrium a obchodní pasáž,
v posledním ustoupeném patøe pak bude terasa,
èásteènì zelená.

Hotelem bude procházet pøemostìní kolejištì
Masarykova nádraží.
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Vzduchotechnika na Pražském okruhu

D4

PÌT OTÁZEK

Jaroslav Hovorka

Od zaèátku èervna vede divize 4 rekonstrukci Lochkovského a Komoøanského tunelu v Praze.
Zakázka se spoleèností Eltodo pøináší obnovu technologického vybavení, zejména vìtrání.

hlavní stavbyvedoucí divize 2

nebo trojice. Poté vždy musejí tunel vyèistit, provést individuální funkèní zkoušku a pøed otevøením
tubus zkontrolovat.
Mobilní ventilátor od hasièù
Pokud by na konci víkendu nìkteré ventilátory nebyly zprovoznìny v automatickém režimu – což je
nìkdy i naplánováno – existuje záložní možnost.
„Od hasièù máme vypùjèen speciální mobilní ventilátor o hodinovém výkonu asi 220 00 metrù krychlových, který držíme v pohotovosti. V pøípadì požáru by tak bylo okamžitì zajištìno plnohodnotné
vìtrání tunelu,“ vysvìtluje vedoucí provozu vzduchotechniky David Svoboda.
Do zaèátku srpna budou probíhat práce v Komoøanském tunelu a následnì se pøesunou do
Lochkovského, kde mají být ukonèeny závìrem listopadu.

Výmìna ventilátorù a dalších technologií v obou tunelech byla potøebná po jedenácti letech provozu.
Projekt se dìlí do ètyø etap, práce postupují po jednotlivých tubusech.
Dvoutubusové tunely Lochkovský a Komoøanský
se nacházejí v jižní èásti Pražského okruhu.
Mimo novou vzduchotechniku zahrnuje projekt výmìnu požárních uzávìrù a èásti nouzového
osvìtlení, obnovu protismykových vlastností vozovek, repasi SOS skøíní a úpravu systému rádiového volání a detekce nebezpeèného nákladu.

Èasovì omezené práce
Tunely s intenzivním provozem nemohou být dlouhodobì uzavøeny, pracovat lze jen o víkendech,
od páteèního veèera do brzkého pondìlního rána.
Dohromady bude vymìnìno 42 proudových
ventilátorù. Prùmìrnì pracovníci za víkend zvládnou montáž jednoho hnízda ventilátorù, tj. dvojice

Souèástí zakázky byla i pøíprava dokumentace
a povolení pro víkendové uzavírky.
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Nová železnièní mechanizace
Strojní vybavení divize 3 se letos rozšíøilo o dvì dvoucestná rýpadla znaèky Liebherr.
Oba stroje byly vzápìtí po pøevzetí v Brnì nasazeny na stavby.

Obsluha mìní adaptéry pomocí rychloupínaèe
Likufix bez opuštìní kabiny, což zmenšuje pohyb
osob kolem rýpadla, resp. v kolejišti. Bezpeènost
podporuje i kompletní LED osvìtlení. Komfort pro
strojníky zajišují též kvalitní sedadla, automatická
klimatizace a nezávislé vytápìní kabiny.

K dvoucestným rýpadlùm patøí rozsáhlé
pøíslušenství pro práci na železnici.

Druhý stroj pøevážel tahaè Volvo s jeøábem
a návìsem, který divize 3 poøídila také letos.

Rýpadla Liebherr A 922 Rail jsou vybavena svahovou lopatou, rotátorem a drážním drapákem s výmìnnými kapsami 800 a 300 milimetrù.
Stroje jsou kompatibilní i se stávajícím pøíslušenstvím používaným divizí 3, tedy kleštìmi na kolejnice, zametaèem štìrku, mìnièem pražcù a rùznými typy výkopových lopat.

Osvìdèená technika
„Stejná rýpadla již používáme, tyto dvì ale mají
nové modelové oznaèení, protože jejich výbava
zahrnuje motory s AdBlue pro nižší emise a také
rùzné drobnosti, které usnadòují a urychlují práci,“ vysvìtluje technik provozu železnièní mechanizace divize 3 Lukáš Šlížek.

V Èesku i na Slovensku
První rýpadlo bylo v Brnì pøevzato v polovinì èervna a již následující den nasazeno na stavbì v Žilinì. „U tohoto stroje poèítáme s trvalým využitím
na Slovensku,“ doplòuje Lukáš Šlížek.
Druhý kus se podaøilo pøevézt novým vlastním tahaèem Volvo FH16 s hydraulickým jeøábem
Fassi a návìsem Meusburger a vzápìtí se uplatnilo ve stanici Poøíèany.
V souèasnosti divize 3 disponuje deseti dvoucestnými rýpadly, která s ohledem na nabitý harmonogram prací plnì využije, pøedevším na vlastních projektech.

Støední škola v Kutné Hoøe
Vyšší odborná škola, Støední prùmyslová škola a Jazyková škola Kutná Hora loni oslavila 150 let od svého založení.
Poèátkem letošního roku navázala partnerství se spoleèností Subterra.
Subterra rozvíjí spolupráci s další støední školou
poskytující technické vzdìlání, VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora. Partnerství se zamìøuje pøedevším na
propojování teoretické výuky s praxí v oboru elektrotechnika.
Krédem školy je kvalitnì vzdìlávat dle nových
požadavkù 21. století, a to na nejmodernìjších zaøízeních. Žáci se pøipravují na prùmysl 4.0, jehož
hlavní oblasti pøedstavují elektromobilita, internet
vìcí, robotizace, virtuální realita a umìlá inteligence.
Zapojení do øady projektù
Aby škola mohla své cíle naplòovat, úèastní se
projektu Implementace krajského akèního plánu,
díky kterému získává finanèní prostøedky na
vzdìlávání uèitelù a žákù v nových technologických trendech i na pøíslušné vybavení.

Škola sídlí v monumentálnì pùsobící budovì, jež
pochází z roku 1928.

Vzdìlávací programy jsou zamìøeny na
elektrotechniku a informaèní technologie.

Zapojení do projektu IKAP není jedinou aktivitou. Škola se každoroènì podílí také na mezinárodním programu Erasmus+ a rovnìž spolupracuje se školou v Remeši. Mezinárodní kontakty
pokraèovaly i v dobì pandemie, napøíklad dvou-

denní online schùzky letos v dubnu se úèastnilo
120 žákù z pìti státù.
Vedle kvalitního vybavení a zahranièních kontaktù se VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora soustøedí i na
spolupráci s praxí, k níž nyní pøispìje též divize 4.

Rodák z Havlíèkova Brodu zaèal ještì pøi studiu
pracovat pro Metrostav. Od roku 2008 pùsobí v divizi 2 Subterra jako hlavní stavbyvedoucí.
Na jakých stavbách nyní pracujete?
Na Státním okresním archivu Louny dokonèujeme
instalace technologií i kompletaci povrchù a interiéru. Na podzim chceme stavbu zkolaudovat
a zahájit tøímìsíèní zkušební provoz. V budovì
musí být stálá teplota, vlhkost a intenzita vìtrání,
aby po nastìhování nebyly archiválie ohroženy.
Souèástí projektu jsou nakonec i vlastní skladovací technologie, které budeme montovat v prosinci.
Pøedání novostavby je naplánováno na únor pøíštího roku.
Dále pokraèujeme v opravì panelových domù
v Praze 3. Konkrétnì se jedná o blok se šesti vchody, na kterém realizujeme kompletní zateplení, obnovu støechy a pøestavbu prostorù v parteru.
A nedávno jsme zahájili výstavbu základní
školy v Pøezleticích.
Jak byste novou zakázku popsal?
Stavba školy vyniká hlavnì svým rozsahem. Na
zelené louce vznikne soubor budov, sportovištì
a další venkovní plochy. Projekt výraznì uleví pøeplnìným školám v okolí. Budova bude mít témìø
nulovou spotøebu energie, proto budeme instalovat dnes již standardní moderní technologie, jako
jsou rekuperace nebo automatické stmívání podle
intenzity svìtla.
Velkou výzvu pøedstavuje dokonèení hlavní
budovy za rok, aby tam žáci mohli chodit již od záøí.
Dále bude složité zhotovení pohledových betonù,
které jsou velmi specifické, kladou vysoké nároky
na zpracování a musejí se hlídat po celou dobu
stavby.
Vyskytlo se nìco podobného na rozestavìných
projektech?
Problematiku pohledových betonù øešíme i u archivu v Lounech, kde se vyskytly menší odstínové
odchylky na fasádním obkladu. Za jednu z nejtìžších fází tam ale považuji šestnáct vrtù pro vytápìní tepelnými èerpadly. Mìli jsme také problémy
s podložím, které se odlišovalo od projektu. Nad
rámec zakázky jsme pak dìlali ovìøovací zkoušky
vydatnosti tepla vrtu.
Na žižkovských bytových domech pracujeme
za provozu, tedy musíme dbát i na pohodlí nájemníkù a omezovat je co nejménì. Je proto napøíklad
potøeba zachovat veškeré dodávky energie. V létì
plném bouøek a pøívalových dešù je složitá také
oprava støechy.
Jak vzpomínáte na již ukonèené stavby?
Pøi stavbì na Žižkovì musím vzpomenout na jednu
ze svých prvních zakázek divize 2, místní školku.
A nìkolik set metrù od nynìjší rekonstrukce se
nachází velice podobný projekt, revitalizace panelových domù Lupáèova.
Hodnì mì baví obnova historických budov,
zajímavá byla tøeba oprava zámku Žehušice. Jednalo se o pøestavbu památkového objektu na soukromé sídlo, koordinovali jsme zde i interiéry až do
finálního vybavení. Komunikace s investorem navíc byla pøevážnì v angliètinì.
Na kterých dalších historických objektech jste
pracoval?
Za zmínku stojí napøíklad rekonstrukce Divadla Na
zábradlí, která spoèívala v pøemístìní vstupu
a výstavbì dvorany. Pozoruhodná je její sklenìná
støecha s venkovní ocelovou konstrukcí. Divadlo
se nachází v historickém centru Prahy, takže koordinace a doprava materiálu samozøejmì byly oøíškem. Rád ovšem vzpomínám na to, jak jsme mohli
nahlédnout do zákulisí divadelního provozu.
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ZAMÌSTNANCI ROKU 2020
Vedoucí projektu roku 2020
Ing. Jan Herda
Stavbyvedoucí roku 2020
Jiøí Jindra
Ing. Vlastimil Bárta
Imrich Ziman
Miroslav Pudil
Pøípraváø roku 2020
Ing. Daniel Josefík
Jan Raška
Lukáš Šlížek
Adam Fomiczew
Mistr roku 2020
Tomáš Blaško
René Opluštil
Karel Pøikryl
Bc. Ondøej Sloup
Dìlník roku 2020
Miroslav Šimek
Jiøí Zezula
Jiøí Dubec
Jaroslav Maøinec
Zamìstnanec roku 2020
Ing. Kateøina Steinerová
Ing. Pavel Gernát
Ing. Zdenìk Kocourek
Šárka Svobodová
Ing. Pavel Kalíšek
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SRPEN–ZÁØÍ

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

Ocenìní pro nejlepší zamìstnance
Každoroèní vyhodnocení zamìstnancù roku se i letos muselo obejít bez obvyklého slavnostního vyhlášení.
Pouze nìkolik ocenìných mohlo titul pøevzít od generálního øeditele.
Ocenìní zamìstnancù uplynulého roku bývalo závìreènou souèástí Programové konference, která
se však stejnì jako loni kvùli pokraèující pandemii
nemohla konat. Pøedání cen tedy opìt mìlo komorní charakter.
Formát ocenìní zùstal zachován, z každé divize
byl za rok 2020 vybrán nejlepší stavbyvedoucí,
pøípraváø, mistr i dìlník. Již potøetí byli ohodnoceni
rovnìž nevýrobní zamìstnanci, tj. vedoucí èi administrativní pracovníci ze všech divizí a také z centrály spoleènosti.
Udìlen byl i titul Vedoucí projektu roku 2020,
který získal Jan Herda z divize 2. Ocenìn byl za dokonèení 1. etapy velice složité rekonstrukce pražské Polikliniky Malešice, její bezproblémové pøedání a plynulé zahájení 2. etapy zakázky, vše pøi
zachování provozu v druhé polovinì zdravotnického zaøízení.
Poèátkem èervna se s nìkolika zamìstnanci
roku 2020 setkal generální øeditel Ondøej Fuchs
a ceny jim pøedal. Diskuse se zúèastnil též personální øeditel Karel Vašta.
Ostatní pracovníci pøevzali ocenìní z rukou
øeditelù jednotlivých divizí.

Setkání nìkolika ocenìných zamìstnancù s generálním øeditelem Ondøejem Fuchsem a personálním
øeditelem Karlem Vaštou zahrnovalo také diskusi.

Slavnostní ukonèení stavby v Berounì

55 let
Luboš Kopal
René Krehan
Andrzej Kohut

70 let
Miloš Neèas
PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Šárka Svobodová
Miloš Neèas
Václav Tvrzický
Martin Vlk
Jan Szombati
15 let
Pavel Kilian
Ing. Lívia Nagyová
Šárka Prosrová
Marek Simandl

D3

Ve støedu 23. èervna se na berounském nádraží uskuteènil ceremoniál, kterým se oficiálnì završila
optimalizace trati Beroun – Králùv Dvùr. Na projektu se podílela i divize 3.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

60 let
Ing. Petr Havelka, MBA
František Mahdal
Ing. Václav Švarc

www.subterra.cz
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S modernizovaným nástupištìm kontrastoval
historický vlak s parní lokomotivou.

Optimalizaci trati oficiálnì ukonèilo obvyklé
pøestøižení pásky.

Úvodní slovo na prvním nástupišti v Berounì pronesl ministr dopravy Karel Havlíèek. K dalším hostùm patøila vedoucí zastoupení Evropské komise
v Èesku Dana Kovaøíková, generální øeditel Správy
železnic Jiøí Svoboda, starostka Berouna Soòa
Chalupová a místostarosta Králova Dvora a sená-

tor Jiøí Oberfalzer. Divizi 3 zastupoval øeditel Miroslav Kadlec.
Pøestavba více než pìtikilometrového úseku
III. železnièního koridoru zahrnovala i rekonstrukci
berounského nádraží. Díky tomuto projektu je modernizován celý úseku z Berouna až do Chebu. Pøí-

tomní ocenili jeho pøínos jak pro dopravu v regionu, tak pro mezinárodní spojení.
Stavba byla zahájena v roce 2016 a kromì divize 3 se na ní podílely také spoleènosti Eurovia CS,
OHL ŽS a GJW Praha. Práce byly rozloženy do tøí
etap a musely být koordinovány s provozem na
frekventované trati mezi Prahou a Plzní.
Projekt zahrnoval úpravu železnièního spodku
a svršku, na kterou Subterra poprvé nasadila novou strojní podbíjeèku a pluh pro úpravu kolejového lože. Zvýšení traové rychlosti na 160 km/h
umožnila rovnìž modernizace trakèního vedení
a zabezpeèovacího a sdìlovacího zaøízení.
Po nìkolika desítkách let byly obnoveny prostory pro cestující vèetnì informaèního systému
a osvìtlení. Stanice Beroun dostala nová nástupištì a podchod, bezbariérovì byla upravena i zastávka Králùv Dvùr. Souèástí projektu byla také
protihluková opatøení.

Svatá Barbora pro brnìnský tunel
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Dle hornických tradic dohlíží na tramvajový tunel Žabovøeská v Brnì, jejž razí divize 1, soška svaté Barbory.
Ve ètvrtek 10. èervna byla po obøadu v brnìnské katedrále osazena na severní portál.

20 let
Ing. Petr Žáèek
Ing. Tibor Trnovszký
25 let
Jiøí Rùžièka
Emil Halva
Ing. Ondøej Fuchs
Petr Schüler
Jan Hlupík
Jiøí Roubal
35 let
Jaroslava Srbová
Zdenìk Bažant
Ing. Jan Frantl

V brnìnské katedrále svatého Petra a Pavla
požehnal sošku biskup Vojtìch Cikrle.

Patronka pracovníkù v podzemí byla osazena do
schránky na severním portálu.

Pro rozpojování horniny jsou využívány také
trhací práce.

Litinová figura patronky pracovníkù v podzemí
byla vyrobena ve Švýcarsku, má výšku pøibližnì
pùl metru a váží patnáct kilogramù.
V brnìnské katedrále na Petrovì sošku svaté
Barbory nejprve požehnal biskup Vojtìch Cikrle,
poté se jí ujali pracovníci divize 1 a pøepravili ji na

staveništì. Ceremoniálu s osazením patronky pøihlíželi rovnìž zástupci ØSD a mìsta Brna. Svìtice
chrání nejen samotnou stavbu, ale pozdìji také
tramvajovou dopravu.
Tunel pod svahem Wilsonova lesa bude proražen již koncem srpna, délka ražeb èiní 330 metrù.

S pøesýpanými èástmi mìøí tunel zhruba pùl kilometru. Stavba má být ukonèena v únoru 2022, poté
bude pøeložena a zprovoznìna tramvajová tra.
Celý úsek Velkého mìstského okruhu Žabovøeská, který má délku pøibližnì jeden kilometr, má
být dokonèen v roce 2024.
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První úsek nové pražské trasy D

www.subterra.cz

D5

PÌT OTÁZEK

Miroslav Filip

První èást dlouho oèekáváné trasy metra D z Pankráce na Nové Dvory postaví mezinárodní konsorcium, které vede Subterra.
Úsek Pankrác–Olbrachtova v délce 1,2 kilometru zahrnuje i pøestup z trasy C.

øeditel divize 5

Prahy. Od stávajících tras se bude odlišovat automatickým provozem, bez strojvedoucích. Systém
pøinese efektivitu a i vìtší bezpeènost, nástupištì
od kolejištì oddìlí stìny s posuvnými dveømi.
První úsek metra D, který lze samostatnì provozovat, spojí Pankrác s Novými Dvory, dalšími
stanicemi budou Olbrachtova, Nádraží Krè a Nemocnice Krè. Technicky nejsložitìjší èást projektu
pøedstavuje právì schválený první dílèí úsek I.D1a
Pankrác–Olbrachtova v délce 1,2 kilometru.

V úterý 29. èervna uzavøel Dopravní podnik hlavního mìsta Prahy s vítìzem výbìrového øízení
smlouvu o výstavbì prvního úseku metra D.
Dodavatelské konsorcium tvoøí spoleènosti
Subterra, HOCHTIEF CZ a STRABAG, které doplòují nìmecké HOCHTIEF Infrastructure a Ed. Züblin. Subterra rozsáhlý projekt, jehož realizace má
trvat sedm a pùl roku, povede, na výstavbu metra
byla založena divize 5.

Metrem až do Písnice
Rozšíøení pražského metra o další trasu bylo v minulých desetiletích zvažováno v øadì variant. Trasa D je nyní naplánována ze stanice Námìstí Míru
pøes Pankrác až do Písnice. O jejím pokraèování
z Námìstí Míru smìrem na sever zatím nebylo rozhodnuto.
Trasa D, již bude oznaèovat modrá barva, pøinese dlouho oèekávané napojení jižního okraje

Pøestupní stanice Pankrác
Trasa D povede pod stávající trasou C, pøestup
bude ve stanici Pankrác. Samotné soupravy budou moci pøejet na jinou trasu po traové spojce
mezi Pankrácí C a Olbrachtovou.
Jednolodní stanice Pankrác s boèními nástupišti bude zhruba 33 metrù pod povrchem. Na koncové podesty navazují výstupy do dvou vestibulù,
Arkády a Gemini. Výhledovì mùže být vybudován
tøetí vestibul u objektu Èeské pošty v ulici Budìjovická. Pøestup na trasu C zajistí samostatný eskalátorový tunel.
Dvoulodní stanice Olbrachtova s nástupišti
v oblouku a tøemi propojkami se bude nacházet
v hloubce 31 metrù. Vestibuly budou dva, severní
povrchový v ulici Jeremenkova a jižní podpovrchový v ulici Na Strži.
Obì stanice stejnì jako tunelový úsek budou
raženy NRTM ve složitých geologických podmínkách tzv. pankrácké terasy, které vedly i k malým
profilùm stanice Olbrachtova. V souèasnosti je
v oblasti provádìn inženýrsko-geologický prùzkum, jenž má být dokonèen v záøí.

Souèasnou podobu stanice Pankrác zmìní
pøestup na trasu D.

Stanice Olbrachtova se bude vyznaèovat
nástupišti v mírném oblouku.

Z ulice Jeremenkova bude vstup do stanice
Olbrachtova pøes povrchový vestibul.

Stanice Pankrác na trase D nabídne velkorysý jednolodní prostor. Boèní nástupištì propojí zavìšená
schodištì, na jejichž podesty budou navazovat oba vestibuly.

Rozšíøení metra ve Stockholmu
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Dceøiná spoleènost SBT Sverige se výraznì podílí na výstavbì podzemní dráhy ve švédské metropoli. Postupnì získala
ètyøi zakázky na pøístupové tunely, od roku 2020 pracuje na prodloužení trasy do obce Järfälla.
Prvním projektem v rámci výstavby stockholmského metra se stal pøístupový a servisní tunel
Veddesta, realizovaný v letech 2019 a 2020. Stavba
je souèástí prodloužení modré linky v severozápadním smìru, do pøedmìstí Järfälla.
Více než 350metrový, ze dvou tøetin ražený tunel bude sloužit jako pøístupový a servisní, ale nejprve je z nìj ražena nová trasa, hlavní tunel Järfälla. Tuto zakázku získala SBT Sverige v dubnu
2020, ražby mají být dokonèeny v roce 2024.

Èím je první úsek trasy D zajímavý?
Metro D patøí mezí nejdùležitìjší infrastrukturní
stavby v Praze a úsek I.D1 obsahuje návaznost na
stávající sí metra, pøestup z trasy C ve stanici
Pankrác. Provozní propojení pro soupravy metra
pak zajistí jednokolejná traová spojka mezi stanicí Olbrachtova a Pankrác C. Jedná se o nároèný
stavební projekt z dùvodù komplikovaných geologických pomìrù, složitosti samotné konstrukce
a prostorového uspoøádání souvisejících budovaných i stávajících objektù. Výstavba díla je nestandardnì zajišována pouze pøes vertikální pøístupy,
tedy šachty a jámy.
Zajímavostí nové, modré linky je bezesporu
i nový dopravní systém metra, tedy automatický
provoz vlakù bez strojvedoucího.
Které èásti projektu bude realizovat divize 5?
Jako vedoucí spoleèník budeme realizovat stanici
Pankrác, která zahrnuje pøístupovou a vìtrací
štolu, demontážní komoru, technologický tunel
s propojkou nebo tunel obratových kolejí. K samotné jednolodní stanici dále patøí pøestupní
chodba, trojice eskalátorových tunelù a dvoukolejný stanièní tunel. Na povrchu bude stavební
jáma pøed obchodním centrem Arkády Pankrác,
jež umožní vybudování eskalátorového tunelu
a úpravu stanice na trase C pro dostavbu pøestupního objektu.
Souèástí zakázky jsou rovnìž veškeré pøedstihové objekty, napøíklad pøeložky inženýrských sítí,
a dále stavební práce a technologické dodávky až
po architektonické ztvárnìní stanice.
Co bude na stavbì technicky nejsložitìjší?
Z pohledu ražeb NRTM to bude právì jednolodní
stanice Pankrác s profilem o celkové ploše zhruba
350 metrù ètvereèných.
Více než tøetina délky stanice leží v tektonicky
porušeném masivu kosovského souvrství. Navíc
v bezprostøední blízkosti se mimo jiné nacházejí
provozované tunely metra C a administrativní budova Gemini, které budou stavbou pøímo dotèeny.
Veškeré okolní objekty budou pøi ražbách v rámci
geotechnického monitoringu peèlivì sledovány se
zamìøením na nivelaci, mìøení náklonù, vývoj trhlin a periodické prohlídky.
Jaké máte zkušenosti s pøedcházejícími èástmi
pražského metra?
Stavba metra pro mì vždy byla velice zajímavou
pracovní zkušeností, jelikož každý projekt je nìèím
jedineèný a pøináší nové výzvy a nová øešení. Liší
se mimo jiné již svým projektovým návrhem, technologií provádìní nebo postupem a organizací výstavby. Na metru V.A se napøíklad jednalo o použití
ražeb TBM a z toho vyplývající koordinaci celé zakázky.
V pøípadì prvního úseku trasy D je zase neobvyklá etapizace projektu stavební èásti na tøi samostatné veøejné soutìže. Další oddìlenou zakázkou bude samotný dopravní systém. Koordinace
výstavby tak bude opìt o nìco složitìjší.

Tunelový úsek a dvì stanice
Nová trasa v délce 4,1 kilometru zahrnuje kromì
traových a servisních tunelù ražené stanice Barkarbystaden a Barkarby, které mají 270metrová
ostrovní nástupištì a dva vstupy. Souèástí stavby
je také složité napojení na stanici Akalla.

Ražby v tvrdém žulovém masivu jsou realizovány skandinávskou metodou „Drill and Blast” spoèívající
v navrtávání horniny a odstøelu emulzní trhavinou. Ostìní zajišují pøevážnì kotvy a støíkaný beton.

Stanice stockholmského metra jsou známé svým
umìleckým zpracováním.

Do spoleènosti Subterra nastoupil Miroslav Filip
roku 2002 jako pøípraváø, pozdìji pùsobil jako vedoucí projektu. Od roku 2010 pracoval pro Metrostav v pozici øeditele výstavby, od letošního èervence je øeditelem divize 5 Subterra.

Úsek Akalla–Barkarbystaden tvoøí dva jednokolejné tunely, úsek Barkarbystaden–Barkarby
pak tunel dvoukolejný a servisní.
V souèasnosti je tunel Järfälla ražen ze tøí pøístupových tunelù Vededesta, Robothöjden a Landningsbanan.

Dalšími projekty dceøiné spoleènosti pøi rozšiøování metra ve Stockholmu jsou pøístupové tunely Sundstabacken a Hammarby Fabriksväg nachájezící se v jiné èásti modré linky. Pøístupový
tunel Hagastaden patøí k novì budované žluté lince do obce Solna, severnì od hlavního mìsta.

Èím se práce na metru liší od jiných staveb?
Jedná se o komplexní projekt, který jde napøíè stavebním odvìtvím. Dále je metro kombinací podzemní liniové stavby a zpravidla hustì zastavìného území. Mìstský intravilán ovlivòuje již samotný
návrh trasy a stanic, výstavba poté silnì dopadá
na bezprostøední okolí a zároveò je prostorovì
omezená.
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Stanice a technologie trasy A

D1 D2 D4

V dubnu 2015 byla slavnostnì otevøena nejnovìjší èást trasy A se ètyømi stanicemi vedoucí z Dejvic do Motola.
Subterra realizovala stanici Nádraží Veleslavín a pro celý úsek dodávala rovnìž technologické vybavení.
Úsek oznaèovaný V.A v délce 6,1 kilometru navazuje na Dejvickou a obsahuje stanice Boøislavka,
Nádraží Veleslavín, Petøiny a Nemocnice Motol.
Na výstavbu traových tunelù byly nasazeny mechanizované razicí štíty – TBM.
D4 Modernizace elektroinstalací v traových tunelech mezi stanicemi Námìstí Míru a Želivského
na trase A pražského metra bude realizována za
úèasti divize 4.
Obsahem zakázky, která byla uzavøena v únoru
2021, je modernizace osvìtlení a silových rozvodù
v úsecích mezi stanicemi Námìstí Míru, Jiøího
z Podìbrad, Flora a Želivského. Stavba zahrnuje
rovnìž dopracování dokumentace pro provedení
stavby. Harmonogram projektové pøípravy i samotných instalaèních prací má stanoveny doby
trvání, pøesné termíny závisejí na pokynech od investora.
Celková doba realizace projektu je bez jednoho
týdne dva roky, dokumentace musí být pøipravena
do 30 dnù od doruèení investorovy výzvy.

První pražská stanice ražená NRTM
Stanice Nádraží Veleslavín, jež se nachází v hustì
zastavìném území, patøila k technicky nejnároènìjším èástem rozšiøované trasy. Stanici jako
celek realizovala divize 2, ražbu a definitivní ostìní
zajišovala divize 1.
Trojlodní stanice je první a zatím jedinou
v Praze, jejíž ražba byla provedena NRTM, s postupnou výstavbou dílèích profilù. Nejprve byly
raženy boèní lodi vèetnì støíkané izolace a definitivního ostìní, následnì byl proveden støední výrub a propojení všech profilù.
Práce byly zahájeny v roce 2010 a v srpnu 2011
musely být boèní tunely a stavební jáma pøiprave-

Pøi unikátní ražbì trojlodní stanice Nádraží Veleslavín s postupným propojením dílèích profilù využila
divize 1 mnoho nových postupù a materiálù.

Technologie pro dvanáct stanic

ny tak, aby oba razicí stroje mohly projet a pokraèovat smìrem do Dejvic.

Divize 4 dodávala pro celou trasu pøedevším
osvìtlení a další elektroinstalace.

D4 Na obnovì technologického vybavení v nìkterých stanicích pražského metra se od roku 2019
podílí divize 4.
Rekonstrukce se týká vzduchotechnických zaøízení a elektroinstalací v zázemí stanic, tj. v technických místnostech, strojovnách a velínech. Práce na všech trasách probíhají vždy ve tøech stanicích souèasnì a trvají pøibližnì devìt mìsícù, do
zakázky spadají Dejvická, Muzeum, Námìstí Republiky, Budìjovická, Staromìstská, Mùstek,
Hlavní nádraží, Smíchovské nádraží, Malostranská, Pankrác, Jinonice a Karlovo námìstí.
Divize 4 instaluje vzduchotechnické rozvody,
jednotky, ventilátory a další zaøízení, která je tøeba
upravit podle souèasných požadavkù. Realizace
musí brát ohled na provoz metra, transport materiálu a nìkteré práce proto pøipadají na uzavírky
v noèních hodinách.
Projekt má být dokonèen na podzim 2022.

Práce pøi povodních 2002

D1 Povodeò v roce 2002 nièivì zasáhla i pražské
metro. Na odstraòování následkù pracovala i divize 1, která odèerpávala vodu ze stanice Florenc.
Pìtisetletá voda pøed témìø dvaceti lety neèekanì pronikla i do prostor metra a zatopila osmnáct stanic na všech trasách. Pøestupní stanice
Florenc byla zasažena 14. srpna, na trase B byly
zcela zatopeny také dvì odstavené soupravy. Divize 1 zaèala s èerpáním na Florenci již 16. srpna,
o dva dny pozdìji se zèásti pøesunula také ke stanici Andìl. Èerpání trvalo nìkolik týdnù. První znovuotevøenou stanicí se po dvou mìsících, 19. øíjna,
stala právì Florenc na trase C.
Následnì Praha vybudovala protipovodòová
opatøení na nábøežích, na kterých se významnì
podílela také Subterra, a vylepšila i ochranu v tunelech metra.

Technologie pro stanice i tunely
Na výstavbì stanice Nádraží Veleslavín se významnì podílela také divize 4. Dodávala napøíklad
vzduchotechniku, osvìtlení, energoblok, optické
a mechanické kabeláže pro datovou sí a též veškerou kabeláž a rozvadìèe pro technologie.

Technologické vybavení dodala divize 4 také
pro další èásti trasy. Instalovala osvìtlení do stanice Petøiny, všech traových a odstavných tunelù,
vìtracích objektù i mezistanice Kanadská.
V dalších nových stanicích pak provoz elektro
realizoval kabelové rozvody pro výtahy a eskalátory, optickou a mechanickou kabeláž pro technologickou sí nebo napájení a ovládání ostatních
souèástí zaøízení.

Pokraèování trasy C do Letòan

D1

V dobì zprovoznìní metra C na Ládví v roce 2004 byla zahájena výstavba navazujícího úseku do Letòan.
Subterra pracovala na èásti traového tunelu a také na koneèné stanici.
Úsek IV.C2 má provozní délku 4,4 kilometru a tvoøí
jej hloubené stanice Støížkov, Prosek a Letòany.
Na koneènou stanici, poblíž které se rozkládá
Pražský veletržní areál, navazuje záchytné parkovištì a terminál autobusové dopravy.
Ražené i hloubené èásti
Divize 1 se na projektu podílela nìkolika stavebními objekty.
Mezi stanicemi Ládví a Støížkov byl realizován
hloubený dvoukolejný tunel v délce pøes 250 metrù, na nìjž navazuje 970metrový ražený úsek a pak
opìt hloubený, pøibližnì stometrový tunel.
Ražba byla provádìna z obou portálù. Ve smìru od Ládví byla hornina rozpojována frézou na
výložníku, ve smìru od Støížkova byl nasazen tunelbagr a v omezeném rozsahu byly využity rovnìž
trhací práce. Ražbu komplikovalo napøíklad podcházení silnièních mostù v ulici Liberecká. Betonáž definitivního ostìní postupovala z Ládví.
Divize 1 dále hloubila odstavné tunely ve stanici Letòany.
Metro Ládví–Letòany bylo otevøeno v kvìtnu
2008 a ocenìno jako dopravní stavba roku.

Prùøezy ražených dvoukolejných tunelù na trase Ládví–Letòany mají tvar uzavøeného oválu o ploše
výrubu pøibližnì 64 metrù ètvereèných.

Prodloužení trasy C na Ládví

D1

Poèátkem tisíciletí byla po dvaceti letech poprvé prodloužena trasa C pražského metra ze stanice Nádraží Holešovice do Ládví.
Subterra se na výstavbì podílela traovým úsekem Troja–Kobylisy.
Úsek IV.C1 s provozní délkou 3,9 kilometru navazuje na stanici Nádraží Holešovice, podchází koryto
Vltavy a poté stoupá v maximálním možném sklonu do stanic Kobylisy a Ládví.

Ražený úsek je z pøevážné èásti dvoukolejný,
rozpletá se 200 metrù pøed stanicí Kobylisy.

Tunely i jáma pro stanici
Realizovaný úsek mezi Trojou a stanicí Kobylisy
mìøí témìø 1,4 kilometru, traové tunely mají celkovì 1,6 kilometru.
Vìtšina trasy je ražená, hloubená èást, která
byla realizována v ulici Trojská, má délku necelých
sto metrù. Tunel je pøevážnì dvoukolejný, v délce

pøesahující jeden kilometr. Plocha profilu ražby
v rozpletu je témìø sto metrù ètvereèných.
Trasa byla ražena NRTM, k rozpojování horniny ve dvoukolejném tunelu sloužila fréza na výložníku s dílèím zábìrem, v jednokolejných úsecích
pak byly nasazeny trhací práce. Zakázka zahrnovala rovnìž vyhloubení stavební jámy pro stanici
Ládví, jejíž objem èinil pøibližnì 150 000 metrù
krychlových.
Divize 1 na projektu pracovala v letech 2000 až
2003, na samotných ražbách v letech 2001 a 2002.
Trasa je v provozu od èervna 2004.

