
 

Na další etapì bytového projektu Zelené mìsto se dodávkou technologií podílela divize 4.  
Soubor v Praze-Hrdloøezích pro spoleènost Daramis realizoval Metrostav. 

Po necelých tøech letech opìt slouží pacientùm 
a lékaøùm celá budova.     

projektu souvisí pøedevším s umístìním v atraktiv-
ním prostøedí. 
 
Blízko centra i parkù 
Soubor oslovuje zejména klienty vyžadující dobrou 
dostupnost do centra Prahy, ale zároveò klidné 

V létì pøibylo na pražský realitní trh 63 bytù v pro-
jektu Zelené mìsto 3. Soubor tøí domù je další eta-
pou výstavby situované poblíž køižovatky Spojova-
cí, Konìvovy a Èeskobrodské.

V pøedcházejících dvou etapách nabídla spo-
leènost Daramis již témìø osm set bytù. Úspìšnost 

prostøedí v blízkosti pøírody. Pøímé sousedství 
dvou parkù doplòuje kompletní obèanská vybave-
nost vèetnì mìstské dopravy. Zeleò je rovnìž 
podstatnou souèástí prostranství mezi jednotlivý-
mi budovami.  

Elegantnì navržené domy mají èlenité støešní 
nástavby v pátém nebo sedmém nadzemním po-
dlaží, kde se nacházejí nejvìtší byty. Dva objekty 
jsou propojené pozemními garážemi.

Byty nabízejí rùzné dispozice, od 2+kk až po 
5+kk, výmìry se pohybují od 60 až po 270 metrù 
ètvereèných.  

Divize 4 do souboru Zelené mìsto 3 dodávala 
nìkteré èásti technických zaøízení – zdravotnì-
technické instalace a topení. 

„Jak to v pøípadì výstavby v rezidenèních 
oblastech bývá, pøi pracích jsme museli postu-
povat ohleduplnì, po dohodì s okolními obyva-
teli,“ øíká vedoucí projektu Václav Rataj. 

SLOVENSKÝ TUNEL MILOCHOV        BETONÁŽ POD JEZEREM MÄLAREN                  

Koncem èervence dokonèila divize 2 celkovou obnovu pražské Polikliniky Malešice, na níž pracovala od závìru roku 2018. 
V záøí se zdravotnické zaøízení slavnostnì otevøelo veøejnosti.   
 
 

Poliklinika Malešice po rekonstrukci 

Podoba Polikliniky Malešice se výraznì promìnila. Fasádu ze sklenìných boletických panelù 
nahradil kompozitní obklad nesoucí zdravotnické symboly.   

Jedna z pùvodních sklenìných mozaik se stala 
výraznou souèástí lékárny.              

Dlouhodobì plánovaná rekonstrukce budovy, po-
stavené v druhé polovinì 70. let, pøedstavovala 
pro Prahu 10 dùležitou investici. 

Divize 2 jako generální dodavatel musela pro-
jekt realizovat pøi èásteèném zachování provozu, 
práce se tedy dìlily do dvou etap a probíhaly vždy 
v jedné polovinì polikliniky. Tento postup byl ná-
roèný kvùli oddìlení stavby a dostupnosti potøeb-
ných komunikací i zázemí.         

Nová zvenku i zevnitø 
Rekonstrukce se týkala celé budovy. Moderními 
materiály byl obnoven jak obvodový pláš� vèetnì 
støechy, tak povrchy v interiéru.  

Pùvodní fasádu tvoøily dobovì charakteristic-
ké boletické panely obsahující azbest, jež nahra-
dily ocelové šablony a kompozitní desky. Poliklini-
ka má dnes bílou barvu s modrými akcenty.  

Interiéry dostaly nové podlahy, podhledy a vý-
malby. Souèástí zakázky byly i rozvody vzducho-
techniky, elektro a zdravotnìtechnických instalací 
nebo montáž dvou výtahù.

Brzy po pøevzetí stavby v prosinci 2018 se 
objevily problémy narušující pùvodní harmono-
gram. Prùzkumy pøedevším odhalily pøítomnost 
azbestu také uvnitø budovy, jeho likvidace pozdr-
žela práce o celé mìsíce. Další komplikací se stal  
havarijní stav elektroinstalací a èekání na úpravu 
pøíslušného projektu. 

Tyto skuteènosti ovlivnily prùbìh stavebních 
prací, a to hlavnì v jejich úvodní fázi. „V první 
etapì rekonstrukce malešické polikliniky proto 
došlo ke zdržení, pøedávali jsme ji loni v èervnu. 
Ale nabyté zkušenosti jsme mohli zužitkovat v eta-

pì druhé, kterou jsme naopak zvládli velmi sviž-
nì,“ popisuje postup vedoucí projektu Jan Herda. 

  
Originální výtvarné umìní 
Zajímavostí stavby byla pøítomnost dvou ètyøicet 
let starých sklenìných mozaik, jež byly coby zda-
øilá díla své doby zaèlenìny do nového interiéru.    

Horizontální abstraktní kompozice Rùst – pøí-
roda akademické malíøky Magdalény Cubrové  

byla v objektu pøenesena a stala se výrazným 
prvkem vestibulu. Pøekvapením ovšem bylo odha-
lení menší, vertikální mozaiky Pøíroda a hygiena, 
práce akademického malíøe Dalibora Øíhánka, 
která se desítky let skrývala v prostoru lékárny.

Obì pestrobarevné mozaiky i další souèásti 
kompletnì rekonstruovaného zdravotnického za-
øízení mohla veøejnost poprvé obdivovat po pøe-
støižení pásky ve ètvrtek 23. záøí.     
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Tøetí etapu projektu Zelené mìsto tvoøí trojice 
rùznì vysokých bytových domù.             

Pøírodní materiály se uplatòují jak v exteriéru, 
tak v interiéru vzorových bytù.             

Divizi 2 pøi slavnostním otevøení polikliniky 
zastupoval øeditel Petr Kajer.                     

Instalace pro Zelené mìsto              

D2 Radnice v Brandýse nad Labem       

D2 Novou zakázku v samém centru Prahy získala  
v srpnu divize 2. Pøibližnì rok bude opravovat ná-
bøežní zeï nedaleko Karlova mostu.  

Opìrná stìna délky 120 metrù se nachází na 
levém bøehu Vltavy v parku Kampa, mezi Sovovými 
mlýny a Lichtenštejnským palácem. Vzhled kon-
strukce, která je dlouhodobì v havarijním stavu, 
zùstane po rekonstrukci zachován. Nìkteré èásti 
zdi budou rozebrány a vymìnìny, dále bude zpev-
nìno podloží. Práce musejí brát ohled na stromy, 
jež se staly souèástí stìny.    

Stavba byla pøevzata v srpnu, od záøí probíhaly 
administrativní a další pøípravy. Rekonstrukce má 
skonèit v záøí pøíštího roku.  

 

D4 V záøí získala divize 4 další zakázku na rekon-
strukci kanalizace v pražském Suchdole.

Témìø 350 metrù potrubí bude realizováno 
otevøeným výkopem, pøibližnì 60 metrù pak bez-
výkopovì. Souèástí stavby je rovnìž pøepojení 
deš�ové kanalizace z odlehèovací komory do jed-
notné kanalizace a vybudování dvanácti revizních 
šachet i dalších stavebních objektù. Projekt má 
být dokonèen za 25 týdnù od pøedání staveništì. 

Divize 4 pracuje na kanalizaci v Suchdole 
dlouhodobì. V záøí dokonèila stoku v délce zhruba 
550 metrù,  napojenou na Ústøední èistírnu odpad-
ních vod. Pøi výstavbì byla využita také bezvýko-
pová metoda, potrubí bylo raženo v hloubce pøe-
sahující sedm metrù. 

Oprava nábøežní zdi na Kampì

Další kanalizace v Suchdole

D2 Koncem záøí se konala slavnostní kolaudace 
pøístavby radnice v Brandýse nad Labem, na níž 
pracovala divize 2 od loòského kvìtna.    

Objekt se tøemi nadzemními podlažími a plo-
chou støechou navrhli Ehl & Koumar architekti. 
Budova navazuje na mìøítko pùvodního domu, 
který byl zdemolován, a obsahuje kanceláøe vèet-
nì zasedací místnosti. Souèástí pøístavby je prù-
chod do vnitrobloku, na radnièní dvorek, a rovnìž 
bezbariérový pøístup po rampì. V suterénu jsou 
zachovány historicky cenné stìny a klenby z cihel 
a kamene, které se po doplnìní prvky z pohledo-
vého betonu staly souèástí interiéru.        

Kolaudace se vedle zástupcù investora úèast-
nil také vedoucí projektu Petr Bican a øeditel divi-
ze 2 Petr Kajer. 

Technologie pro FZS UJEP 

D4 Od letošního léta se divize 4 podílí na nové bu-
dovì Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana 
Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem. 

Pro objekt nacházející se v areálu nìkdejší 
Masarykovy nemocnice, který realizuje Metrostav 
a OHLA ŽS, dodává provoz elektro kompletní silno-
proudé instalace. Zakázka obsahuje pøípojku vy-
sokého napìtí ze stávající trafostanice, kabeláž 
vèetnì rozvadìèù, hromosvod a uzemnìní, svítidla 
a také záložní zdroje energie. 

Kompletní instalace pro stavbu, která má být 
dokonèena na podzim 2022, dodává rovnìž provoz 
vzduchotechniky. 

     



Betonáž pod jezerem Mälaren          

Pro tunely ražené skandinávskou metodou není monolitické sekundární ostìní charakteristické, 
nároèné geologické podmínky si ovšem toto øešení ve 40metrovém úseku vyžádaly.       

Na závìreèné úpravì rekonstruovaných kolejí pracovaly v tandemu stroje Plasser & Theurer, 
automatická podbíjeèka 09-4x4/4S Dynamic a pluh pro úpravu kolejového lože USP 2000-C2.    

.                            

Ètyøkilometrový, dvoutubusový tunel Skärholmen 
se nachází v jihozápadní èásti švédského hlavního 
mìsta a SBT Sverige jej buduje od roku 2017. 

Nejsložitìjší úsek tunelu prochází pod jezerem 
Mälaren a vyžaduje speciální technická øešení.      

Zmìna projektu
Pøestože v 240metrové pasáži pod jezerem, která 
pøedstavuje nejhloubìji umístìnou èást celého 
projektu, pùvodní prùzkum nepøíznivé geologické 
podmínky pro oba tubusy pøedpokládal, následné 

jádrové vrty odhalily poruchová pásma ve výraznì 
vìtším rozsahu.

Projektovou dokumentaci k samotné ražbì 
i k provedení sekundárního ostìní proto bylo tøeba 
pro tento problematický úsek pøepracovat. 

Pøi realizaci tunelù skandinávskou metodou 
se sekundární ostìní obvykle skládá z membrány 
a støíkaného betonu, resp. ze zavìšených prefa-
brikovaných elementù. „V místì poruchové zóny 
byl ovšem zvolen jiný zpùsob zajištìní výrubu – 
masivní monolitické sekundární tunelové ostìní,“ 
popisuje øešení vedoucí projektu Jan Faltýnek. 

Masivní konstrukce
Dva tubusy v délce 40 metrù pøedstavují nároènou 
monolitickou konstrukci ze samozhutnitelného be-
tonu s polypropylenovými mikrovlákny. Kromì sa-
motného složení smìsi a logistiky betonáže bylo 
tøeba vyøešit mnoho detailù a také požadavkù in-
vestora.   

Objem jednoho taktu klenby s rozpìtím 15 met-
rù èiní pøibližnì 450 metrù krychlových betonu. 
V nìkterých místech dosahuje silnì vyztužené 
ostìní tlouš�ky až ètyø metrù, což vyžaduje jak do-
stateènì únosnou bednicí formu, tak následné 
prochlazování celé konstrukce.  

První tubus v místì poruchového pásma byl již 
dokonèen, práce se pøesunuly do druhého. Pøed-
pokládané dokonèení celého úseku pod jezerem 
Mälaren je v bøeznu 2022.

Dceøiná spoleènost SBT Sverige pokraèuje ve výstavbì tunelu Skärholmen na dálnièním obchvatu Stockholmu.  
Na betonáži sekundárního ostìní v komplikovaném úseku pod jezerem Mälaren pracuje od dubna divize 1.      

Po dvou letech od zahájení byla stavebnì dokonèena elektrizace a zkapacitnìní témìø 30kilometrové moravské regionální trati.
Významný projekt realizuje spoleènost UNIOLO RAIL pod vedením divize 3.    
  

Modernizovaná tra� Unièov–Olomouc
D3
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Instalace pro Masaryèku       

D4 Další roèník má za sebou mezinárodní konfe-
rence Požární bezpeènost tunelù, jejímž partne-
rem je také Subterra. Setkání se znovu konalo 
v Rožnovì pod Radhoštìm, a to 22. a 23. záøí. 

Prezentace tuzemských a zahranièních od-
borníkù se jako obvykle vìnovaly souèasným i pøi-
pravovaným projektùm nebo inovacím pro silnièní 
i železnièní tunely. Mezi diskutovaná aktuální té-
mata patøila problematika požárù elektromobilù, 
nová øešení technologického vybavení tunelových 
staveb nebo jejich kybernetická bezpeènost.   
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Stavba zahrnovala úpravu nìkolika pøejezdù, 
nejvìtší zmìnou je ale elektrizace trati.          

Pøi betonáži kleneb ostìní musely být použity 
neobvyklé postupy.           

Vyztužení tìchto masivních železobetonových 
konstrukcí je nadstandardní.            

D4 Na kanceláøských budovách v sousedství Ma-
sarykova nádraží v Praze pracuje divize 4 a spo-
leènost HTK. 

Objekty nazvané Masaryèka, které staví spo-
leènost Prague CBD ze skupiny Penta Real Estate, 
jsou prvními ze souboru na bývalých drážních po-
zemcích. V budovách podle návrhu Zaha Hadid 
Architects  budou i obchodní prostory a garáže. 

Výstavba zapoèala v letos v únoru, dokonèení 
je plánováno na polovinu roku 2023. Divize 4, kte-
rá bude realizovat vytápìní, chlazení, zdravotnì-
technické instalace a rozvody plynu, v záøí zahájila 
pøípravné práce a transport materiálu.

èe PKP 25/20i, ke kladení pražcù a kolejí pak portá-
lové jeøáby Robel PA 1-20 ES. Na stavbì se dále 
uplatnila dvoucestná rýpadla Liebherr 922 Rail 
a také oba stroje Plasser & Theurer, automatická 
podbíjeèka 09-4x4/4S Dynamic a pluh pro úpravu 
kolejového lože USP 2000-C2.

Modernizaci se podaøilo realizovat bez vìt-
ších obtíží. „Celá stavba probìhla pøesnì podle 
stanoveného harmonogramu,“ uzavírá vedoucí 
projektu Tomáš Kotek. 

nástupištì a vybavení, obnoveny byly taktéž nì-
které nádražní budovy.

Plné nasazení mechanizace
Stavba pøedloni v srpnu, ještì pøed oficiálním za-
hájením, zaèala rekonstrukcí kolejí a výhybek ve 
stanici Unièov, naopak k závìreèným pracím pa-
tøilo podbíjení kolejí a také broušení kolejnic.  

Divize 3 využila øadu vlastních železnièních 
strojù. K snášení kolejových polí sloužily poklada-

Pøestavba jednokolejné regionální trati, která je 
první souèástí trasy z Olomouce do Šumperka, pøi-
náší elektrizaci a celkovou modernizaci. 

Divize 3, jež dodavatelskou spoleènost vede, 
pracovala v nìkolika úsecích trati zejména na re-
konstrukci kolejí, pøejezdù nebo nástupiš�. Na pro-
jektu se dále podílí OHLA ŽS, Eurovia CS a Elektri-
zace železnic Praha.   

Rychleji a pohodlnìji
Stavba umožòuje zvýšit rychlost vlakù mezi Olo-
moucí a Unièovem až na 160 km/h, což je hodnota 
jinak dosahovaná pouze na koridorových tratích. 
Díky tomu se jízdní doba osobních vlakù mezi obì-
ma mìsty zkracuje pøibližnì o 14 minut. Úpravy 
rovnìž zmíròují dopady železnièní pøepravy na ži-
votní prostøedí.

Souèástí zakázky byla rekonstrukce železniè-
ního spodku a svršku, trakèního vedení a techno-
logií, a to vèetnì evropského zabezpeèovacího sy-
stému ETCS. Stanice a zastávky pak dostaly nová 

Valné shromáždìní CzTA

Požární bezpeènost tunelù 2021 

Letní škola TZB 

D4 V Èeském Šternberku se v druhém záøijovém 
týdnu uskuteènil 19. roèník Letní školy TZB. Dvou-
denní akci poøádanou ÈVUT podporuje Subterra 
jako generální partner. 

Letošní roèník nesl titul TZB pro zdravé vnitøní 
prostøedí v budovách s nízkou spotøebou energie. 
Kromì technických zaøízení se úèastníci mohli 
seznámit se základy psychologie týmové práce 
a také konzultovat s odborníky z univerzit v Praze, 
Brnì, Ostravì, Bratislavì a Košicích.  

Mezi zástupci profesionálù z praxe nechybìli 
ani zamìstnanci divize 4.   

D1 V záøí se v Praze konalo shromáždìní Èeské tu-
neláøské asociace, národního èlena ITA-AITES. 

Vedle zprávy o èinnosti vèetnì pracovních 
skupin a schválení hospodaøení i rozpoètu bylo na 
programu pøedání pamìtních medailí za dlouhole-
té pùsobení v oblasti podzemních staveb. Vyzna-
menán byl Václav Soukup, pracovník spoleènosti 
Metrostav a èlen pøedsednictva CzTA, a Jan Vin-
tera, jenž letos po 41 letech ukonèil pùsobení ve 
spoleènosti Subterra. Ocenìny byly i nejlepší dip-
lomové práce ve studentské soutìži za rok 2020.  

Pøedsednictvo dále oznámilo, že mezinárodní 
konference Podzemní stavby Praha se oproti zvyk-
lostem uskuteèní o rok pozdìji, v kvìtnu 2023. 

D1

Ostìní dosahuje v nìkterých místech až 
ètyømetrové tlouš�ky.            

Subterra jako Bezpeèný podnik

Subterra se zaøadila mezi èeské spoleènosti s titu-
lem Bezpeèný podnik. Ocenìní má být slavnostnì 
pøedáno 26. øíjna.   

Program Bezpeèný podnik existuje v Èesku od 
roku 1996, pøísné podmínky dnes plní necelých 
osmdesát spoleèností. Titul udìlovaný Státním 
úøadem inspekce práce potvrzuje, že jeho držitelé 
vìnují bezpeènosti a ochranì zdraví zamìstnan-
cù náležitou pozornost a stále je zlepšují. 

Nároèný proces zapoèatý žádostí v bøeznu 
2020 mìl dvì fáze. Po úvodní kontrole sídel, støedi-
sek a staveb následovaly v období dubna až kvìt-
na 2021 podrobné prohlídky vybraných staveb. 

Osvìdèení platí tøi roky a musí se obhajovat. 
Jednou roènì probíhá dohledový audit, intenzivní 
jsou rovnìž kontroly bezpeènosti práce.



PÌT OTÁZEK

Jan Herda   
vedoucí projektu divize 2 

Jan Herda, který pochází z Prahy, zaèal ve staveb-
nictví pracovat po dálkovém studiu na Technické 
fakultì ÈZU. Kariéru ve spoleènosti Subterra za-
hájil roku 2008 jako pøípraváø, pak se stal stavby-
vedoucím a od roku 2018 je vedoucím projektu.   

Jaká byla rekonstrukce Polikliniky Malešice?
Byla to moje první stavba v pozici vedoucího pro-
jektu a velice brzy se zaèala komplikovat.  

Pøedpoklady zachycené v dokumentaci se 
v tomto pøípadì výraznì lišily od skuteènosti, pro-
jektanti nemohli podrobný stav konstrukcí znát. 
Tato zkušenost byla v mnoha ohledech velice cen-
ná, dobøe ilustruje tøeba dùležitost stavebnì-tech-
nického prùzkumu. Ale naštìstí se ukázalo také to, 
že se podobná nenadálá potøeba zmìn dá øešit.   

Co je v obdobných pøípadech nejdùležitìjší?
Základem je dobrá spolupráce mezi všemi zainte-
resovanými stranami, v tomto pøípadì tedy inves-
torem, projektanty a námi. 

Mìstská èást Praha 10 byla velice pragmatic-
ká a k neèekané situaci se stavìla s pochopením. 
Také projekèní spoleènost byla pøipravena problé-
my rychle øešit. Výraznì pomohla peèlivá práce 
paní Karoliny Borské, která se pøitom k dokumen-
taci rekonstrukce dostala až právì ve fázi její cel-
kové revize. 

Jak zmìny zvládli pracovníci na stavbì?
Na projektu se projevilo, jak zásadní je dobrý tým. 

Mimoøádnì dùležitou postavou byl stavbyve-
doucí Robert Vávra, což je fachman s dlouholetý-
mi zkušenostmi. Velmi si vážím i práce kolegy Jana 
Rašky na pozici pøípraváøe, jenž v oboru naopak 
zaèal pracovat nedávno. To jsou základy, na kte-
rých pak vznikla kvalitní a stabilizovaná pracovní 
skupina. Lze øíct, že za ty tøi roky jsme postavili jak 
polikliniku v nové podobì, tak tým.

Pøi rekonstrukci navíc bylo tøeba udržet budo-
vu v èásteèném provozu, proto práce probíhaly ve 
dvou etapách. 

Bylo toto rozdìlení v praxi hodnì složité?
Stavba na první pohled sestává ze dvou symetric-
kých polovin, které ovšem nejsou zcela sobìstaè-
né. Napøíklad z hlediska požární ochrany neplní 
ani jedna èást pøedpisy bez využití únikových cest 
pøes tu druhou. Navíc pouze v jedné polovinì bu-
dovy fungovaly výtahy, podobná situace byla také 
se záchody.    

S provozovatelem jsme museli najít zpùsob, 
jak otevøení èásti polikliniky zajistit i za tìchto pod-
mínek. A jak se postarat napøíklad o to, aby se pa-
cienti nemohli dostat do kontaktu s relativnì ne-
bezpeèným prostøedím stavby, ale pøitom mohli 
èásteènì využívat prostory v právì rekonstruova-
né polovinì objektu. Pomohlo nám také doèasné 
pøemístìní nìkterých ordinací do budov v docház-
kové vzdálenosti. To bylo samozøejmì pouze dílèí 
øešení, specializovaná pracovištì se nikam pøe-
stìhovat nemohla.

A kam se z Malešic poté pøestìhoval váš tým?
Již soubìžnì jsme zaèali pracovat na rekonstruk-
ci zimního stadionu v Kladnì. 

Jak se vzápìtí ukázalo, nebylo to ani za pìt 
minut dvanáct, ale ve dvanáct. Stavební zásah byl 
skuteènì nutný. V jak špatném stavu se celé spor-
tovištì nachází, se odhalilo až po demontáži støe-
chy. I v tomto pøípadì se tedy musely udìlat urèité 
zmìny v projektu, napøíklad zesílení nìkterých 
èástí nosné konstrukce. 

Je to sice velice nepøíjemná situace pro hoke-
jový klub a jeho fanoušky i pro celé mìsto Kladno, 
ale zároveò se jedná o další dùkaz toho, že cel-
ková rekonstrukce støechy a fasády stadionu již 
byla nezbytná. 

Jednotubusový tunel Milochov prochází pod vrchem Stavná ve dvou navazujících pravých obloucích. 
Sekundární ostìní tvoøí železobetonový monolit s deštníkovou hydroizolací.   

Divize 1 dokonèila svoji èást prací na modernizaci železnièní trati mezi Púchovem a Považskou Teplou, tunel Milochov. 
Na složité stavbì v údolí Váhu se podílejí rovnìž divize 3 a 4.    

Slovenský železnièní tunel Milochov              

Dvoukolejný tunel Milochov s délkou 1 861 metrù 
je s tunelem Diel a mostem pøes vodní nádrž Nosi-
ce nejsložitìjší souèástí modernizované trati, kte-
rá pøedstavuje nejvìtší investici v historii samo-
statných slovenských železnic.

Dodavatelem je Združenie Nimnica, které tvoøí 
Doprastav, Subterra, TSS Grade a Elektrizace 
železnic Praha. 
 
Dokonèení betonáží
Práce na tunelu byly zahájeny v kvìtnu 2017, sa-
motné ražby pak v lednu 2018. 

Zastižené geologické prostøedí ovšem vedlo 
k úpravám projektu a doèasnému pøesunu prací 
na západní portál. Realizace tunelu NRTM se tak 
výraznì prodloužila. Slavnostní prorážka se usku-
teènila poèátkem loòského záøí. 

Kromì rozsáhlých terénních úprav obou por-
tálù je souèástí tunelu rovnìž úniková štola, jež 
dosahuje délky 266 metrù. 

Nyní je nároèná stavba pro divizi 1 u konce. 
„Na závìr jsme provádìli betonáže sekundárních 
konstrukcí tunelu a únikové štoly, zejména horní 
klenby, což je klasická železobetonová konstrukce 
s deštníkovou hydroizolací, protikleneb, chodníkù 
s kabelovody a boèními drenážemi, støedové dre-
náže a také spádových vrstev pod železnièní svr-
šek,“ vypoèítává vedoucí projektu Pavel Kacíø. 

Stavební èást tunelu zahrnovala rovnìž chod-
níková madla, bezpeènostní znaèení tunelu nebo 
protipožární dveøe v únikové štole.

Na obou portálech a vyústìní štoly se taktéž  
uskuteènily závìreèné terénní práce, vèetnì zpìt-
ných zásypù, gabionových obkladù a dalších po-
hledových konstrukcí.

Spolupráce tøí divizí
Modernizace 19kilometrové trati se úèastní hned 
tøi divize, pøièemž èinnost divizí 3 a 4 na tunelu Mi-
lochov stále pokraèuje. 

Divize 3 zajiš�uje koordinaci zakázky a podílí 
se rovnìž na realizaci technologických objektù po 
celé stavbì. 

Divize 4 pak pracuje na vystrojení tunelu. Do-
dávka technologického vybavení zahrnuje vzdu-
chotechniku v únikové chodbì a také osvìtlení, 
jehož instalace se již blíží ke konci. 

Tunel má být zprovoznìn ještì letos. 
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Východní portál nese název tunelu spolu s rokem 
jeho dokonèení. 

Od poloviny loòského roku probíhá optimalizace 15kilometrové železnièní trati Mstìtice – Praha-Vysoèany.
V souèasnosti se nejvíce stavebních prací odehrává ve vysoèanské stanici.  

Promìna nádraží Praha-Vysoèany             

Po pøesunu výpravèích do provozního objektu realizovaného divizí 2 byla v Praze-Vysoèanech 
zbourána pùvodní nádražní budova a zahájena stavba nové.      

Hlavní prostory nádraží budou skryty pod úrovní 
kolejištì.  

Dodavatelská spoleènost, pod vedením divize 3, 
do níž dále patøí OHLA ŽS, Eurovia CS a Elektrizace 
železnic Praha pracuje na úpravách železnièní 
trati na trase mezi Lysou nad Labem a Prahou. Na 
rozsáhlé stavbì mají podíl rovnìž divize 2 a 4.

Kompletní rekonstrukce
Optimalizace zahrnuje pøedevším rekonstrukci že-
leznièního spodku a svršku, trakèního vedení 
a instalaci nového zabezpeèovacího zaøízení 
s pøípravou pro systém ETCS L2. Opravovány jsou 
i pøejezdy, mosty a další objekty. 

Tra�ový úsek je z vìtší èásti dvoukolejný, díky 
modernizaci dostane parametry koridorové trati 
s rychlostí až 160 km/h. Z odboèky Skály se stane 
výhybna a v Praze tak vznikne tøíkolejný úsek. 
Souèástí rozsáhlé stavby je rovnìž obnova jedno-
kolejné trati z Prahy do Turnova.

V létì již byla v úseku mezi Zelenèí a Mstìti-
cemi pøesunuta výluka z jedné tra�ové koleje na  
druhou.

Divize 4 pro spoleènost Elektrizace železnic 
Praha dodává silnoproudé provozní soubory a sta-
vební objekty, nejvíce prací pøipadá na pøíští rok. 

Praha-Vysoèany na jiné úrovni
Modernìjší podobu trati ocení i cestující, projekt 
se dotýká nìkolika stanic a zastávek. Novì budo-
vána je zastávka Praha-Rajská zahrada v blízkosti 
stejnojmenné stanice metra na trase B. Rekon-
struována jsou také nástupištì a další prvky i vy-
bavení ve stanici Praha-Horní Poèernice a rovnìž 
v zastávce Zeleneè. 

 Nejvìtší promìnou prochází stanice Praha-     
-Vysoèany, kde vzniká moderní nádraží se dvìma 
ostrovními a jedním vnìjším nástupištìm. Odba-
vovací hala bude bezbariérovou novostavbou, 
zcela zapuštìnou do terénu. Stanice tedy bude 
pøímo pøístupná rozšíøeným podchodem na úrovni 
Paøíkovy ulice a lépe se tak propojí s okolím.   

Divize 2 v bøeznu dostavìla nový provozní ob-
jekt, do kterého se pøesunuli výpravèí. Pùvodní ná-
dražní budova byla pak v dubnu zdemolována.   

„Pøedevším ve Vysoèanech v souèasnosti pù-
sobí také náš tým z divize 3. Pracujeme na výmìnì 
železnièního spodku a svršku,“ øíká vedoucí pro-
jektu Pavel Zelina. 

Modernizace má být dokonèena v roce 2024.      

Svah v okolí západního portálu je stabilizován 
pomocí drátokamenné konstrukce. 
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K životnímu èi pracovnímu výroèí pøejeme 
svým kolegùm zdraví, štìstí, spokojenost 
i profesní úspìchy. Dìkujeme za dosavadní  
obìtavou práci pro spoleènost Subterra.  

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Veronika Dvoøáková
Petra Johann

50 let
Jaromír Hlávka
Rastislav Fi¾o

55 let
Martin Rùžièka

60 let
Vladimír Petrik

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
Martin Janèek

15 let
Ing. Jakub Mazal

20 let
Milan Nátr
Ing. Jaroslav Koèí
Ing. Kateøina Steinerová

25 let
Petr Kublent

35 let
Ing. Pavel Matoušek
Jiøí Èípa
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K vydaøenému Subterra Open Weekendu výraznì 
pøispìlo také pìkné poèasí.        

Mezi tradiènìjší disciplíny patøil biatlon na  
trenažérech.      

Na Instagramu i dalších platformách zveøejòuje 
Subterra zajímavý obsah témìø každý den.         

Kanál YouTube nabízí rozsáhlý videoarchiv 
vèetnì seriálù Naši lidé a Naše stavby.    

Nìkolik stovek úèastníkù se na obvyklé místo sjelo 
v døívìjším termínu, již první záøijový víkend. Pro-
gram i tentokrát pøinesl nìkteré novinky.   

Zdraví i handicapovaní byli v pátek rozdìleni 
do osmi týmù, které si na osmi tematických stano-
vištích mohly vyzkoušet sportovní i další aktivity 
a také se nauèit novým vìcem.  

Jednou z letošních novinek bylo napøíklad 
spojení tradièního a elektronického sportu v ja-
ponském konceptu HADO. Jde v podstatì o varia-
ci bìžné vybíjené pro dva tøíèlenné týmy, která je 
pøenesena do virtuální reality. 

Úèastníci si také mohli provìøit pøipravenost 
na pobyt v divoèinì pøi kurzu pøežití. Nechybìla 

ani voda, téma letošního Metrostav handy cyklo 
maratonu, a jízda na rùzných plavidlech. Øada ak-
tivit byla urèena pro dìti. V nabídce byly rovnìž 
workshopy, soutìže a další atrakce. 

Páteèní i sobotní veèer završila zábava s živou 
kapelou. Subterra Open Weekend pak uzavøel tra-
dièní ceremoniál v nedìli odpoledne. 

GRATULACE               –          ØÍJEN LISTOPAD

Subterra Open Weekend opìt v Doksech        

Subterra na sociálních sítích  

Po loòském náhradním programu se oblíbená akce, již jako generální partner podporuje Subterra, mohla znovu konat
v areálu Poslova mlýna u Máchova jezera. Víkend opìt pøinesl øadu zajímavých setkání a zážitkù.        

Závìrem loòského roku Subterra výraznì posílila komunikaci na webu a sociálních sítích,
což je dnes pro celkové povìdomí o její èinnosti nezbytné.  
    

ré Subterra podporuje. Vedle stovek fotografií bylo 
poøízeno i nìkolik desítek videí.    

Subterra do své komunikace zahrnula nejdù- 
ležitìjší platformy – Facebook, Instagram, Linked-
In a YouTube. Soustavná prezentace již pøináší  
hmatatelné výsledky.

„Na sociálních sítích jsme nejaktivnìjší sta-
vební spoleèností v Èesku. Poèet našich pøíznivcù 
díky kampani výraznì narostl. Tøeba na Instagra-
mu máme pìtkrát více sledujících než v polovinì 
roku 2020,“ øíká o splnìní jednoho z cílù vedoucí 
odboru obchodní politiky Jiøí Nový. Vliv sítí potvr-
zují rovnìž samotní uchazeèi o zamìstnání.     

Pro web a sociální sítì se pøipravuje také další 
obsah a zpùsoby komunikace, vše doplòují pre-
zentace na partnerských støedních a vysokých 
školách a ostatní aktivity.   

Pravidelnì publikované pøíspìvky pøedstavují 
napøíklad dùležité reference, pøíbìhy vybraných 
zamìstnancù, novinky z probíhajících staveb, pro-
jekty z historie nebo sportovní a kulturní akce, kte-

Subterra rozšíøila prezentaci také s ohledem na 
nábor zamìstnancù – jak studentù a absolventù, 
tak zkušených pracovníkù. Kromì konkrétních po-
zic pøibližují materiály celou spoleènost. 
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Prorážka tunelu Žabovøeská         
Výstavba tramvajového tunelu Žabovøeská v Brnì dospìla ve ètvrtek 19. srpna k slavnostní prorážce. 
Shromáždìní se konalo pøed jižním portálem, u kaple sv. Antonína Paduánského.       
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V pestré nabídce letošních aktivit bylo napøíklad 
spojení vybíjené a virtuální reality.        

Úspìch týmu Rouvy na MÈR      

V sobotu 11. záøí se na pražské Ladronce konala 
soutìž 7 stateèných. Akce spolku Cesta za snem 
pøivedla 49 zdravých i handicapovaných k unikátní 
výzvì. Bìhem následujících sedmi hodin úèastníci 
tvoøící sedm týmù vytìžovali sedm trenažérù simu-
lujících parabìžecké lyžování. 

„Nemìli jsme sice ambice vyhrát, ale celý zá-
vod byl zdravì vyhecovaný,“ øíká Jana Komárko-
vá, která nastoupila v týmu Skupina Metrostav. 
Celkem se podaøilo najet 632 virtuálních kilometrù, 
jež partneøi projektu poté promìnili v 80 tisíc Kè ur-
èených na pomoc handicapovaným dìtem.

Medailovými úspìchy skonèilo pro tým Rouvy 
Specialized, jejž podporuje také Subterra, srpnové 
mistrovství republiky horských kol v Harrachovì. 

Titul v kategorii U23 vybojoval po strhujícím 
dojezdu Jan Sáska, v celkovém poøadí mužù dojel 
na ètvrtém místì. Jeho kolega Samuel Jirouš bral 
bronz. Støíbro v ženské kategorii U23 získala Zuza-
na Šafáøová, celkovì dojela pátá. V juniorském 
závodì obsadila Nela Viktorová ètvrtou pøíèku, 
Matyáš Vondráèek byl devátý. V shorttracku skon-
èili Matyáš Vondráèek a Zuzana Šafáøová na pá-
tých místech, Jan Sáska pøipojil ještì šesté místo. 

Formu z domácího šampionátu Jan Sáska po-
tvrdil také dobrými výsledky na ME a MS.  

Benefièní závod 7 stateèných 

Ceremoniálu se úèastnila rovnìž brnìnská 
primátorka a zástupci ØSD.        

Vedle investorù a dodavatelù pøilákala dùležitá 
stavba také zástupce médií.           

Souèástí samotné prorážky bylo pøedstavení 
razièských osádek.      

Akci zahájila spoleèná prohlídka severního 
portálu, kde již probíhají betonáže.        

Na ceremoniálu se sešli statutární zástupci mìsta 
Brna, ØSD a divize 1, která tunel ve svahu Wilso-
nova lesa razila od poèátku letošního kvìtna. 

Pøítomní vèetnì zástupcù médií nejprve vidìli 
betonáže na severním portálu, poté se pøemístili 
k portálu jižnímu. Po prorážce z tunelu vystoupily 
razièské osádky.   

Tramvajový tunel tvoøí jeden tubus. Délka úse-
ku raženého NRTM je pøibližnì 330 metrù, dalších 
170 metrù je pøesýpaných, pøedevším u severního 
portálu. Souèástí stavby je 50metrová úniková što-
la. Na ražbu bylo použito zhruba 13 tun trhaviny. 

Realizaci provázely horší geologické podmínky, 
než jaké pøedpokládal prùzkum. Harmonogram se 
pøesto podaøilo dodržet.  

Pøeložení tramvajové trati do tunelu umožní 
rozšíøit dvoupruhovou silnici podél øeky Svratky na 
smìrovì rozdìlenou ètyøpruhovou komunikaci. 

Tramvajová výluka zaèala v polovinì letošního 
ledna a potrvá ještì rok a pùl. Poté budou moci 
tramvaje projíždìt tunelem rychlostí až 60 km/h. 

Stavba tunelu Žabovøeská má být dokonèena 
v únoru 2022, celá etapa Velkého mìstského okru-
hu pak  v roce 2024. 
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