
 

Subterra rozšiøuje svoji prezentaci a spouští webové stránky zamìøené na nábor zamìstnancù. 
Zájemci se také mohou pøihlásit k e-mailovému odbìru novinek a zajímavostí.  
  

Zájemci najdou kariérní web na speciální do-
ménì www.podzeminadzemi.cz.  

Aktuality a pracovní pozice e-mailem 
Subterra pøichází také s další novinkou v komuni-
kaci s veøejností, e-mailovým newsletterem. 

Získávání zamìstnancù, pøedevším v kvalifikova-
ných odborných profesích, je jednou z výzev, 
s nimiž se dnes Subterra potýká. Pomoci by mìl 
nový nástroj, kariérní web. Stránky jsou další for-
mou online prezentace a doplòují profily na sociál-
ních sítích.  

„Subterra vždy nabízela zajímavá a perspek-
tivní pracovní místa, a� v Èesku, nebo v zahranièí. 
Kariérní web je nový zpùsob, jakým mùžeme na-
šim potenciálním zamìstnancùm – zkušeným, za-
èínajícím i budoucím stavaøùm – pøedstavit naši 
spoleènost, její hodnoty i možnosti spolupráce,“ 
popisuje hlavní cíle nové prezentace personální 
øeditel Karel Vašta.

Podstatnou èást webu tvoøí videa pøibližující 
zamìstnance a projekty. Cílovou skupinou jsou 
kromì pracovníkù s praxí také absolventi a ti, kteøí 
støední èi vysokou školu teprve studují. Celkové 
pojetí je ménì formální než u hlavních stránek. 

Každý mìsíc dostanou registrovaní zájemci 
výbìr novinek z probíhajících staveb a další infor-
mace o aktuálním dìní. 

Souèástí newsletteru mùže být rovnìž výpis 
volných pracovních pøíležitostí. Registrace je mož-
ná na adrese newsletter.subterra.cz. 

PROJEKT SMÍCHOV CITY        ZIMNÍ STADION KLADNO                  

V prosinci 2021 byl otevøen dálnièní tunel Herrschaftsbuck na trase nìmecké dálnice A98. Dodavatelem projektu 
budovaného od roku 2017 byla divize 1 a sesterská spoleènost BeMo Tunnelling.     
 
 

Zprovoznìní tunelu Herrschaftsbuck 

Tunel Herrschaftsbuck na dálnici A98 se nachází poblíž mìsta Rheinfelden, nìkolik kilometrù od 
hranice se Švýcarskem. Jižní tubus stoupá, proto je tøípruhový.             

Ražby obou témìø pìtisetmetrových tubusù byly 
zahájeny od východního portálu.               

Dùležitá dopravní stavba se nachází ve spolkové 
zemi Bádensko-Württembersko na jihozápadì 
Nìmecka, nedaleko švýcarských hranic. 

Tunel má dva paralelní tubusy v osové vzdále-
nosti pøibližnì 30 metrù, s jednou propojkou, se-
verní dvoupruhový má délku 485 metrù a jižní tøí-
pruhový 475 metrù. 

Komplikované ražby NRTM
Pøestože se tunel nachází v nároèném horninovém 
prostøedí, podaøilo se obtíže pøekonat a ražby 
NTRM zahájené od východního portálu v srpnu 
2017 dokonèit dle plánu, tedy v dubnu následují-
cího roku. 

„Na západním portálu se kvùli odstupu od 
doby pøípravy projektu a pokraèující erozi výraznì 
zhoršila kvalita horninového masivu, takže jsme 
museli navrhnout jiný postup prací,“ vysvìtluje 
okolnosti realizace øeditel oblasti Nìmecko divi-
ze 1 Jiøí Patzák. V tomto úseku se proto uplatnila 
ražba tzv. pod želvou. 

Pro rozpojování horniny byly ve ètyøech pìti-
nách délky tubusù využity trhací práce, u portálù 
probíhalo rozpojování a profilování mechanicky.  

Èelba èlenìná na kalotu, opìøí a dno byla prù-
bìžnì zajiš�ována dle zásad NRTM armovaným 
støíkaným betonem, radiálními kotvami a pøedhá-
nìnými jehlami v pøístropí. Aby betonáže definitiv-
ního ostìní mohly zaèít co možná nejdøíve, byla 
v severním tubusu zvìtšena výška kaloty o jeden 
metr, díky tomu mohla být nasazena výkonnìjší 
mechanizace.  

Sekundární ostìní je železobetonové, s mezi-
lehlou hydroizolací v raženém úseku. Hloubené 

èásti jsou zhotoveny jako tzv. bílá vana, beton 
s omezeným prùsakem vody doplòují systémové 
hydroizolaèní prvky pro utìsnìní pracovních a di-
lataèních spár.

S využitím propojky 
Dùležitým logistickým opatøením, které výraznì 
pøispìlo k vèasnému dokonèení stavby, bylo vy-
užití témìø 19metrové tunelové propojky v polovi-

nì délky tubusù. Tato cesta posloužila pro dopravu 
materiálu a odvoz rubaniny ze severního tubusu. 

Profil propojky byl upraven tak, aby umožnil 
prùjezd všech strojù. Jakmile byly oba tubusy do-
raženy za propojku a samotná propojka vyražena, 
byla veškerá doprava odklonìna z první poloviny 
severního tubusu do jižního a v uvolnìném úseku 
okamžitì zapoèaly práce na hydroizolacích a se-
kundárním ostìní. Betonáž dna tedy díky brzkému 
zahájení probíhala bez èasového tlaku.

„Rychlé dokonèení ražeb umožnilo, abychom 
vìtšinu prací na sekundárním ostìní stihli od jara 
do podzimu. Díky tomu odpadly veškeré prostoje 
související s nevhodnými klimatickými podmínka- 
mi v zimì a také opatøení, která bychom museli za-
jistit,“ dodává k postupu Jiøí Patzák. 

Ke zvládnutí stavby podle harmonogramu pøi-
spìlo i využití mobilní betonárky, díky níž se zkráti-
ly prostoje a zvýšila efektivita prací jak v prùbìhu 
ražeb, tak pøi betonáži sekundárního ostìní. 

Stavební èást tunelu byla dokonèena již v po-
lovinì roku 2020, poté další dodavatelé realizovali 
technologické vybavení.    

Z P R A V O D A J www.subterra.czroèník XLVI, 1/2022  

Kariérní web pøedstavuje pracovní pøíležitosti 
v Èesku i v zahranièí.             

Newsletter informuje napøíklad o vybraných 
stavbách a dùležitých událostech.              

Propojka v polovinì délky tunelu výraznì 
pøispìla k urychlení výstavby.                        

Nový kariérní web a newsletter              
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Vážené kolegynì, vážení kolegové,
máme za sebou již druhý nestandardní rok, kdy se 
potýkáme nejen se stále se zostøujícími podmínka-
mi tržního prostøedí, ale i s dopady covidové pan-
demie a z ní vyplývající ekonomické nestability, 
nyní navíc doplnìné drastickým zvýšením cen ma-
teriálù i energií a nebývalou inflací. Pøesto však 
vìøím, že rok 2021 byl pro vás úspìšný, stejnì jako 
pro spoleènost Subterra a Skupinu Metrostav. 
A doufám, že jste sváteèní období využili k naèer-
pání nových sil pro plnìní nadcházejících nároè-
ných úkolù. 

Do roku 2022 mùžeme hledìt s mírným opti-
mismem, k èemuž nás opravòují ekonomické vý-
sledky. Subterra, stejnì jako vìtšina dalších èlenù 
našeho nejvìtšího tuzemského stavebního kon-
cernu, dosáhla v uplynulém roce výborných, èasto 
i rekordních èísel. Vzhledem k úspìšnému postu-
pu zásadních projektù, naplnìnosti zásobníkù prá-
ce i kvalitním pracovníkùm, které ale potøebujeme 
prùbìžnì doplòovat, pøedpokládám, že se nám 
tento trend podaøí udržet. 

Mezi zdárnì zakonèené tuzemské stavby patøí 
modernizace trati Unièov–Olomouc nebo rekon-
strukce Polikliniky Malešice. Pokraèují práce na 
trati Praha-Vysoèany – Mstìtice, tramvajovém tu-
nelu Žabovøeská v Brnì a rekonstrukci Clam-Gal-
lasova paláce v Praze. Ménì viditelná je postupná 
obnova technologického vybavení dvanácti vy-
braných stanic na všech trasách pražského 
metra. S touto dùležitou podzemní stavbou ovšem 
souvisí nejvìtší domácí úspìch – vítìzství meziná-
rodního konsorcia vedeného spoleèností Subterra 
v tendru na výstavbu prvního úseku trasy D. Oèe-
kávám, že pøi práci na komplikované stavbì s no-
vou pøestupní stanicí Pankrác budou využity zku-
šenosti z budování tras C a A a rovnìž synergické 
efekty spolupráce napøíè skupinou, pøedevším 
s Metrostavem.

Spolupráce s další významnou dceøinou spo-
leèností, BeMo Tunnelling, na nìmeckých silniè-
ních tunelech Kramer, Spitzenberg a Herrschafts-
buck, jenž byl nedávno zprovoznìn, je pøíkladem 
úspìšného pùsobení v zahranièí. Další, tentokrát 
železnièní tunel Milochov byl dokonèen na Slo-
vensku, na jeho realizaci se podílely hned tøi divi-
ze. Nejprudší rozvoj zaznamenala Subterra ve 
Švédsku, kde se dceøiná spoleènost SBT Sverige 
výraznì prosadila pøi rozšiøování metra ve Stock-
holmu a pokraèuje ve výstavbì tunelu Skärhol-
men. Pozadu nezùstala ani další zahranièní dcera 
Subterra – Raab, která v Maïarsku budovala 
rychlostní silnici M85. 

Jsem rád, že i v této nelehké dobì roste také 
naše spoleèenská zodpovìdnost v mnoha oblas-
tech. Subterra loni opìt byla partnerem Subterra 
Open Weekendu poøádaného spolkem Cesta za 
snem. Záøijové setkání v  Doksech u Máchova je-
zera pøineslo mnoho zážitkù handicapovaným 
a nehandicapovaným sportovcùm i jejich pøáte-
lùm a rodinám. Subterra zùstala tradièním partne-
rem mezinárodního hudebního festivalu Pražské 
jaro, tato spolupráce završila již tøicet let, a novì 
se pak stala generálním partnerem celostátního 
poháru støedních škol ve florbalu.  

Pøeji vám i vašim blízkým do letošního roku jen 
to nejlepší. Hlavnì však pevné zdraví, které je nut-
ným pøedpokladem pro naplnìní všech novoroè-
ních pøedsevzetí i celoroèních plánù.

Ing. František Koèí
prezident Skupiny Metrostav



Rekonstrukce zimního stadionu Kladno          

Konstrukci nového zastøešení na kladenském stadionu tvoøí obloukové pøíhradové vazníky s táhly, 
které propojují další nosníky. Støešní pláš� je z trapézových plechù.          

Zimní stadion mìsta Kladno, který kromì extra-
ligových Rytíøù a dalších hokejových klubù vy-
užívají také krasobruslaøi, má dvì ledové plochy 
a kapacitu 5 200 divákù. 

Jedna z nejstarších tuzemských staveb svého 
druhu byla otevøena v roce 1949 a kompletnì za-
støešena o deset let pozdìji. Poslední rekonstruk-
ce probìhla v roce 2014.

Nová støecha
Pùvodní ocelová støecha haly byla dlouhodobì 
v havarijním stavu a vyžadovala neustálý odborný 
dohled. V budovì byla instalována èidla, která sta-
bilitu konstrukce monitorovala.

Spojit uzavøení stadionu a výmìnu støechy 
s celkovou obnovou bylo jediným možným a dlou-
ho oèekávaným øešením.

Projektovou dokumentaci ocelové støechy 
bylo tøeba pøepracovat. „Ukázalo se, že stav sta-
dionu pùvodnì navržené øešení neumožòuje. Stá-
vající nosné železobetonové konstrukce proto mu-
sely být vyztuženy a ocelové souèásti støechy pak 
upraveny,“ popisuje zmìny projektu stavbyve-
doucí Jan Herda. 

Hlavní pøíhradové vazníky o hmotnosti 22 tun  
byly osazeny již na podzim minulého roku a poté 
propojeny dalšími prvky. Na konstrukci jsou nyní 
kladeny trapézové plechy. Postup práce záleží na 
poèasí, nelze pokraèovat pøi teplotách pod bodem 
mrazu, pøi dešti èi silném vìtru. 

Fasáda i technologie
K modernìjší podobì objektu patøí rovnìž nová 
fasáda. Opláštìní budovy od úrovnì druhého nad-
zemního podlaží budou tvoøit vertikální ocelové 
profilované lamely. Další souèásti obvodového 
pláštì vèetnì prosklené stìny restaurace a oken 
budou nahrazeny a zatepleny. Stavební úpravy se 
dotknou tøeba také støechy nad technologickou 
èástí objektu. 

Podstatnou souèástí rekonstrukce je obnova 
technického zaøízení. Instalován bude napøíklad 
nový hromosvod a odvodnìní støechy. V samotné 
hale bude namontováno osvìtlení, ozvuèení a nad 
kluzištìm multimediální kostka.     

Pro bezproblémový provoz zimního stadionu je 
zásadní dostateènì dimenzovaná vzduchotechni-
ka s odvlhèováním. Podle smlouvy uzavøené v led-
nu dodá tento soubor divize 4, práce mají být do-
konèeny letos v èervnu. 

Celkovou obnovu ÈEZ zimního stadionu Kladno, jejíž hlavní souèástí je zastøešení, realizuje divize 2. 
Dodávkou vzduchotechniky se na stavbì bude podílet také divize 4.        

Od loòského dubna pracuje divize 2 jako generální dodavatel na bytovém projektu v pražských Dolních Chabrech. 
Tøípatrový dùm je ve fázi témìø dokonèené hrubé stavby. 

Bytový dùm Villa Pod Menhirem 
D2
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Tunel Milochov v provozu       

D3 Na sklonku roku završila divize 3 svoji èást re-
konstrukce 16kilometrového úseku I. železnièního 
koridoru mezi Velimí a Poøíèany. 

Divize 3 pracovala od poloviny roku 2020 pøe-
devším na obnovì železnièního spodku a svršku 
ve stanici Poøíèany, ale také na dalších drážních 
objektech. Na peèeckém zhlaví byly v záøí polože-
ny dvì nové štíhlé výhybky s pohyblivým hrotem, 
které umožòují vjezd vlakù do odboèné vìtve vyšší 
rychlostí, až 130 km/h. 

Jako poslední byly v druhé polovinì prosince 
dokonèeny protihlukové stìny. 
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Pøi pøestavbì rozlehlého nádraží již bylo sneseno 
pøibližnì 30 kilometrù kolejových polí.             

Divize 3 v Žilinì pøedevším rekonstruuje koleje 
a buduje protihlukové stìny.           

D1/D3/D4 Dne 15. prosince 2021 projel první vlak 
novým tunelem Milochov na slovenské trati Pú-
chov – Považská Teplá.

Jednotubusový tunel pod vrchem Stavná má 
délku 1 861 metrù a jeho souèástí je také 260metro-
vá úniková štola. Ražba zahájená v roce 2017 pøi-
nesla komplikace, oblast východního portálu mu-
sela divize 1 zpevnit tryskovou injektáží. Prorážka 
se konala v záøí 2020, betonáž sekundárního ostìní 
a úpravy portálu byly dokonèeny o rok pozdìji.  

Èást technologického vybavení dodávala divi-
ze 4, na zakázce se podílí také divize 3.        

a smìr do Èeska a Polska. Souèasná modernizace 
navazuje na úpravy trati mezi Bratislavou a Žilinou 
vèetnì úseku Púchov – Považská Teplá s nedávno 
dokonèeným tunelem Milochov.

Cílem projektu je mimo jiné zvýšení tra�ové 
rychlosti až na 160 km/h. Kromì obnovy železniè-
ního svršku a spodku obsahuje projekt rekon-
strukci trakèního vedení, silnoproudých rozvodù 
a osvìtlení nebo elektrický ohøev výhybek. Tra� 
dostane rovnìž nové zabezpeèovací zaøízení 
a telekomunikaèní techniku vyhovující evropským 
požadavkùm na koridorové trasy.

Desítky kilometrù nových kolejí
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. Dále vznikne zastávka Žilina-pøedmìstí. 

Projekt také sníží zátìž v okolí trati. Hluènost 
omezí absorpèní stìny i prvky v kolejišti, napøíklad 
bezpodkladnicový systém upevnìní kolejnic 
k pražcùm a bezstykové koleje. 

Pohyb v okolí železnice ulehèí øada nadjezdù 
a podchodù. Dalším pøínosem je pøesun nakládky 
a vykládky do seøazovacího nádraží Žilina-Tepliè-
ka, které omezí nákladní dopravu v centru. 

Prùbìh prací pøibližuje vedoucí projektu Milan 
Tonhauser: „V souèasnosti za sebou máme první 
a druhou fázi výstavby železnièního svršku, de-
montováno bylo asi 30 kilometrù kolejí a 100 kusù 
výhybek. Soubìžnì s tím probíhala výstavba proti-
hlukových stìn.“  

Modernizace, která je rozdìlena na ètyøi uce-
lené èásti a sestává ze 13 typických fází, byla za-
hájena v prosinci 2020. Stavba má být dokonèena 
po ètyøech letech, v prosinci 2024.

Modernizace železnièního uzlu v Žilinì zahrnuje 
pøestavbu ètyø nádraží a jejím výsledkem bude  
nejen zlepšení drážního provozu, ale i celkové do-
pravní situace v centru mìsta.  

Spolu s divizí 3 se na rozsáhlém projektu, prv-
ním svého druhu na Slovensku, podílejí spoleè-
nosti STRABAG, Eurovia CS a AŽD Praha. 

Frekventované nádraží 
Žilina je jedním z nejdùležitìjších železnièních uzlù 
Slovenska, v nìmž se protínají dvì ze tøí tamních 
koridorových tratí – spojnice Bratislavy a Košic 

Výstavba tunelu Skärholmen

Dokonèení trati Velim–Poøíèany 

Obnova tìžní vìže  

D1 Ve Stockholmu pokraèují práce na dálnièním 
dvoutubusovém tunelu Skärholmen, jehož doda-
vatelem je dceøiná spoleènost SBT Sverige. 

V prosinci bylo zahájeno asfaltování vozovek 
hlavního tunelu, pøi nìmž bude do dokonèení stav-
by položena první vrstva povrchu ze tøí. V rampo-
vých tunelech budou provedeny všechny vrstvy. 

Dále probíhá rovnìž výstavba 41 únikových 
propojek s prefabrikovanými zádveøími a zavìše-
nými portály. K nezbytnému vybavení každé pro-
pojky patøí vodovod, elektroinstalace a další tech-
nologie.  

D1 V Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinaøicích 
u Kladna dokonèila v listopadu divize 1 konzervaci 
a zajištìní horní èásti tìžní vìže.  

Zakázka sestávala z výmìny støešní krytiny 
vìže, odstranìní nátìrù ocelové nosné konstruk-
ce a nanesení protikorozní ochrany. Nìkteré èásti 
konstrukce musely být nahrazeny. Pro práce až 
v 30metrové výšce, za provozu skanzenu, muselo 
být vyžíváno horolezecké vybavení. 

Plánována je také obnova spodní èásti tìžní 
vìže, soutìž na dodavatele této etapy ovšem za-
tím nebyla vyhlášena. 

Stavba má pùdorys ve tvaru písmene H, hlavní 
fasády jsou orientovány k východu a západu.            

materiálù a technologií. Jde o bydlení úsporného 
standardu s umìlým vìtráním všech místností 
vèetnì rekuperace, využitím deš�ové vody pro 
splachování, automatickou závlahou zahrady 
a nízkou energetickou nároèností tøídy B. Støecha 
je navržena jako vegetaèní. 

„Nyní dokonèujeme hrubou stavbu, pokraèu-
jeme v armování a betonáži stìn i stropù druhého 
patra. V pøízemí máme také vyzdívky, v suterénu 
montujeme instalace,“ popisuje stav projektu jeho 
vedoucí Michal Krenar.

Dùm má být dostavìn letos v záøí.

Projekt pojmenovaný podle místní pravìké památ-
ky se nachází v ulici Ládevská. Budova, již navrhli 
Pata & Frydecký architekti, bude obsahovat 44 by-
tù v rùzných velikostech, od 1+kk po 4+kk.

K bytùm náležejí terasy, balkony, pøedzahrád-
ky a také spoleèná zahrada. Zázemí domu tvoøí 
sklepy a parkovací stání v podzemní garáži s dobí-
jením elektromobilù nebo elektrokol.

Moderní úsporné bydlení
Villa Pod Menhirem má zájemcùm nabídnout kva-
litní architektonické øešení s využítím moderních 

Již více než rok se divize 3 podílí na celkové pøemìnì žilinského nádraží a navazující infrastruktury. 
Rozsáhlý projekt pøináší komfortnìjší cestování a efektivnìjší nákladní dopravu.    

Modernizace železnièního uzlu Žilina
D3
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PÌT OTÁZEK

Miroslav Zobaník   
øeditel pro zahranièní podnikání 

Miroslav Zobaník vystudoval Èeské vysoké uèení 
technické v Praze. Poté pracoval pro Metrostav 
v Èesku i na Slovensku. Ve spoleènosti Subterra 
od roku 2015 koordinuje vše, co souvisí se zvyšují-
cím se poètem zahranièních zakázek. 

Na které zemì se Subterra zamìøuje?
Naším nejvìtším zahranièním trhem je v posled-
ních pìti letech Švédsko, následované Nìmec-
kem a Maïarskem.  Další významnou zemí je Slo-
vensko, kde své aktivity také postupnì rozvíjíme. 

Jakou formu zahranièní podnikání má? 
Forma není a ani nemùže být zcela jednotná. 
V každé zemi se zaèínalo tak, že Subterra, tedy 
èeská spoleènost, zvítìzila ve výbìrovém øízení 
a následnì založila organizaèní složku. Nìkde zù-
stalo jen u tohoto modelu, napøíklad na Slovensku 
a v Nìmecku. 

Jinde, napøíklad ve Švédsku nebo v Maïar-
sku, vše vyústilo v založení dceøiných  spoleèností, 
které jsou považovány za domácí subjekt. V da-
ném státì odvádìjí danì, podílejí se na spoleèen-
ských, sportovních èi jiných aktivitách a budují si 
tak veøejnou a institucionální podporu. Dceøiné 
spoleènosti jsou tedy specifickou formou pùsobe-
ní v zahranièí, která nám i našim smluvním partne-
rùm pøináší na místních trzích øadu nezanedbatel-
ných výhod. 

Jaké jsou plány pro nejbližší budoucnost? 
Na zahranièních trzích, kde jsme zavedeni, chce-
me setrvat a dále zde získávat urèité objemy zaká-
zek. Nechceme tøíštit síly. Víme, že vstup na nový 
trh je vždy nároèný a nákladný. Komplikovaný byl 
napøíklad rozjezd našich nìmeckých aktivit, a by� 
se nakonec povedl, obecnì je jednodušší najít si 
spolehlivého místního partnera a využít jeho 
zkušeností a znalostí místního trhu. 

Chtìli bychom ovšem zkonsolidovat zpùsob 
øízení zahranièních spoleèností z Prahy. V souèas-
nosti hraje velkou roli individuální pøístup, což má 
jistì své výhody, ale napøíklad v pøípadì obmìny 
personálu to mùže být problematické. 

Jaké nároky klade zahranièí na pracovníky?  
V ideálním pøípadì by se mìly sejít tøi faktory. Do-
tyèný musí být odbornì zdatný, protože v zahranièí 
nebývá mnoho èasu na uèení a alespoò jádro 
týmu musejí tvoøit zkušení odborníci. Dále jde o ja-
zykové vybavení, jen angliètina rozhodnì vždy 
nestaèí. Napøíklad v Nìmecku je zapotøebí ovládat 
i nìmèinu, by� v podstatì všichni mluví anglicky. 
Tøetím faktorem je ochota zvednout kotvy. Nikoliv 
na týdny, ale spíše na mìsíce nebo roky. Samo-
zøejmì existuje možnost se do dané zemì pøestì-
hovat, i pro takový krok umíme vytvoøit podmínky. 

V nìkterých pøípadech tvoøí velkou èást pra-
covníkù místní. Abych byl konkrétní, ve Švédsku 
zamìstnáváme pøes dvì stì lidí, z nichž jen ètvrti-
na je z Èeska, pøesnìji z bývalého Èeskosloven-
ska. Na maïarských projektech pracuje více než  
devadesát procent maïarských obèanù. Naopak 
v Nìmecku jsou prakticky všichni pracovníci 
z Èeska nebo Slovenska. Tam ovšem také máme 
stálého partnera s jeho zamìstnanci, ale ani ti ne-
jsou všichni z Nìmecka. 

Je tìžké pracovní místa v zahranièí obsadit? 
Ze všech zmínìných dùvodù je výraznì nároènìjší 
najít vhodné pracovníky pro projekty v zahranièí 
než obsadit podobné pozice na stavbách v Èesku 
nebo v pøíhranièních oblastech. A v souèasnosti je 
to také náš nejvìtší úkol. Doba nám pøíliš nena-
hrává, protože absolventù s vhodným vzdìláním 
a touhou rozšíøit si kvalifikaci a znalosti v zahranièí 
není mnoho. Zkušenost s prací a životem v cizím 
prostøedí však za všechny komplikace stojí. 

Velikost jednotlivých domù a jejich odlišná podoba zpracovaná rùznými architekty dodávají blokùm 
podobný charakter, jaký má sousedící starší zástavba.

Projekt Smíchov City je na místì nevyužívaného vlakového nádraží v Praze, první etapa byla zahájena v záøí 2020.
Vzduchotechniku pro rozlehlou zástavbu dodává divize 4.      
  

Vzduchotechnika pro Smíchov City              

Smíchov se stal jednou z pražských lokalit, ve kte-
rých na bývalých železnièních pozemcích vzniká 
rozsáhlá èást nové ètvrti. Investorem je spoleè-
nost Sekyra Group.   

Rozmanitá podoba
První etapa, nazvaná Smíchov City – Sever, se na-
chází poblíž autobusového nádraží Na Knížecí. 
Vznikající výstavba nabídne hlavnì bydlení a také 
kanceláøe a parter s obchody a službami o celko-
vé podlahové ploše 55 tisíc metrù ètvereèných. 

Poblíž námìstí Na Knížecí vyrostou dva mìst-
ské bloky se 405 byty v ètyø- a pìtipatrových do-
mech. Vzhled jednotlivých objektù se bude odlišo-
vat, takže celek bude svým mìøítkem pøipomínat 
tradièní pražskou zástavbu. 

Na øešení se podílelo sedm renomovaných ar-
chitektonických ateliérù z Èeska i zahranièí. Návrh 
urbanismu a nárožní administrativní budovy Na 
Knížecí pøipravilo studio A69 – architekti, bytové 
domy navrhli Kuba & Pilaø architekti, haascook-
zemmrich STUDIO2050, Chalupa architekti, LÁ-
BUS AA – architektonický ateliér, D3A a Projektil.

Podstatnou souèástí projektu jsou zelené vni-
trobloky, ulice se stromy a rozlehlý park.   

Nadstandardní vybavení
Divize 4 zajiš�uje vzduchotechniku pro dodavatel-
skou spoleènost Instalace Praha, Aspira Enginee-
ring a Strabag. 

Architektonickému a materiálovému øešení 
odpovídá také nadstandardní provedení vzducho-
technických instalací, které pøinese obyvatelùm 
komfort. „Prostøedí v bytech pùjde snadno ovlá-
dat, každá jednotka má vlastní, oddìlený pøívod 

a odvod vzduchu,“ popisuje použité vybavení ve-
doucí projektu David Svoboda. 

Zamìstnanci divize 4 zahájili práce na smí-
chovském souboru v lednu letošního roku, skonèit 
mají v záøí. 
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Divize 4 od loòského záøí realizuje technická zaøízení pro soubor multifunkèních budov 
na nìkdejších drážních pozemcích v sousedství pražského Masarykova nádraží.
    

Instalace pro Masaryèku             

Budovy dle návrhu Zaha Hadid Architects mají 
charakteristické dynamické tvary. 

Divize 4 se podílí na vìtšinì mechanických 
profesí, napøíklad na vzduchotechnice.  

Projekt spoleènosti Prague CBD ze skupiny Penta 
pøináší novou náplò pro rozlehlé pozemky mezi 
budovou Masarykova nádraží a ulicí Na Florenci.

Prestižní architektura 
Plán zástavby a podobu nìkterých budov navrhlo 
britské studio Zaha Hadid Architects. Projekt ob-

sahuje úpravu veøejných prostranství a komunika-
cí, nejzajímavìjším prvkem bude zastøešení èásti 
kolejištì s parkovou úpravou.

Prvními a architektonicky nejvýraznìjšími ob-
jekty jsou dvì budovy zvané Masaryèka s kance-
láøemi, obchodními prostory a spoleènými pod-
zemní garážemi. Stavby splòují kritéria certifikace 

LEED, spotøebovávají tedy ménì energií a vody 
a také produkují menší množství odpadu.

Øada technologií 
V souèasnosti je pøed dokonèením hrubá stavba. 
Divize 4 realizuje èi pøipravuje technologie nìko-
lika profesí  –  vytápìní, chlazení, zdravotnìtech-
nické instalace, vzduchotechniku a rozvody plynu. 
Práce byly zahájeny v záøí loòského roku pøíprav-
nými èinnostmi a transportem materiálu. 

„Do budovy jsme v posledních týdnech stìho-
vali chladicí jednotky, zaèátkem února následují 
plynové kotle a v bøeznu lapol SN-2. Tento odluèo-
vaè tukù slouží k zachycení odpadù z restaurace 
o ploše 900 metrù ètvereèných, která bude situo-
vána v pøízemí,“ rekapituluje postup vedoucí pro-
jektu Václav Rataj. V lednu zaèala divize 4 rovnìž 
realizovat odvodnìní støechy, zakázku má dokon-
èit letos v bøeznu.

Celý soubor má být hotov v roce 2025.   

D4

Oba tubusy tunelu Bécsi domb jsou nyní raženy 
zároveò.       

Souèástí IV. etapy je také dopravní uzel v obci 
Balf, který se nachází nedaleko Šopronì.     

Rychlostní silnice M85 tvoøí obchvat mìsta Šo-
proò nedaleko rakouských hranic. V maïarském 
dopravním systému pøedstavuje dùležitou spojni-
ci mezi severozápadním cípem zemì a dálnièní 
sítí, cestu do Budapešti zkracuje o pùl hodiny. 

Realizace celého 58kilometrového úseku je 
rozdìlena do nìkolika etap. Subterra – Raab sta-
vìla více než 15kilometrový úsek III. etapy a poté 
šestikilometrový ze IV. etapy. Práce na silnici M85 
byly zahájeny v roce 2018. 

Dva dodatky a další etapa 
K pùvodnímu projektu IV. etapy pøibyly dva do-
datky, kvùli kterým se jeho realizace posunula. Po 
dohodì s investorem silnice již od prosince slouží 
bìžnému provozu, stále se ještì provádìjí pøe-
devším administrativní práce související s jejím 
pøedáním naplánovaným na 16. bøezna. 

Spoleènost Subterra – Raab se podílí také na 
probíhající stavbì V. etapy. Ètyøkilometrový úsek 

má být dokonèen v roce 2024 a zahrnuje dvoutu-
busový tunel procházející vrchem Bécsi domb ne-
boli Vídeòským kopcem. V souèasnosti spoleènost 
Dömper razí oba tubusy, jejichž délka dosáhne 
pøibližnì 800 metrù.  

„Vzhledem ke geologickým podmínkám jsme 
v zájmu dodržení harmonogramu výraznì upravili 

plány. Ražba tubusù teï probíhá souèasnì, nikoliv 
postupnì,“ popisuje zmìnu postupu vedoucí pro-
jektu Gergely Bölcskei. 

Díky tomu bìží stavba dle pøedpokladù, pro-
rážka tunelu je naplánovaná na letošní léto. Do-
konèení V. etapy pøivede silnici M85 až na hranice 
s Rakouskem.  

Další etapa silnice M85 v provozu        
Nový úsek rychlostní silnice M85 na severozápadì Maïarska byl otevøen 10. prosince. 
Na IV. etapì se stejnì jako na dalších èástech projektu podílela dceøiná spoleènost Subterra – Raab.         
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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

Ing. Barbora Bubeníková
Angelika Hodúrová

50 let
Ing. Jiøí Lev
Ing. Miroslav Kadlec
Pavel Kožený

55 let
Jaroslav Mittelbach
Ing. Jaroslav Koèí
Jiøí Hoskovec

60 let
Živko Buterin
Jozef Laško

65 let
Jiøí Vašata

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
Bc. Barbora Simeunoviè

15 let
Marek Vanìk, DiS.
Ing. Pavel Gernat
Iva Kubátová
Jarmila Marhoulová, DiS.

25 let
Milan Hlavinka
Zbynìk Haòka
Petr Maïar
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Pøesýpaná èást tunelu na jižním portálu má 
délku pìt metrù.        

Na prorážku, stejnì jako na výstavbu celého 
tunelu dohlížela technická rada.      

Stejnì jako v prvním roèníku se pøedání cen 
konalo na jednotlivých stavbách.     

Tunel Žabovøeská pøedstavuje dùležitou èást br-
nìnského Velkého mìstského okruhu. Rozšíøení 
pøibližnì kilometrového úseku silnice v údolí 
Svratky si vyžádalo pøeložku tramvajové trati do 
nového tunelu pod svahem Wilsonova lesa. Stav-
ba byla zahájena v prosinci 2020.

Pøibližnì 500metrový tunel se dvìma kolejemi 
tvoøí jeden tubus s pøesýpanými portálovými úse-
ky. Délka ražené èásti trasované do nìkolika proti-
smìrných obloukù èiní 334 metrù. Šíøka tram-
vajové trati je sedm metrù, šíøka oboustranných 
nouzových chodníkù v tunelu minimálnì 1,43 met-
ru. Svìtlá výška profilu nad temenem kolejnice je 

šest metrù. Tramvaje budou moci tunelem projíž-
dìt rychlostí až 60 km/h.

Ve vzdálenosti 271 metrù od jižního provizorní-
ho portálu se z tunelu odpojuje úniková štola ve-
doucí do nouzového zálivu silnièní galerie, její 
délka èiní 50 metrù a šíøka 2,6 metru.

Právì úniková štola je jednou z posledních do-
konèovaných souèástí výstavby. Prorážka se ko-
nala 24. listopadu, betonáže ve štole probíhaly do 
konce ledna. „Prakticky všechny práce v tunelu 
Žabovøeská mají být hotové do 19. února, pak už 
nás èeká pouze zaèiš�ování povrchù,“ doplòuje 
vedoucí projektu Andrej Korba. 

V únoru budou stavìny ještì protihlukové stì-
ny. Jakmile povìtrnostní podmínky dovolí, dojde 
také na dokonèení izolace na portálech tunelu. 

Se závìrem zakázky ukonèila èinnost technic-
ká rada pro tunel Žabovøeská zøízená výrobnì-      
-technickým øeditelem spoleènosti Subterra. V od-
borné skupinì, jež vedoucímu projektu pomáhala 
k bezpeèné, kvalitní a efektivní realizaci, zasedali 
interní i externí specialisté na tunelové stavby – 
Andrej Korba, Pavel Kacíø, Jan Frantl, Jiøí Barták, 
Václav Braun, Boris Šebesta a Jan Škrábek.  

Technická rada se naposledy sešla shodou 
okolností v den prorážky únikové štoly. 

GRATULACE               –          ÚNOR BØEZEN

Tramvajový tunel Žabovøeská u konce        

Dvì ceny v soutìži Železnièní stavba roku  

V Brnì provádí divize 1 závìreèné práce na tramvajovém tunelu Žabovøeská, souèásti Velkého mìstského okruhu.   
Technická rada tohoto projektu má za sebou poslední zasedání.        

Správa železnic v prosinci vyhlásila výsledky druhého roèníku soutìže Železnièní stavba roku. 
Ve dvou kategoriích byly ocenìny projekty s úèastí divize 3.  
    

Divize 3, jež projekt v letech 2019 až 2021 ved-
la, obnovovala koleje a ètyøi pøejezdy. Na stavbì 
se dále podílely OHLA ŽS, FIRESTA-Fišer a Elektri-
zace železnic Praha. 

Další cena byla udìlena v kategorii Bezpeèná 
železnice rekonstrukci železnièní stanice Pøerov, 
konkrétnì zrušení pøejezdu v Dluhonicích a vybu-
dování nadjezdu a lávek pro pìší a cyklisty. Prvek  
zlepšuje bezpeènost a také dopravu v Pøerovì.     

Dodavatelskou spoleènost tvoøí EUROVIA CS, 
Subterra, STRABAG Rail a GJW Praha. Celá stav-
ba má být dokonèena letos v létì.  

Nejlepší liniovou stavbou roku 2021 se stala mo-
dernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeèe 
u Brna. Cenu na nádraží v Hustopeèích 9. prosince 
pøevzali øeditel divize 3 Miroslav Kadlec a obchod-
ní námìstek Josef Lorenc. 

Kompletní rekonstrukce  témìø sedmikilomet-
rového úseku pøinesla zvýšení tra�ové rychlosti na 
85 km/h a umožnila pøímé spojení s Brnem, kam se 
dnes cestující z Hustopeèí dostanou za 35 minut. 
V Šakvicích bylo upraveno kolejištì a vybudováno 
nástupištì. V Hustopeèích vznikla dvì nástupištì, 
cestujícím slouží také nový informaèní systém.
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Lyžaøské závody v Dolní Moravì          
Po dvou letech se v areálu Vìtrný vrch opìt konaly lyžaøské závody pro zamìstnance spoleènosti Subterra.  
Do Dolní Moravy zamíøila o pøedposledním lednovém víkendu necelá tøicítka úèastníkù.        

Letošní závody v obvyklém termínu byly po loòské 
vynucené pøestávce již osmé, jež hostil areál Vìtr-
ný vrch na úpatí Králického Snìžníku v severový-
chodním cípu Pardubického kraje. Tradièní byl též 
program.   

Na pátek organizátoøi postavili tratì pro obøí 
slalom a slalom speciál. Na startu se pøedstavilo 
29 závodníkù rozdìlených do šesti kategorií, dvou 
ženských a ètyø mužských. Všechny skupiny ab-
solvovaly obì disciplíny dvoukolovì. Podmínky 
páteèním závodùm pøály a slalomy probìhly za 
sluneèného poèasí a plného nasazení všech sou-
tìžících.

Sobota pak mìla patøit bìhu na lyžích klasic-
kou technikou, v èerstvém snìhu ovšem nebylo 
možné pøipravit kvalitní stopu. Podobnì jako pøed 
dvìma lety se tedy bìžkaøi vydali alespoò na spo-
leènou vyjížïku. Po výjezdu lanovou dráhou na 
Slamìnku následovala témìø 15kilometrová cesta 
po vrstevnici a zpìt do údolí øeky Moravy.   

Podìkování za pøípravu letošních lyžaøských 
závodù patøí organizátorùm, a to nejen pracovní-
kùm areálu Vìtrný vrch, ale také Hanì Janoutové 
a Lukáši Rùžièkovi.

Jako každý rok pøedcházelo spoleèné fotografování páteèním slalomùm. Sobotní, bìžecká èást 
závodù se stejnì jako pøed dvìma a ètyømi lety nekonala.   

D1

D3

Prorážka 50metrové únikové štoly se uskuteènila 
24. listopadu.       

LYŽAØSKÉ ZÁVODY 
SUBTERRA 2022
SLALOM SPECIÁL OBØÍ SLALOM 
Ž1
1. Jana Komárková 1. Jana Komárková
2. Jarmila Komsová 2. Jarmila Komsová 
3. Martina Zapletalová 3. Kateøina Pazderová  
Ž2
1. Iva Kebrtová 1. Iva Kebrtová
2. Hana Janoutová 2. Hana Janoutová 
3. Hana Nìmcová  
M1
1. Vladislav Beneš 1. Vladislav Beneš
2. Jiøí Èípa 2. Aleš Povolný  
3. Aleš Povolný 3. Jiøí Èípa 
M2
1. Miroslav Rypáèek 1. Miroslav Rypáèek 
2. Petr Kajer 2. Petr Kajer  
3. Jiøí Krejèí 3. Jiøí Krejèí
M3
1. Tomáš Hadáèek 1. Tomáš Hadáèek
2. Radim Wrana 2. Radim Wrana
3. Martin Veselý 3. Martin Veselý
M4
1. Daniel Vorel 1. Daniel Vorel
2. Radek Kvapil 2. Radek Kvapil
3. David Lehovec 3. David Lehovec  

Nová kolektivní smlouva

Dne 16. prosince byla uzavøena kolektivní smlouva 
Subterra a.s. na další dva roky, s platností od 
1. ledna 2022 do 31. prosince 2023. Dokument na-
vazuje na generální dohodu a vzorovou kolektivní 
smlouvu zástupcù statutárních orgánù spoleènos-
tí Skupiny Metrostav. 
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