
 

V libereckém vìdecko-zábavním centru iQLANDIA byla na zaèátku února otevøena expozice MatematikUm. 
Vznik interaktivní výstavy pøibližující matematické principy podpoøila i Subterra.  
  

Malá popularita technických oborù spojená 
s dlouhodobým nedostatkem absolventù je jedním 
z problémù také pro rozvoj spoleènosti Subterra. 
„Spolupráce se školami, a zejména podpora tech-
nického vzdìlávání, pøedstavuje jednu z našich  

MatematikUm se nachází ve tøetím patøe centra 
iQLANDIA a zabírá plochu 400 metrù ètvereèných. 
Soubor didaktických pomùcek a programù pøed-
stavuje návštìvníkùm matematiku a její využití.   

Expozice sestává z nìkolika sekcí, jejich té-
maty jsou matematika všedního života, matemati-
ka v IT, v pøírodì a ve stavebnictví. Pøedstavuje se 
také historie této vìdy, samostatný oddíl mají ma-
tematické funkce. 

Podpora technického vzdìlávání
Výstava má pøispìt k oblibì matematiky pøede-
vším mezi žáky ve vìku 10 až 15 let, soustøedí se na 
kritická místa uèiva a využití vìdeckých poznatkù 
v praxi. Podle mezinárodního prùzkumu PISA ne-
dosahují matematické znalosti ètvrtiny našich 
patnáctiletých žákù úrovnì nezbytné pro øešení 
úkolù bìžného života. 

priorit,“ zdùraznil pøi otevøení výstavy personální 
øeditel Karel Vašta.

Expozici pøipravenou ve spolupráci s liberec-
kým krajem podpoøilo celkem pìt stavebních spo-
leèností, partnerství má trvat nejménì tøi roky. 

OKRESNÍ ARCHIV LOUNY        ŠVÉDSKÝ TUNEL SKÄRHOLMEN                  

Divize 3 rozšiøuje svoji železnièní mechanizaci o dieselovou lokomotivu EffiShunter 1000 znaèky CZ LOKO, 
která bude sloužit zejména k pøepravì materiálu a dalších strojù.      
 
 

Nová lokomotiva pro železnièní stavby 

Lokomotiva EffiShunter 1000 je vrcholným typem vyvinutým spoleèností CZ LOKO. Délka pøes 
nárazníky èiní 16,4 metru, jmenovitá hmotnost 80 tun.      

Témìø celý stroj vèetnì podvozkového rámu má 
žlutou barvu. 

Železnièní dopravu stavebního materiálu a techni-
ky na stavbách divize 3 dosud zajiš�ovali další do-
davatelé, pøípadnì se jednalo o pronájmy. Nová 
dieselová lokomotiva tedy pøinese divizi 3 vìtší sa-
mostatnost. 

„Stejnì jako v pøípadì dalších strojù budeme 
lokomotivu nejen využívat pro naše projekty, ale 
také pronajímat jiným stavebním spoleènostem,“ 
popisuje plány vedoucí provozu železnièní mecha-
nizace Radim Wrana. 

Od èeského výrobce
Lokomotiva EffiShunter 1000 je produktem tuzem-
ské spoleènosti CZ LOKO sídlící v Èeské Tøebové. 
Stroj vyrobil závod v Jihlavì, který se vìnuje vý-
hradnì kolejovým vozidlùm.

„Blízkost výrobce pro nás nepochybnì zna-
mená velkou výhodu, protože umožní pružnìjší 
øešení nejrùznìjších situací, které pøi provozu 
nové lokomotivy mohou nastat,“ zdùrazòuje Radim 
Wrana. 

Exempláø pro spoleènost Subterra nese iden-
tifikaèní èíslo 744.150, jde tedy o jubilejní, pade-
sátý vyrobený kus. Zároveò jde o dosud jediný 
stroj v historii typu, který má jinou barvu podvoz-
kového rámu než èernou. Témìø celá lokomotiva 
dostala charakteristickou žlutou barvu. Subterra 
je prvním vlastníkem v Èesku s výjimkou národní-
ho dopravce ÈD Cargo.

Lokomotiva splòuje jednotné evropské normy 
TSI a jezdí také v Itálii, Slovinsku a Švédsku. 

Výkon i bezpeènost
Stroj v celkové délce 16,4 metru je vybaven diese-
lovým motorem CAT C32 o výkonu 895 kW, rychlost 
je omezena na 100 km/h. 

Lokomotivu lze provozovat ve vícenásobném 
øízení, je vybavena elektrodynamickou brzdou, 
protismykovým zaøízením a skluzovou ochranou. 
Technologické vybavení dále zahrnuje digitální øí-
dicí systém a monitoring pøes GSM a GPS.  

Jde o první v tuzemsku vyrobený typ lokomo-
tivy vybavený evropským zabezpeèovacím systé-
mem ETCS, který v tomto pøípadì doplòuje rovnìž 
národní systém MIREL pro provoz v Èesku a na 
Slovensku. 

Vyvýšená kabina zajiš�uje obsluze dobrý roz-
hled. Díky kamerovému systému vidí strojvedoucí 
také mezi nárazníky a na tra�. Kvùli zvýšeným bez-
peènostním požadavkùm na stroje pracující na že-
leznièních stavbách disponuje vozidlo takéž vý-
stražnými majáky.

Zástupci spoleènosti Subterra si hotový stroj  
prohlédli v areálu výrobce, setkání zahrnovalo 
projížïku a symbolický køest. Oficiálnì byla loko-
motiva pøedána 29. dubna.
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Matematika se v Liberci pøedstavuje zábavnou, 
interaktivní formou.             

Subterra je jednou z pìti stavebních spoleèností, 
které se staly partnery expozice.                

Výroba v moderní hale CZ LOKO v Jihlavì trvala 
pøibližnì jeden rok.                         

Matematická výstava v Liberci               

D3 -SLOVO VÝROBNÌ TECHNICKÉHO ØEDITELE

Pøedvedení dokonèené lokomotivy se zúèastnil 
výrobnì-technický øeditel Jaroslav Èižinský.               

Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi, 
s jarem pøichází nadìje a nový zaèátek, to letošní 
s sebou ovšem pøináší i øadu velkých výzev. Zopa-
kovat skvìlé výsledky našich divizí z posledních 
let nebude v souèasném turbulentním prostøedí 
rozhodnì jednoduché. Zopakovat však mùžeme 
skvìlou práci na stavbách v Èesku i v zahranièí. 
Úsek výrobnì-technického øeditele k tomu jako 
obvykle chce pøispìt a poskytovat maximální po-
moc ostatním složkám spoleènosti.  

V první øadì zmíním technický odbor v èele 
s Janem Frantlem, který dlouhodobì nabízí podpo-
ru øadì projektù, zejména podzemních staveb. 
Náš úsek rovnìž zajiš�uje certifikaci veškerých sy-
stémù potøebných pro fungování celé spoleènosti. 
Máme zavedené a auditované systémy manage-
mentu kvality, bezpeènosti a hygieny práce, bez-
peènosti informací a environmentálního manage-
mentu. Zároveò plníme požadavky mezinárodní 
normy SA 8000, jež upravuje spoleèenskou odpo-
vìdnost.

Kromì samotné kvality prací klademe u na-
šich staveb dùraz na bezpeènost práce a minima-
lizaci celkových dopadù na životní prostøedí. Od 
kvìtna 2006 máme zaveden a každoroènì ovìøo-
ván systém environmentálního øízení a auditu 
EMAS. Loni v øíjnu jsme od Státního úøadu inspek-
ce práce získali titul Bezpeèný podnik. Nepøíliš po-
pulární, ale nezbytná je kontrolní èinnost úseku. 
Kontroly èasto probíhají ve spolupráci s jednotli-
vými divizemi, což vede k aktivnímu a rychlému 
øešení pøípadných nedostatkù.

Souèástí našeho úseku je také provoz správy 
majetku. Zajištìní mechanizace zejména pro naše 
nosné technologie, správa majetku, servis vybra-
ných strojù a nákladní doprava pro naše projekty – 
toto vše patøí do pùsobnosti týmu pod vedením 
Pavla Kalíška.

Subterra do svých nosných technologií pravi-
delnì investuje. Postupnì obnovujeme a doplòu-
jeme mechanizaci pro tunelové projekty. Nejvìtší 
investice však v posledních letech smìøují do seg-
mentu železnièního stavitelství, v nìmž soustavnì 
posilujeme svoji pozici. Vlastníme ucelený soubor 
strojù pro realizaci a modernizaci kolejového 
svršku. V tomto Zpravodaji si mùžete pøeèíst po-
drobnosti o naší nejnovìjší akvizici, dieselové lo-
komotivì EffiShunter 1000. Díky tomuto stroji do-
sáhneme vìtší nezávislosti pøi plánování všech 
staveb a zároveò lepší koordinace èinností v Èes-
ku i na Slovensku. Zvýšíme tak efektivitu práce 
celé divize železnièního stavitelství a kvalitativnì ji 
posuneme zase o stupínek výše. 

Pro náš rostoucí park železnièních strojù jsme 
také našli vyhovující trvalé umístìní. Spoleènost 
Metrostav nemovitostní zakoupí pro provoz želez-
nièní mechanizace areál v Brodku u Pøerova, je-
hož souèástí je i vleèka. Na pozemcích plánujeme 
výstavbu moderní servisní haly vèetnì komplet-
ního zázemí provozu železnièní mechanizace. Jed-
ná se o další krok výraznì zvyšující akceschop-
nost a agilitu naší spoleènosti. 

Vìøím, že i díky tomu Subterra v Èesku i v za-
hranièí v souèasných mimoøádnì nároèných pod-
mínkách uspìje. Všem spolupracovníkùm pøeji 
mnoho profesních i osobních úspìchù a tìším se 
na vše, co spoleènì dokážeme vybudovat.

Ing. Jaroslav Èižinský



Výstavba švédského tunelu Skärholmen          

Rampové tunely pro autobusy navazující na hlavní tunel Skärholmen mají raženou i hloubenou èást. 
Realizace monolitických konstrukcí vyžaduje pøedehøívání i chlazení betonu.           

Na obchvatu švédské metropole pracuje SBT Sve-
rige od roku 2017. Dvoutubusový tunel Skärholmen 
v délce ètyø kilometrù se nachází v jihozápadní 
èásti mìsta.     

Ostìní pod jezerem Mälaren
Technicky nároèný je úsek tunelu pod jezerem 
Mälaren, jehož betonáž byla zapoèata pøed ne-
celým rokem. V souèasné dobì probíhají koneèné 
úpravy povrchu ostìní, demontáž bednìní a pøí-
prava na pøejímky této èásti díla. 

„Rozpìtí klenby ostìní je cca 15 metrù, tlouš�-
ka ostìní místy pøesahuje ètyøi metry. Na obou tu-
busech bylo celkovì použito témìø 5 300 metrù 
krychlových vysokohodnotného vláknobetonu, 
440 tun betonáøské výztuže a 7 900 metrù chladi-
cího potrubí,“ vyjmenovává nìkteré údaje vedoucí 
projektu Jan Faltýnek. Nejdelší betonáž dvìma 
pumpami trvala bezmála 20 hodin, pøi ní bylo ulo-
ženo asi 480 metrù krychlových betonové smìsi. 

Tunelové rampy
Divize 1 realizuje i hloubené èásti rampových tu-
nelù na staveništi Skärholmen. Všechny základo-
vé desky prvního tubusu jsou již vybetonovány, 
souèasnì probíhají práce na stìnách a pøipravu-
je se bednìní pro betonáž stropních desek. 

Komplikovaný prvek na tomto úseku pøedsta-
vuje krèek, který tvoøí pøechod mezi raženým 
a hloubeným úsekem. V této èásti je mnoho injek-

tážních hadièek, trubièek a tìsnicích prvkù, které 
po provedení zásypù zajistí vodotìsné napojení 
krèku do horninového masivu.

Betonáøské práce pokraèují také v ražené 
èásti tunelu, kde musí být dokonèeny èásti tunelo-
vých propojek, únikových cest, pøeèerpávacích 
stanic, elektrických rozvoden èi vìtracích objektù. 
S ohledem na splnìní milníku zde byly dìlnické ka-
pacity posíleny.   

Dceøiná spoleènost SBT Sverige pokraèuje v budování jednoho z úsekù na dálnièním obchvatu Stockholmu. 
Na podzemních èástech komunikace i rampách se výraznì podílí divize 1.         

Divize 4 dokonèila a v únoru pøedala zakázku v kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem.
Pro nový objekt Fakulty strojního inženýrství dodávala kompletní vzduchotechniku.   

Technologie pro CEMMTECH 
D4

Z P R A V O D A J www.subterra.cz

VZT pro kladenský stadion       
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Pøi sanaci ètyø Blanenských tunelù využívá 
-divize 1 novou kotouèovou pilu TEW 7.                

Podstatnou souèástí projektu je rekonstrukce 
železnièního svršku.           

D4 V rámci celkové rekonstrukce ÈEZ zimního sta-
dionu Kladno realizuje divize 4 novou zakázku, kte-
rá obsahuje dodávku a instalaci vzduchotechniky 
v hale. Projekt zahrnuje dvì velké klimatizaèní jed-
notky a rozvody s dostateènou kapacitou pro od-
vìtrání prostoru, který mùže pojmout až 5 200 divá-
kù. Práce mají být dokonèeny do závìru letošního 
èervna. 

Stadion se využívá pro lední hokej a kraso-
bruslení, jeho údržba byla ovšem dlouhodobì za-
nedbána. Hlavní souèástí probíhajících prací, jež 
jako generální dodavatel provádí divize 2, je nová 
støešní konstrukce. 

nástupiš�. Realizaci provázejí nároèné podmínky. 
Práce omezuje z jedné strany pøíkrý skalnatý svah, 
z druhé strany øeka Svitava. V lokalitì je také ve-
den Bøezovský vodovod zásobující Brno.

„V øadì ohledù je to nejsložitìjší stavba, jakou 
jsem za ètrnáct let v divizi 3 zažil,“ øíká vedoucí 
projektu Petr Mikulášek.  

Nová tunelová pila
Na projektu se podílí také divize 1, jež od zaèátku 
bøezna sanuje ètyøi Blanenské tunely vèetnì por-
tálù a øíms. Probíhají injektáže, izolace, výmìna 
kabelových žlábkù i úpravy dna pod pojezdovou 
dráhou a ostìní. Portály jsou demolovány a znovu 
betonovány.  

Divize 1 na jihomoravské stavbì nasadila no-
-vou tunelovou pilu TEW 7 na podvozku nákladního 

automobilu Tatra. Po stabilizaci stroje lze pomocí 
vodicích drážek pøesnì nastavit øeznou osu ve 
vertikálním i horizontálním smìru. Pila vytváøí zá-
øezy o hloubce 150 až 180 milimetrù.  

„Sanace tunelù dosud pro divizi 1 nepøedsta-
vovaly standardní zakázku. Také díky právì poøíze-
né pile by se to do budoucna ovšem mìlo zmìnit,“ 
pøibližuje pøínos nového stroje stavbyvedoucí 
Andrej Korba.

Stavební èást projektu má být dokonèena na 
sklonku roku 2022. 

Stavba na I. železnièním koridoru, která byla slav-
nostnì zahájena loni v øíjnu, má odstranit propady 
rychlosti a zvýšit bezpeènost provozu. 

Omezený prostor
Nyní je již kompletnì snesený kolejový svršek 
a rozbìhly se práce na všech objektech vèetnì 

Rekonstrukce domu Na Moráni

Betonáž tunelu Žabovøeská  

D1 Zaèátkem února probìhla poslední betonáž na 
500metrovém tramvajovém tunelu Žabovøeská na 
brnìnském Velkém mìstském okruhu. Šlo o èást 
stropu v pøesýpané èásti tunelu u jižního portálu.

Na tunelu postupují také další práce. Tubus 
severní pøesýpané èásti byl opatøen ochrannou 
vrstvou a poté zasypán. Realizovány byly rovnìž 
protihlukové obklady uvnitø tunelu. 

Divize 1 bude na stavbì zhruba do konce roku. 
Až práce dalších dodavatelù dospìjí do pøíslušné 
fáze, bude napøíklad budovat chodníky v únikové 
štole èi osazovat protipožární dveøe.

Budova pøináší Fakultì strojního inženýrství 
UJEP pøedevším laboratorní kapacity.            

Divize 4 namontovala do systému dodateèné 
tlumièe hluku a došlo také na zmìnu velikosti kon-
cových vyústek.

Budovu CEMMTECH postavily spoleènosti 
ISTAR a VW WACHAL. Divize 4 realizovala veške-
ré vzduchotechnické instalace, na stavbì praco-
vala od jara 2021. 

Zvýšené nároky  
Laboratoøe produkující teplo a zplodiny vyžadova-
ly nadstandardní provedení vzduchotechniky, od-
sávání horkého vzduchu o teplotách až 200 °C za-
jiš�ují speciální ventilátory.

„Investor zároveò požadoval, aby provoz ven-
tilace byl co nejtišší a laboratoøe nerušily výuku 
v dalších èástech budovy,“ øíká vedoucí projektu 
za divizi 4 David Svoboda. Návrh byl proto ještì pøi 
realizaci upraven tak, aby se hluènost laboratoøí 
dále snížila. 

Divize 3 pokraèuje v rekonstrukci a zkapacitnìní devítikilometrového železnièního úseku mezi stanicemi 
Brno-Malomìøice a Adamov. Na obnovì ètyø tunelù pracuje divize 1.    

Práce na trati Malomìøice–Adamov

D1

D2 V lednu uzavøela divize 2 smlouvu o rekonstruk-
ci bytového domu v pražské ulici Na Moráni.

Pøedmìtem veøejné zakázky je adaptace pod-
kroví na byty a rekonstrukce spoleèných prostor. 
Práce zahrnují výmìnu oken, zdravotnìtechnic-
kých instalací a také vestavbu elektrického výtahu 
do zrcadla schodištì. Rekonstrukci komplikuje 
skuteènost, že èást nájemníkù v domì zùstává, 
pøerušen nebude ani provoz restaurace v pøízemí 
domu.

Pracovníci divize 2 na stavbu nastoupili v úno-
ru, zakázka má být dokonèena letos na podzim. 

Tlouš�ka monolitického ostìní pod jezerem 
Mälaren je mimoøádná.            

Nové Centrum materiálù, mechaniky a technologií 
(CEMMTECH) je dostavbou starší budovy Fakulty 
strojního inženýrství UJEP. Rozšíøení umožòuje  
pøesunout aktivity z jiných lokalit do jediné budovy 
a rozvíjet nové studijní programy. 

Posluchárna i laboratoøe 
Nová budova má tøi nadzemní podlaží a èásteèný 
suterén, je propojena lávkou s budovou H.  

V objektu se mimo jiné nachází posluchárna 
a další uèebny vybavené audiotechnikou a pøe-
devším laboratoøe, které nabízejí nejrùznìjší stroje 
a pøístroje – mostový a sloupový jeøáb, tavicí pece, 
trhaèky, soustruhy, sváøecí 3D automat a další. 
Nechybí poèítaèová uèebna a témìø osmdesát 
míst v kanceláøích.   

D1 D3

D3 Na pøelomu bøezna a dubna divize 3 získala tøi 
významné projekty.  

V hlavním mìstì se stane dodavatelem nové-
ho úseku tramvajové trati, a to z Divoké Šárky na 
sídlištì Na Dìdinì. Trasa s délkou 2,3 kilometru 
a pìti dvojicemi zastávek povede ulicemi Vlastina 
a Drnovská. Investice zlepší veøejnou dopravu 
v rezidenèní oblasti na západním okraji Prahy.     

Divize 3 dále povede elektrizaci a zkapacitnìní 
desetikilometrové jihomoravské železnièní trati  
Støelice – Zastávka u Brna. Souèástí projektu je 
výstavba druhé koleje, trakèního vedení, nástu-
piš� a protihlukových stìn. Kromì železnièního 
spodku a svršku budou rekonstruovány také most-
ní objekty a technologie. 

Rychlejší a bezpeènìjší železnièní dopravu 
pøinese také optimalizace støedoèeské trati Èelá-
kovice–Mstìtice v délce pøesahující šest kilomet-
rù. Ve dvou úsecích pùjde o pøeložky, zbývající 
èásti kolejí budou rekonstruovány. Stanice Mstìti-
ce dostane nové nástupištì s podchodem a rov-
nìž technologickou èást. 

Nové zakázky divize 3  



PÌT OTÁZEK

Josef Lorenc   
obchodní námìstek divize 3

Josef Lorenc pracuje pro divizi 3 od roku 2004, nej-
døíve jako vedoucí útvaru marketingu, obchodu 
a nakupování. Obchodním námìstkem je od roku 
2012. 

Jak se za posledních deset let divize 3 zmìnila? 
Na souèasnou pozici jsem nastoupil v období krize 
a výrazného omezení investièních výdajù státu, 
což se samozøejmì projevilo i v segmentu želez-
nièních staveb, tedy nosné technologii divize 3.

Obchodní plán v tomto období poèítal s roèním 
obratem pøibližnì 1,5 miliardy korun, což bylo i ve 
složitých podmínkách tøeba dodržet. V posledních 
deseti letech se nám tento plán daøilo nejen napl-
nit, ale také navyšovat, a to až na souèasný témìø 
dvojnásobný obrat. V tomto ukazateli jsme nyní 
nejvìtší divizí naší spoleènosti.       

Na jakých zakázkách teï pracujete? 
Realizujeme pøedevším železnièní stavby v Èesku. 
K nejvýznamnìjším patøí modernizace tratí v úse-
cích Mstìtice – Praha-Vysoèany, Velim–Poøíèany, 
Šumperk–Libina, Brno-Malomìøice – Adamov ne-
bo uzel Pøerov. Realizace provázejí nároèné a spe-
cifické podmínky, èasto pracujeme za provozu. 
Napøíklad na trati Velim–Poøíèany stavbou proje-
de okolo tøí set vlakù dennì. Velice složitá je také 
rekonstrukce úseku mezi Malomìøicemi a Adamo-
vem, a to zejména kvùli ztíženým pøístupùm na tra� 
a pomìrnì krátkému termínu. 

Mimo Èesko se snažíme aktivnì pùsobit i na 
slovenském trhu, kde se v souèasnosti podílíme 
na modernizaci železnièního uzlu Žilina. 

Který projekt považujete za nejdùležitìjší? 
Dùležité jsou všechny tuzemské železnièní stavby, 
nebo� zajiš�ují náš výrobní program. Ale vyzdvihl 
bych právì zmínìnou pøestavbu železnièního uzlu 
Žilina. Jedná se o jednu z nejvìtších investic do 
modernizace tratí na Slovensku, kde vlastními ka-
pacitami realizujeme práce na železnièním svršku  
a protihlukových stìnách. Díky tomu jsme na Slo-
vensku vybudovali projektový tým a mùžeme na 
tomto trhu plnohodnotnì pùsobit.       

A zmínit musím také výstavbu pražské tram-
vajové trati spojující Divokou Šárku a sídlištì Na 
Dìdinì, kde jsme pøed pár dny, na konci bøezna, 
uzavøeli smlouvu. 

Èím je výstavba tramvajové trati zajímavá? 
S tímto typem kolejových staveb už máme v Praze 
nìjaké zkušenosti, pøesto je to stále výzva. Práce 
na tramvajové trati se od železnic pochopitelnì 
v øadì ohledù liší, napøíklad strojním vybavením 
a prací v mìstském prostøedí.  

Více než dvoukilometrová trasa pøedstavuje 
jednu z nejvìtších investic do výstavby tramva-
jových tratí v hlavním mìstì. Zakázku jsme pøipra-
vovali s kolegy z divize 1, významnou subdodávku 
by mìla realizovat i divize 4. Podobnì jako pøi bu-
dování metra se tedy jedná o spolupráci napøíè 
celou naší spoleèností.  

Jaká je celková strategie divize 3? 
Tramvajové tratì jsou doplnìním našeho výrobní-
ho programu, strategií zùstává zamìøení na želez-
nièní stavby v Èesku a na Slovensku. 

Pro tento segment máme vybudované odpoví-
dající personální a strojní kapacity. Disponujeme 
rozhodujícím strojním vybavením pro realizaci 
železnièního svršku, pøedevším automatickou 
strojní podbíjeèkou, pluhem pro úpravu kolejo-
vého lože, portálovým pokladaèem pražcù a kolej-
nic a dvoucestnými bagry. Nejnovìjším pøírùst-
kem se právì stala dieselová lokomotiva. 

Naši budoucnost vidím stejnì jako budouc-
nost celé železnièní dopravy, tedy pøedevším ve 
výstavbì vysokorychlostních tratí.       .  

Stavba se nachází ve svahu a èlení se do nìkolika rùznì velkých objemù. Prosklené fasády jsou 
orientovány na sever, nabízejí výhled na centrum mìsta.

Poèátkem roku byl po témìø dvouleté výstavbì investorovi pøedán moderní objekt archivu v Lounech. 
Realizaci vedla divize 2, technická zaøízení dodávala divize 4.     
  

Okresní archiv Louny v novém              

Okresní archiv v Lounech se z historických domù 
na námìstí stìhuje do nových prostor. Kromì de-
pozitáøe obsahuje budova restaurátorské praco-
vištì, badatelský sál a administrativní èást.

Architektonické øešení moderní stavby, která 
se nachází v jižní èásti mìsta, pøipravil ateliér 
PROSTOR 008.   

Divize 2 na výstavbì pracovala se spoleèností 
HOCHTIEF. „Stavba byla dokonèena v desetiden-
ním pøedstihu, a to i pøes problémy zpùsobené ne-
dostatkem materiálù a pracovníkù a rùstem cen 
stavebních materiálù a prací,“ zdùrazòuje hlavní 
stavbyvedoucí Jaroslav Hovorka. 

Stabilní prostøedí
Budova se železobetonovou nosnou konstrukcí 
sestává z nìkolika jedno- až tøípodlažních hmot, 
èást s depozitáøem je dílem zapuštìna do terénu. 
Stavba je díky tomu opticky menší, zároveò lze  
snadnìji stabilizovat vnitøní prostøedí nezbytné pro 
správné uchovávání archiválií. 

Fasádní obklad tvoøí prefabrikované betonové 
panely, nìkteré ploché støechy jsou zelené. Archiv 
vytápìný tepelným èerpadlem napojeným na zem-
ní vrty má rozsáhlé technické vybavení vèetnì 
aerosolového hasicího zaøízení. 

Stavba byla pøedána po úspìšném zkušebním 
provozu a doložení stálého klimatu v archivních 
prostorách. 

V závìreèné fázi realizace se dodavatelé po-
týkali s výpadkem materiálu pro výrobu regálo-
vých systémù, které mají kapacitu 9,5 bìžného ki-
lometru archiválií. Pøi nedostatku surovin v Evropì 

byl nákup nakonec zajištìn v  Èínì. Výroba regálù 
se proto zpozdila a jejich montáž coby souèást 
celé zakázky probíhala až do závìreèných dní rea-
lizace.
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Po tøinácti letech dostane poboèka Mìstské knihovny v Praze novou budovu. 
Na novostavbì na Petøinách se podílí divize 2, práce byly zahájeny v polovinì bøezna.   
 
    

Mìstská knihovna v Praze na Petøinách             

V architektonické soutìži na návrh knihovny 
zvítìzil ateliér monom.  

Interiér nové budovy bude svìtlý, otevøený 
a pøehledný.    

„Jednopodlažní budova z 50. let, nejmenší a dneš-
ním požadavkùm již nevyhovující poboèka Mìst-
ské knihovny v Praze, bude stržena a nahradí ji 
objekt s jedním podzemním a ètyømi nadzemními 

podlažími,“ popisuje stavbu, plánovanou do èer-
vence 2023, vedoucí projektu Michal Krenar. 

Dodavatelskou spoleènost pod vedením divi-
ze 2 dále tvoøí Chládek & Tintìra Pardubice.  

Prostory pro ètenáøe i knihovníky
Stavba se železobetonovým skeletem, kterou na-
vrhl ateliér monom, pøinese provozu knihovny øadu 
nových možností.  

V suterénu bude umístìn multifunkèní sál pro 
šedesát divákù vybavený technikou vèetnì výsuv-
ného pódia. Menší studovny budou sloužit pro se-
tkávání spolkù èi výuku. V pøízemí bude vstup, 
lobby a odpoèinkový prostor se stolky a recepcí. 
Ètenáøùm bude urèeno také první patro, propoje-
né toèitým schodištìm v centru dispozice. 

Obì zbývající podlaží patøí nezbytnému zázemí 
instituce vèetnì kanceláøí, prostoru pro expedici 
a dvìma knihaøským dílnám. 

Budova knihovny bude obklopena zahradou, 
která poskytne místo ke ètení i relaxaci a díky te-
rase bude propojena s interiérem.

D2

Rekonstrukce elektroinstalace samozøejmì 
zahrnuje i rozvadìèe.       

Pùvodní záøivkové zdroje nahrazuje úspornìjší 
LED osvìtlení.     

Projekt pøináší nová svítidla a elektrorozvody ve 
tøech mezistanièních úsecích.     

Projekt, na nìmž se divize 4 podílí se spoleèností 
AŽD Praha, pøináší modernìjší osvìtlení a silové 
rozvody v úsecích mezi stanicemi Námìstí Míru, 
Jiøího z Podìbrad, Flora a Želivského. 

Pùvodní záøivkové osvìtlení v tunelech metra 
soudobým požadavkùm již dlouho nevyhovuje. 
Nahrazované osvìtlovací soustavy v øadì pøípadù 
sloužily od uvedení stanic do provozu, jedná se  
tedy o technologie z konce 70. let minulého století. 
Moderní, výraznì úspornìjší náhradu pøedstavuje 
LED osvìtlení. 

Pouze v noci
Divize 4 nyní dokonèuje práci na I. etapì, v úseku 
mezi stanicemi Námìstí Míru a Jiøího z Podìbrad. 
V tunelech vymìnila osvìtlení, silové rozvody, roz-
vadìèe a kabelové rozvody. Upravena byla rovnìž 
vzduchotechnika, elektrická požární signalizace 
a nìkteré stavební prvky. V souèasnosti probíhá 
pøíprava na zkušební provoz. 

Od loòského øíjna také pokraèují práce na eta-
pách IV a V, pøi nichž jsou modernizovány systémy 
ve služebních tunelech. Tzv. spojky A–C a C–A ne-

jsou urèeny k dopravì cestujících, umožòují slu-
žebním vlakùm pøejíždìt mezi trasami. Tyto práce 
mají probíhat do konce letošního èervna. 

Výmìnu svítidel komplikuje skuteènost, že se 
uskuteèòuje bez omezení pøepravy, a demontáž 
i instalaci lze tedy provádìt pouze mimo provozní 
dobu metra. „Pracujeme jen mezi jednou a pùl 
ètvrtou ráno, což samozøejmì celkové trvání stav-
by výraznì prodlužuje a zároveò  klade nemalé ná-
roky na zamìstnance,“ popisuje realizaci vedoucí 
projektu Michal Virt. 

Rekonstrukce osvìtlení v metru         
Divize 4 pracuje na modernizaci osvìtlení a elektroinstalací v tra�ových tunelech na trase A pražského metra. 
Zakázka obsahující i zpracování projektové dokumentace zahrnuje úseky mezi ètyømi stanicemi.           

D4

D2 D4



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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Regina Tuzarová

50 let
Libor Svozil
Josef Neèas
Josef Malý
Jiøí Šorna

55 let
Radek Novák
¼ubomír Turòa
Milan Maša
Zdenìk Kordík
Petr Schüler
Ing. Jan Štoncner

60 let
Vladimír Slimáèek

70 let
Mojmír Cihláø

75 let
Ing. Josef Paulíèek

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
JUDr. Šárka Jevoèinová
Mgr. Martina Petlachová
Radek Križan
Jaroslav Mittelbach
Rostislav Witala
Ing. Daniel Vorel

15 let
David Èerný
Ing. Karel Minaøík
Ing. Martina Huòatová
Ing. Jan Povejšil

20 let
Petr Novák
Ing. Kateøina Pazderová
Karel Šebek
Josef Køíž
Martin Rùžièka
Ing. Tomáš Vejvanèický
Ing. Petr Havelka, MBA
Mojmír Cihláø

25 let
Lenka Mrkvièková

30 let
Jiøí Hoskovec
Ing. Jiøí Menoušek
Pavel Køenek

35 let
Lubomír Crlík
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Dìjištìm skupinové konference se 29. bøezna 
znovu stalo Centrum souèasného umìní DOX.

Do prvního okruhu v Bedøichovì vyrazil David 
Svoboda.        

Výstava Nadìjné vyhlídky soustøeïuje souèasná  
umìlecká díla s motivem dìtí.      

V cíli se s nimi radovali také Martin Plíva 
a kapitán Miroslav Rypáèek.      

Štafeta mìla obvyklou podporu také v zázemí 
závodu.      

Smlouva o spolupráci s Cestou za snem byla 
uzavøena již pošesté.     

V úvodním projevu prezident skupiny František 
Koèí zhodnotil práci koncernu v roce 2021. Kon-
statoval, že jednotlivé spoleènosti i Skupina Met-
rostav jako celek dosáhly navzdory pokraèujícímu 
boji s pandemií mimoøádnì dobrých výsledkù, za 
což vyjádøil dík všem spolupracovníkùm. V druhé 
polovinì vystoupení prezident seznámil pøítomné 
se strategickým smìøováním Skupiny Metrostav 
a vìnoval se tématu trestnìprávní compliance.

Mezi zásadní úspìchy loòského roku patøí ví-
tìzství mezinárodního konsorcia vedeného spo-
leèností Subterra v tendru na výstavbu prvního 

úseku trasy D pražského metra. Projekt pøedstavil 
Miroslav Filip, øeditel divize 5 Subterra. Dále vy-
stoupil Jiøí Horèièka ze spoleènosti Metrostav 
Norge, který pøiblížil ražby na projektu Järfälla, 
tedy rozšíøení stockholmského metra realizované 
spoleèností SBT Sverige.  

Dalšími vystupujícími byli zástupci spoleènos-
tí Metrostav Infrastructure, Metrostav Develop-
ment, BeMo Tunnelling a též Prockert & Hynek, 
která do skupiny pøibyla teprve nedávno. Program 
konference zakonèila diskuse, následoval nefor-
mální obìd. 

Úèastníci si konferenci mohli zpestøit rovnìž 
kulturním zážitkem a navštívit vybrané výstavy, 
které DOX v souèasnosti nabízí. Nìkteøí zvolili ko-
lektivní pøehlídku Nadìjné vyhlídky, dítì v souèas-
ném èeském umìní, kde se pøedstavuje široká 
skupina umìlcù rùzných generací a výtvarných 
projevù. Jiní si prohlédli výstavu Anny a Petra 
Háblových s názvem Tolik jiné pøítomnosti, která 
zachycuje umìlecký dialog dvou osobností a sou-
èasnì životních partnerù. Obì jmenované výstavy 
jsou v holešovické galerii k vidìní až do 24. dubna 
letošního roku.

GRATULACE               –          DUBEN KVÌTEN

Strategická konference Skupiny Metrostav        

Podpora spolku Cesta za snem  

Centrum souèasného umìní DOX v Praze po dvou letech opìt hostilo setkání spoleèností ze Skupiny Metrostav.    
K hlavním bodùm programu patøila výstavba prvního úseku metra D, již vede divize 5 Subterra.      

Subterra o další rok prodloužila spolupráci se spolkem Cesta za snem, který celoroènì organizuje 
sportovní a spoleèenské akce spojující zdravé a handicapované.   
    

závodu se mohou úèastnit ètyø- nebo osmièlenná 
smíšená družstva. Tématem letošního maratonu 
budou rozhledny a vyhlídky v Èesku.     

Zajímavé zážitky pøináší také Subterra Open 
Weekend, jenž se v areálu Poslova mlýna v Dok-
sech u Máchova jezera odehraje 16. až 18. záøí. Na 
programu setkání otevøeného všem zájemcùm 
vèetnì dìtí znovu budou sportovní i jiné soutìže, 
pøednášky, workshopy a další zábava.  

Podrobnosti a popis ostatních zajímavých akcí 
a projektù poøádaných Cestou za snem najdete na 
www.cestazasnem.cz.  

Pokraèování podpory pro šestý rok v øadì stvrdili 
svými podpisy na poèátku února generální øeditel 
Ondøej Fuchs, obchodní øeditel Jiøí Tesaø a pøed-
seda spolku Heøman Volf.  

Spoleènost Subterra tak udržuje partnerství 
se spolkem, který pøipravuje nejen zimní a letní 
závody a další pohybové projekty, ale také spole-
èenské, vzdìlávací a benefièní akce. Letošní ka-
lendáø je opìt naplnìn zajímavými událostmi. 

Napøíklad na konci èervence se uskuteèní tra-
dièní Metrostav handy cyklo maraton, který si pøi-
píše jubilejní desátý roèník. Benefièního nonstop 
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Úspìch firemní štafety na Jizerské 50          
Tým spoleènosti Subterra letos  v závodu štafet na ÈEZ Jizerské 50 dosáhl historického úspìchu,  
mezi více než padesáti startujícími obsadil deváté místo.         

Zatímco v roce 2021 se kvùli pandemii konal pouze 
závod elitních kategorií, letošní Jizerská 50 opìt  
nabídla také T-Mobile Jizerskou firemní štafetu na 
4 × 3 kilometry.  

Již pøed pìti lety vymìnil tradièní závod kvùli 
opakovaným problémùm se snìhem lednový ter-
mín za únorový, což se letos vyplatilo: podmínky 
pro závodìní byly 12. února ideální. 

„Byl to nejlepší roèník z tìch, které jsem zde 
v Bedøichovì zažil,“ zdùraznil po závodì dlouhole-
tý kapitán a zároveò finišman štafety Subterra 
Miroslav Rypáèek a doplnil: „Celý den svítilo slun-

ce, stále však mrzlo, takže jsme jeli na výborném, 
tvrdém snìhu.“ 

Závodníkùm ve žluto-èerných kombinézách 
rychlý povrch vyhovoval. David Svoboda, Miroslav 
Zobaník, Martin Plíva a Miroslav Rypáèek skonèili 
na devátém místì z 54 pøihlášených týmù. Pouze 
sedm sekund kvarteto dìlilo od pokoøení hranice 
47 minut. 

Umístìní v první desítce je nejlepší výsledek 
spoleènosti Subterra pøi její páté úèasti. Zároveò 
jde o výrazné vylepšení výkonu z minulého roèníku 
v roce 2020, kdy štafeta dojela na 24. pozici.

Dlouho oèekávanou trasu D pražského metra 
pøiblížil øeditel divize 5 Subterra Miroslav Filip.       

V druhém tøíkilometrovém úseku štafetu pøevzal 
Miroslav Zobaník.       

D1 Koncem dubna bude divize 1 zajiš�ovat první 
z øady exkurzí studentù ÈVUT do prùzkumné štoly 
v trase budoucího tunelu Radlice v Praze. 

Štola pro inženýrsko-geologický prùzkum je 
úvodní souèástí výstavby Radlické radiály v délce 
5,5 kilometru, která spojí Mìstský a Pražský okruh. 
Dílo nacházející se v geologicky komplikované 
oblasti s krasovými jevy má délku 850 metrù, od-
boèka pak 180 metrù. Štola je pøístupná hloubenou 
šachtou na Zlíchovì. 

Divize 1 radlickou štolu razila v letech 2014 až 
2018, nyní ji dále spravuje.   

Exkurze do štoly pro tunel Radlice 
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