
 

Na vìtšinì lokalit pro výstavbu první etapy metra D probíhají v souèasnosti pøedevším pøípravné práce. 
Pro ražbu stanice Pankrác slouží nìkolik staveniš� v okolí ulice Na Strži.    

tìní stavební jámy vybudované již pøi stavbì metra 
C pøed padesáti lety,“ doplòuje Petr Chamra.

K výstavbì nové stanice dále patøí provizorní 
podepøení mostu na magistrále pøes ulici Sdružení 
a vestibul Gemini, jenž bude vestavìn do pøiprave-
ného prostoru ve stávajícím objektu.   

Další dùležité staveništì je u køižovatky ulic 
Na Strži a Budìjovická, kde byl od roku 2019 pro-

První staveništì se nachází na ploše uvnitø sjezdu 
z ulice 5. kvìtna do ulice Na Strži a bude využito 
k ražbì stanice a souvisejících objektù. Zároveò 
slouží jako zázemí pro pracovníky a také k odvozu 
rubaniny a zásobování stavby tìžní šachtou. Loka-
lita se bude využívat po celou dobu výstavby.

Po pøevzetí staveništì na konci bøezna zaèaly 
pøípravné práce, od poloviny èervna následovaly 
také ražby. „Od 13. èervna jsme vrtali deštník, po 
nìkolika dnech razíme, “ øíká o postupu koordiná-
tor stavby Petr Chamra. 

Ražby z více míst 
Další staveništì, na kterém se konalo i slavnostní 
zahájení projektu, leží pøed obchodním centrem 
Arkády Pankrác a spolu s výstavbou nové stanice 
bude využito také k vybudování pøestupu mezi 
trasami C a D a vestibulu Arkády.  

Nyní zde probíhají komplikované pøeložky veš-
kerých inženýrských sítí. „Zajímavostí je, že jsme  
v hloubce pìti až šesti metrù zastihli pùvodní zajiš-

vádìn geologický prùzkum – fakticky nultá etapa 
výstavby. Z tohoto místa probíhají práce v pøestup-
ní chodbì vèetnì pøedstihových chemických 
injektáží masivu pøed ražbou stanice.  

Cílem tohoto opatøení, realizovaného nepøetr-
žitì od poloviny dubna, je zlepšení horninového 
prostøedí v jižní èásti stanice, která se nachází pod 
stávajícími tunely metra  C. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PØEZLETICE                  

Poklepáním na základní kámen na Pankráci 21. dubna oficiálnì zapoèala dlouho oèekávaná výstavba trasy D metra. 
Mezinárodní konsorcium budující první úsek Pankrác–Olbrachtova vede divize 5.     
 

Zahájení stavby pražského metra D 

Na základní kámen v podobì žulových dlaždic poklepali také pøedsedové pøedstavenstev spoleèností 
HOCHTIEF CZ, Subterra a STRABAG  Tomáš Koranda, Ondøej Fuchs a Ondøej Novák.         –

Dodavatelské spoleènosti na Pankráci pøedvedly 
vybrané stavební stroje.  

Zahájení první etapy jedné z nejvýznamnìjších 
èeských dopravních staveb posledních let, nové-
ho podzemního spojení centra a jižního okraje 
Prahy, pøilákalo pozornost médií i veøejnosti.

Na základní kámen poklepali zástupci investo-
ra – hlavního mìsta a dopravního podniku, mìst-
ských èástí a také tøí hlavních dodavatelù – spo-
leèností Subterra, HOCHTIEF CZ a STRABAG. 
Dalšími èleny konsorcia jsou HOCHTIEF Infra-
structure a Ed. Züblin.  

Tøi kilometry tunelù
První úsek I.D1a Pankrác–Olbrachtova je nejsloži-
tìjší èástí celé stavby, tvoøí jej dvì stanice, z toho 
jedna pøestupní, a dále mezistanièní tra�ové tune-
ly, tunel pro obratové koleje, odstavný tunel, tech-
nologické tunely pro vzduchotechniku, spojka tra-
tí C a D a také nìkolik eskalátorových tunelù pro 
výstupy do vestibulù. 

Z provozního pohledu bude mít první úsek tra-
sy D délku1,3 kilometru, v souètu ovšem bude 
v této etapì tøeba vyrazit témìø tøi kilometry tune-
lù, což odpovídá zhruba 300 000 metrùm krychlo-
vým rubaniny. Dodavatelé budou po dobu 90 mìsí-
cù pracovat na osmi staveništích.  

Ražby NRTM se musejí vypoøádat s kompliko-
vanými geologickými podmínkami tzv. pankrácké 
terasy. Horninové prostøedí ovlivnilo pøedevším 
podobu stanice Olbrachtova v hloubce 31 metrù, 
jež bude mít minimální profily stanièních tunelù.    

„Vlastní práce na této zakázce jsme zahájili již 
1. dubna, tedy bezmála tøi týdny pøed datem cere-

moniálu,“ upøesòuje poèátek realizace z pohledu 
divize 5 vedoucí útvaru koordinace stavby Petr 
Chamra. 

Ètyøi další etapy
Plánovaná èást modøe oznaèené trasy D s auto-
maticky øízenými soupravami a bezpeènostními 

stìnami na nástupištích má deset stanic, jež do-
stanou i originální umìleckou výzdobu. Výstavba 
sestává z pìti postupnì zahajovaných úsekù, kte-
ré mají být dokonèeny a zprovoznìny zároveò, a to 
v roce 2029.    

Druhá etapa I.D1b je tvoøena úsekem Olbrach-
tova – Nové Dvory. Výbìrové øízení na dodavatele 
vyhlásil investor poèátkem letošního èervna, za-
hájení prací je plánováno na podzim 2023. Úsek 
tvoøí tøi další stanice, Nádraží Krè, Nemocnice Krè 
a Nové Dvory. 

Jako tøetí v poøadí by se mìl zaèít stavìt úsek  
z Pankráce smìrem do centra, tedy I.D3. Etapa 
zahrnuje dvì stanice, Námìstí Bratøí Synkù a Ná-
mìstí Míru, jež umožní pøestup na trasu A. Realiza-
ce má být zapoèata na jaøe 2024. 

V roce 2025 by pak mìla být zahájena výstav-
ba posledního úseku I.D2, smìøujícího až na jižní 
okraj Prahy. Kromì stanic Libuš a Písnice zde 
bude rovnìž koneèná Depo Písnice s prostorem 
pro odstavování vlakù.   

Z P R A V O D A J www.subterra.czroèník XLVI, 3/2022  

Pøi výstavbì stanice Pankrác D bude využita 
stávající tìžní šachta.               

Pøed zahájením ražby bylo tøeba horninu zpevnit 
chemickými injektážemi.                 

Úèastníci ceremoniálu se mohli vizuálnì pøenést 
do budoucí stanice Olbrachtova.                         

Stanice Pankrác pøed ražbami               

D5

D5

Nové kladenské schodištì  

D4 V ulici Rud. Knotka v Kladnì rekonstruovala di-
vize 4 pøibližnì 70metrové schodištì. 

První krok pøedstavovala demolice schodištì 
pùvodního, které již bylo v neuspokojivém technic-
kém stavu. Nová konstrukce se vyznaèuje jednot-
nou podobou žulových stupòù šíøky 180 centimet-
rù. Schodištì se dìlí do osmi úsekù, uspoøádání 
ramen a podest respektuje vstupy do pøiléhají-
cích domù. Souèástí projektu je rovnìž chodník 
pro koèárky.    

Práce zaèaly v záøí 2021, pøes zimu musely být 
z technologických dùvodù pøerušeny. 

/D1 D5 V nedávné dobì se konaly dvì exkurze pro 
studenty Fakulty stavební ÈVUT na podzemní díla 
spoleènosti Subterra v Praze. 

Ve støedu 27. dubna navštívili studenti stavbu 
trasy D metra v úseku Pankrác–Olbrachtova. Sku-
pina si na Pankráci prohlédla objekty realizované 
pøi geologickém prùzkumu, jejž provádìl Metro-
stav v letech 2019 až 2021, a také stroje a techno-
logie pøipravené pro ražbu hlavních èástí metra. 
Rozmìrné prùzkumné štoly jsou základem budou-
cích tunelù, pøi stavbì celého úseku bude využita  
i stávající tìžní šachta.       

O týden pozdìji se uskuteènila první prohlídka 
prùzkumné štoly v trase silnièního tunelu Radlice, 
který bude souèástí Radlické radiály propojující 
Mìstský a Pražský okruh. Ražby pro inženýrsko-   
-geologický prùzkum komplikované lokality s vý-
skytem krasových jevù realizovala divize 1 v le-
tech 2014 až 2018, v souèasnosti dílo spravuje. 
Školní exkurze do prùzkumné štoly pøístupné tìžní 
šachtou na Zlíchovì se mají pravidelnì opakovat. 
Souèástí prohlídkové trasy jsou informaèní tabule 
s odborným zamìøením. 

/D4 D1 V pražském Suchdole dokonèila divize 4 ná-
roènou výstavbu kanalizace, která odvádí splašky 
do Ústøední èistírny odpadních vod. Stavba probí-
hala od prosince 2020. 

Na stoku v délce zhruba 630 metrù v Kamýcké 
ulici v úseku od Brandejsova námìstí po ulici 
Suchdolská se napojují kanalizace z boèních ulic 
Lysolajská, Budyòská a Osvobození. Pùvodnì 
mìla být stavba realizována pøevážnì bezvýkopo-
vou metodou, v hloubkách pøesahujících až sedm 
metrù. Kvùli velice promìnlivému geologickému 
prostøedí však projekt musel být upraven. Velká 
èást stoky se nakonec budovala v otevøeném vý-
kopu. Pøibližnì 30metrový úsek kanalizace pod uli-
cí Internacionální realizovala divize 1 hornickým 
zpùsobem. 

Kanalizace v Suchdole  

–TRA� ŠUMPERK LIBINA               

Exkurze na podzemních stavbách   



Výstavba školy v Pøezleticích          

Pøezletická škola na okraji obce již získala svoji finální siluetu. Dvì soubìžné, rùznì vysoké                 
a propojené výukové budovy, které vymezují atrium, doplòuje jídelna.            

Poloha nových kolejí a výhybek v Dluhonicích byla stabilizována strojní podbíjeèkou, která pracuje 
v tandemu s pluhem pro úpravu kolejového lože. 

Školu dle architektonického návrhu ateliéru Kol-
pron tvoøí tøi propojené objekty s plochou støe-
chou. Výukové budovy mají dvì a tøi podlaží, jídel-
na je jednopodlažní.    

Stavba byla poklepáním základního kamene 
slavnostnì zahájena na konci loòského èervna. 
Dodavatelskou spoleènost vede divize 2, na reali-
zaci se podílí rovnìž divize 4. 
 
Monolitické konstrukce 
Budovy mají stìnový systém z monolitického 
betonu, který doplòují sloupy. „Již jsme dobetono-
vali monolity obou výukových budov, nyní dokon-
èujeme støechu jídelny,“ popisuje souèasnou fázi 
projektu hlavní stavbyvedoucí Jaroslav Hovorka.   

Zahájeny byly také práce na obvodovém pláš-
ti. Budova bude mít provìtrávanou lamelovou fa-

sádu z plechových kazet. Na støeše byl zatím polo-
žen první asfaltový pás, další vrstvy budou násle-
dovat až po zavedení instalací.

Ve vnitøních prostorách se uplatní pohledový 
beton, nebudou se tedy provádìt žádné povrcho-
vé úpravy. Technologie jsou vedeny podhledy, pøí-
padnì pøiznanì po stìnách. Na vnitøních instala-
cích v souèasnosti pracuje divize 4.

Úsporná øešení 
Školní budovy musejí naplòovat pasivní energetic-
ký standard, a proto mají i pomìrnì složitý systém 
kontroly vnitøního prostøedí. Poèítaè bude ovládat 
technologie celého objektu od chlazení až po ven-
kovní hliníkové žaluzie. 

Vytápìní a chlazení souboru zajistí tepelná 
èerpadla, pro která již bylo pøipraveno 36 vrtù do-
sahujících do 130metrové hloubky. Èást energie 
bude stavba produkovat díky fotovoltaickým pane-
lùm osazeným na støeše.

K projektu patøí rovnìž rozsáhlá venkovní pro-
stranství. Souèástí parkových úprav bude ètenáø-
ská zahrada v atriu, volnoèasový prostor se zá-
bavními prvky, volejbalová høištì i další sportovní 
plochy. Areál bude sloužit také pro nejrùznìjší vol-
noèasové, spoleèenské a kulturní akce, jež rychle 
rostoucí obce poøádají. Práce na dalších venkov-
ních prvcích mají probíhat pøevážnì v druhé polo-
vinì léta. 

Pøedání nové pøezletické školy je naplánová-
no na bøezen 2023. 

Divize 2 témìø po roce od zahájení dokonèuje hrubou stavbu školních budov v Pøezleticích nedaleko Prahy. 
Soubor bude sloužit jako svazková škola pro obce Pøezletice, Podolanka a Jenštejn.         
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Pìší zóna v Kladnì       
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Divize 3 rovnìž využila kapacitu nové dieselové 
lokomotivy EffiShunter 1000.           

D4 V kvìtnu zahájila divize 4 práce na celkové ob-
novì ulice T. G. Masaryka, hlavní mìstské tøídy 
v centru Kladna, a navazujících prostor.

Projekt obsahuje pøedevším zmìnu dispozice 
na pìší zónu, která bude mít vymezený pojíždìný 
pruh. Výšková úroveò na celé tøídì bude sjedno-
cována. Stávající zámkovou betonovou dlažbu na-
hrazuje žulová, složená z øezaných a štípaných 
dlaždic uspoøádaných do geometrických tvarù. 
V rámci pøestavby bude osázena i zeleò. V nìkte-
rých místech si nové uspoøádání komunikací vyžá-
dá pøeložku inženýrských sítí. 

Projekt je rozdìlen do tøí etap, dokonèení je 
plánováno na rok 2024.

Projekt spoèívá pøedevším v rekonstrukci ko-
lejí a technologií. Ke zvýšené bezpeènosti ovšem 
pøispívá také náhrada pøejezdù nadjezdem a láv-
kami, což v pøíslušné kategorii loni ocenila i porota 
soutìže Železnièní stavba roku.   

Stavba se dìlí do nìkolika fází. „Zaèali jsme již 
v roce 2019, kdy jsme realizovali štíhlé výhybky, 
následnì jsme pracovali na mezistanièním úseku 
Pøerov–Prosenice a v letošním roce upravujeme 
výhybnu v Dluhonicích,“ shrnuje nìkolikaletý prù-
bìh rozsáhlého projektu stavbyvedoucí Roman 
Krajèa. 

Nasazení vlastní mechanizace
Na konci kvìtna pracovníci divize 3 dokonèili trhá-
ní kolejí ve výhybnì. V èervnu pokraèovali prací na 
železnièním spodku a v èervenci budou realizovat 
kolejový svršek. 

Subterra na stavbì využila své nejmodernìjší 
železnièní stroje. Nasazena byla technika rakous-
ké znaèky Plasser & Theurer, tedy kontinuální au-
tomatická podbíjeèka Unimat 09-4x4/4S Dynamic 
s dynamickým stabilizátorem a rovnìž pluh pro 
úpravu kolejového lože USP 2000-C2. 

Stranou nezùstal ani nejnovìjší kus techniky. 
„Po dubnovém pøevzetí se na této stavbì uplatnila 
také dieselová lokomotiva EffiShunter 1000 od 
èeského výrobce CZ LOKO,“ pøipomíná Roman 
Krajèa. Stroj byl zapojen napøíklad do snímání ko-
lejových polí. 

Rekonstrukce železnièní stanice Pøerov letos 
konèí, celý úsek pùjde do provozu 19. srpna. 

Po standardní tøímìsíèní stabilizaci svršku se 
bude v øíjnu a listopadu realizovat tøetí podbití, pøi 
kterém bude znovu nasazena podbíjeèka. Zároveò 
bude provedeno také broušení kolejí. 

Stanice Pøerov se nachází na jednom z nejvytíže-
nìjších železnièních úsekù v Èesku, na køížení 
II. a III. tranzitního koridoru. 

Divize 3 se na modernizaci uzlu podílí se spo-
leènostmi Eurovia, STRABAG a GJW Praha.

Pøestavba trianglu 
Práce, které navazují na etapu dokonèenou v roce 
2014, zahrnuje celkovou rekonstrukci výhybny 
Dluhonice a tra�ových úsekù Pøerov–Prosenice, 
Dluhonice–Prosenice a Pøerov–Dluhonice, jež vy-
tváøejí tzv. triangl. 

Úniková štola tunelu Kramer

Výstavba knihovny v Praze  

D2 Na Petøinách je pod vedením divize 2 realizo-
vána nová poboèka mìstské knihovny. Moderní 
budova, která bude mít ètyøi nadzemní a jedno 
podzemní podlaží, nabídne nejen plochy pro ète-
náøe a zamìstnance, ale také prostory pro vzdìlá-
vací a kulturní akce vèetnì multifunkèního sálu. 

Pùvodní objekt byl již zdemolován, v souèas-
nosti probíhají práce na založení stavby pod 
ochranou záporového pažení z profilù HEB v délce 
osmi metrù. Záporová stìna bude stabilizována 
soustavou mikropilot a kotev. Knihovna má být do-
konèena v èervenci 2023.

Na tratích v okolí Pøerova se k dokonèení blíží rekonstrukce železnièního uzlu zahájená koncem roku 2019.
Letos pracovala divize 3 zejména na výhybnì Dluhonice.   

Rekonstrukce výhybny Dluhonice

D1 Výstavba silnièního tunelu Kramer v nìmec-
kém Garmisch-Partenkirchenu dospìla ke slav-
nostní prorážce únikové štoly. Ceremoniálu, který 
se konal 5. dubna, se zúèastnili zástupci investorù, 
dodavatelù, místních samospráv a rovnìž razièské 
osádky. Úniková štola je vedena paralelnì s hlav-
ním tubusem, nouzový prùchod zajiš�uje tøináct tu-
nelových propojek.   

Tunel s délkou 3,6 kilometru, který od roku 
2019 staví divize 1 a BeMo Tunnelling, má být do-
konèen již v pøíštím roce.

Dokonèeny byly monolitické konstrukce 
s výjimkou stropu jídelny.            

Charakter školních interiérù nejvýraznìji ovlivní 
plochy pohledového betonu.            

D3

D4 V Praze bude po nìkolika letech odkladù v srp-
nu zahájena výstavba operaèního støediska Malo-
vanka, ze kterého bude øízena doprava v metropoli 
vèetnì Brusnického, Dejvického a Bubeneèského 
tunelu. Objekt s nìkolika dispeèerskými pracovišti 
pro dopravní systém a také pro záchranné složky 
bude situován nad ústím Strahovského tunelu 
poblíž hotelu Pyramida.

Na projektu se dodávkou silnoproudých insta-
lací bude podílet divize 4. Operaèní støedisko má 
být dostavìno v roce 2025. 

Elektro pro støedisko Malovanka  

D2 D4



PÌT OTÁZEK

Jaromír Heøt   
manažer výstavby metra I.D, divize 5 

Jaromír Heøt vystudoval VŠB – Technickou univer-
zitu v Ostravì. Do praxe nastoupil v hnìdouhel-
ném dole Kohinoor v Mariánských Radèicích. 
V roce 1999 se stal zamìstnancem spoleènosti 
Metrostav, kde pùsobil jako vedoucí projektu a ná-
slednì jako vedoucí provozu VNT tunely divize 5. 
Stejné èíslo nese loni založená divize Subterra za-
mìøená na výstavbu metra, v níž pracuje v sou-
èasnosti.   

Jaké požadavky na vás výstavba metra D klade?
Velkou technickou výzvu pøedstavuje realizace 
samotné pøestupní stanice Pankrác. Zejména co 
se týká komplikovaných geologických podmínek, 
ve kterých bude stanice ražena. Projekt proto po-
èítá s vylepšením vlastností horninového prostøe-
dí prostøednictvím sanaèních injektáží. Pøitom mu-
síme vše peèlivì monitorovat. 

Vzhledem k tomu, že Subterra u této rozsáhlé 
a mnohaleté zakázky zároveò vede mezinárodní 
konsorcium, musíme navíc zvládnout koordinaci 
a øízení celého projektu. Dalšími dodavateli jsou 
HOCHTIEF CZ, STRABAG, HOCHTIEF Infrastruc-
ture a Ed. Züblin.    

Liší se trasa D od pøedcházejících úsekù metra? 
Kromì popsaných geologických podmínek a blíz-
kosti tunelù trase C se pøi ražbì musíme vypoøá-
dat s typickým pražským prostøedím, a to jak na 
povrchu, tak v podzemí. Veškeré znalosti a doved-
nosti, jež jsme naèerpali pøi práci na pøedcházejí-
cích úsecích metra, tedy pochopitelnì využijeme 
rovnìž na tomto projektu.   

Co pro samotnou realizaci znamená rozdìlení 
stavby do etap? 
Dosud naplánovaná trasa sestává ze ètyø úsekù. 
Nyní pracujeme na prvním z nich, oznaèovaném 
jako Metro I.D1a Pankrác–Olbrachtova. Následo-
vat budou I.D1b Olbrachtova – Nové Dvory s pøí-
stupovými tunely z lokality depa Písnice, dále pak 
I.D2 Nové Dvory – Depo Písnice a koneènì úsek 
smìøující do centra s pøestupem na trasu A, tedy 
I.D3 Pankrác – Námìstí Míru. 

Pro úspìšné uzavøení celého projektu je ne-
zbytná pøesná koordinace všech ètyø úsekù, které 
na sebe nejen navazují, ale také se èásteènì prolí-
nají. Stavba je plánována až do sklonku roku 2029, 
nicménì jednotlivé èásti budou dokonèovány 
v soubìhu. Soutìž na dodavatele navazujícího 
úseku I.D1b vyhlásil dopravní podnik nedávno, na 
poèátku èervna.  

Co obnáší pøíprava takového projektu pøi rostoucí 
inflaci a nejistotì v dodavatelských øetìzcích? 
Nabídku na tuto stavbu jsme odevzdávali v dubnu 
2020, kdy jsme stejnì jako nikdo další o nynejším 
vývoji a prudkém nárùstu cen materiálu i služeb 
nemìli tušení. 

Pøi realizaci se obracíme na své osvìdèené 
dodavatele a velice úzce spolupracujeme také 
s partnery ze Skupiny Metrostav. Dosavadní zku-
šenosti naznaèují, že v souèasnosti je výhodnìjší 
uzavírat kratší subdodavatelské smlouvy s nezá-
visle provìøenou cenou. 

Jak obtížné bylo personální obsazení divize 5? 
Vytváøení nových organizaèních celkù obecnì 
není vùbec jednoduchou záležitostí. V tomto pøípa-
dì jsme ovšem mìli pøi zakládání divize 5 roli o tro-
chu jednodušší, jelikož jsme se s øadou kolegù 
znali již z pøedchozích zakázek. 

Podle dosavadních zkušeností mohu s klidem 
konstatovat, že obsazení naší divize je kvalitní a že 
máme veškeré pøedpoklady pro úspìšné zvládnutí 
jak stávající, tak dalších zakázek. Takže mì tìší, že 
na výstavbì metra D mohu pracovat právì v tomto 
kolektivu.

Díky celkové rekonstrukci koleje, výstavbì trakèního vedení a obnovì drážních technologií se tra�ová 
rychlost na regionální trase zvýší až na 100 km/h.   

Divize 3 se podílí na elektrizaci a celkové modernizaci 14kilometrového úseku severomoravské železnièní trati Šumperk–Libina.       
Stavba byla zahájena v bøeznu a má být dokonèena ještì letos.   

Modernizace trati Šumperk–Libina              

Modernizovaný úsek se nachází na regionální trati 
Olomouc–Unièov–Šumperk. Divize 3 s dalšími tøe-
mi dodavateli na této trase loni po dvou letech 
stavebnì dokonèila elektrizaci a zkapacitnìní té-
mìø 30kilometrového úseku mezi Unièovem a Olo-
moucí.   

Na aktuálním projektu se dále podílejí spoleè-
nosti PORR a ELTRA. Divize 3, která zakázku opìt 
vede, pracuje v úseku Libina – Nový Malín. 

Stejnosmìrný standard
Úpravy pøinesou pøedevším zvýšení tra�ové rych-
losti až na 100 km/h, a tím výrazné zkrácení jízd-
ních dob osobních vlakù. Díky novému sdìlovací-
mu a zabezpeèovacímu zaøízení se zároveò zvýší 
bezpeènost provozu. 

Kromì nejvìtší zmìny v podobì výstavby 
trakèního vedení zahrnuje stavba rekonstrukci 
celého úseku vèetnì mostù, propustkù a pøejezdù, 

tedy úpravy kolejového lože, výmìnu kolejí i výhy-
bek a také instalaci drážních technologií.  

Trakce je budována pro stejnosmìrnou sou-
stavu 3 kV, poèítá se ovšem s její budoucí konverzí 
na soustavu støídavou 25 kV.  

Pohodlnìjší cestování 
Modernizace se dotýká také prostor pro cestující. 
Stanice a zastávky dostanou nový informaèní sy-
stém a další vybavení.

Ve stanici Nový Malín a zastávce Hrabišín bu-
dou zbudována bezbariérová nástupištì. V Novém 
Malínì bude také posunuto kolejové rozvìtvení až 
za upravený pøejezd a u výpravní budovy vznikne 
jednostranné nástupištì v délce 90 metrù. 

„Práce jsme zahájili 7. bøezna, od té doby vše 
bìží podle pøedpokladù a harmonogramu,“ po-
chvaluje si vedoucí projektu Tomáš Kotek. Stavba 
je naplánována do prosince letošního roku, kdy 
v celém úseku skonèí výluka.
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Divize 4 instalovala stabilní hasicí zaøízení do rekonstruované budovy spoleènosti Tesco v centru Pardubic. 
Nìkdejší obchodní dùm Prior patøí ke známým pøíkladùm architektury 70. let minulého století.     

Obnova obchodního domu v Pardubicích             

Budovu charakterizují okna osmiúhelníkového 
tvaru a také výrazná oranžová barva.    

Pøi úpravách terénu uplatòuje divize 3 také 
dvoucestné bagry.    

Celkovou rekonstrukci obchodního domu na Ma-
sarykovì námìstí realizovaly spoleènosti Met-
rostav a Chládek & Tintìra Pardubice.

Úprava projektu
Rekonstrukci komplikoval havarijní stav stropù 
zjištìný až pøi realizaci na konci roku 2019, do 
projektu musela být zapracována jejich výmìna. 

Na stavbu proto pozdìji, až letos v lednu, na-
stoupila rovnìž divize 4. Práce se podaøilo dokon-
èit v èervnu. 

„Projekt byl nároèný. Zachovala se celková 
ocelová konstrukce budovy, takže bylo složité 
v dispozicích nacházet trasy pro rozvody hasicí 
vody,“ popisuje vedoucí provozu SHZ David Le-
hovec. Budova má tøi nadzemní podlaží, v nichž je 
hasicí zaøízení zavodnìné, a jedno podzemní, kde 
má funkci suchovodu. 

Pùvodnì se obchody mìly vracet do oprave-
ných prostor na podzim roku 2020, ke kolaudaci 

však obchodní dùm nakonec dospìje až o letoš-
ních letních prázdninách.

Osobitá architektura 
Obchodní dùm Prior v Pardubicích podle návrhu 
architektky Rùženy Žertové byl dostavìn v roce 
1974, ve své dobì šlo o jediné nákupní centrum na 
východì Èech. Stavba poutá pozornost zejména 
sytì oranžovou barvou a osmiúhelníkovými okny. 

Jedná se o jednu z budov z období normaliza-
ce, jejichž estetická a památková hodnota bývá 
v posledních letech pøedmìtem diskusí odborné 
i široké veøejnosti. 

Pøestože historikové budovu pokládají za stì-
žejní pøíklad èeskoslovenské architektury 70. let,  
není památkovì chránìna.
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Brnìnských FAST JOB DAYS se Subterra 
úèastnila poprvé.       

Pražský veletrh iKariéra se letos konal v obvyklé 
podobì, se stánky ve dvoranì stavební fakulty.      

Kromì speciálních pøednášek nebo exkurzí se stu-
denti vysokých škol mohou se spoleèností Subter-
ra pravidelnì setkávat napøíklad na kariérních ve-
letrzích. 

iKariéra na ÈVUT
Poèátkem kvìtna se uskuteènil další roèník již za-
vedeného veletrhu iKariéra na pùdì Fakulty sta-
vební ÈVUT v Praze.  

Zatímco loòský roèník mìl kvùli pandemickým 
restrikcím podobu virtuální prohlídky v online apli-
kaci, tentokrát mohla Subterra znovu otevøít ve 
školní dvoranì tradièní stánek s prezentaèními 
materiály.  

„Za celý den nás navštívilo pøibližnì sedmde-
sát studentù, kteøí se zajímali o možné uplatnìní. 
Jednalo se pøedevším o zástupce nižších roèníkù, 
kteøí chtìli získat praktické zkušenosti na stážích 
nebo letních brigádách,“ pøibližuje Hana Janou-
tová z oddìlení rozvoje lidských zdrojù. 

Pøedstavení v Brnì
Již v dubnu se Subterra poprvé prezentovala na 
veletrhu pracovních pøíležitostí FAST JOB DAYS 
2022, jejž poøádá Fakulta stavební VUT v Brnì. 
Letošní roèník byl nejrozsáhlejší a vzhledem 
k zájmu studentù i prezentujících uvažují organizá-
toøi o konání akce dvakrát roènì. 

Zástupci spoleènosti Subterra, konkrétnì tiš-
novské divize 3, se pak do nedalekého Brna na 
pùdu VUT znovu vypravili ještì v kvìtnu. Studen-
tùm, resp. èerstvým absolventùm bakaláøských 
programù pøiblížili zamìøení své divize na želez-
nièní stavby a možnosti profesního uplatnìní 
v tomto segmentu.   

Prezentace na vysokých školách         
Spoleènost Subterra se studentùm a absolventùm soustavnì pøedstavuje jako zajímavý budoucí zamìstnavatel. 
V posledních mìsících se zúèastnila akcí na našich nejvìtších technických univerzitách.         
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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

Gabriela Pešková
Eva Trnovszká

50 let
Peter Györi
Štefan Podmanický
Roman Sakaø

55 let
Pavel Kováø

60 let
Milan Košša
Pavel Gewiese
Ing. Jan Frantl

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
Lukáš Dvoøák
Ing. Tomáš Juøíèek
David Lískovský
Ing. Lenka Novotná, Ph.D.
Martin Vlèek
Ing. arch. Jan Linhart

15 let
Ing. Ludìk Melzer
Anton Kuloš�ák
Marián Lonek
Ing. Michal Jandera
Barbora Janotová DiS.
Mgr. Alice Rozkydalová

20 let
Jaroslav Müller
Miroslav Pustina
Jaroslav Štumpf
Ing. Daniela Filipová
Ing. Jaroslav Hovorka

25 let
Josef Neèas
Jan Koláø

30 let
Jaromír Hlávka

45 let
Bohumil Bernhard
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Po zahájení konference pøedstavil cíle 
spoleènosti generální øeditel Ondøej Fuchs.        

Fanoušci mohli získat podpis lyžaøky Kateøiny 
Neumannové a florbalisty Filipa Formana.      

Dirigent Marek Plášil jako debutant øídil 
orchestr PKF  – Prague Filharmonia.     

Populární støedoškolské soutìže, která název 
Subterra Cup nesla poprvé, se zúèastnilo celkem 
544 dívèích a chlapeckých týmù. Ètyøi nejlepší 
školy soupeøily v rámci programu Superfinále flor-
balu o originální betonovou trofej a úèast na kem-
pu s èeskou reprezentací.     

V dívèí kategorii nastoupily týmy Støední školy 
gastronomické a hotelové v pražském Braníku 
a Gymnázia Trutnov. Trutnovské hráèky od poèát-
ku utkání díky souhøe dominovaly a zvítìzily 8:4.

Chlapecké finále obsadilo pražské Gymnázium 
Postupická a Sportovní gymnázium Dany a Emila 
Zátopkových Ostrava. Také tentokrát uspìl mimo-
pražský tým, jenž po celý zápas udržoval bezpeèný 
náskok a vyhrál pomìrem 6:3.

Subterra pøedstavila divákùm v 02 arenì také 
svùj stánek, kde si mohli prohlédnout pohár junior-

ských mistrù svìta z roku 2021 a získat podpis 
jedné z hvìzd týmu, útoèníka Filipa Formana. Au-
togramiády se zúèastnila rovnìž legenda bìžec-
kého lyžování Kateøina Neumannová. 

Podpora støedoškolského sportu patøí k jedné 
z mnoha aktivit, jimiž se Subterra snaží pøibližovat 
stavebnictví mladé generaci a zvyšovat tím zájem 
o technické obory.    

GRATULACE               –          ÈERVEN ÈERVENEC

Finále florbalového turnaje Subterra Cup        

Partnerský koncert Pražského jara  

V sobotu 9. dubna se v pražské O2 arenì dvìma závìreènými zápasy završil letošní roèník støedoškolského florbalového turnaje 
Subterra Cup. Nejlepší týmy se utkaly pøed Superfinále florbalu. 

Subterra zapoèala ètvrtou dekádu nepøetržité spolupráce s Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro. 
Po dvou online roènících se partnerský koncert uskuteènil 24. kvìtna v Dvoøákovì síni Rudolfina opìt naživo.   
    

V druhé polovinì koncertu zaznìla nejdøíve 
Janáèkova Suita a celý veèer završil Rumunský 
koncert vyjadøující vztah jeho autora Györgyho Li-
getiho k transylvánskému folklóru. 

Slovo debut v názvu koncertu zosobòoval ne-
jen klavírista, ale i dirigent Marek Prášil.

Jako každé setkání s tìmi, s nimiž si máme co 
øíct, byla i tradièní spoleèenská akce po koncertì 
„nìèím pøíjemným, na co jsme zvyklí, co máme 
rádi a na co se tìšíme“.  

Vladislav Beneš  

To, že být negativní mùže mít i pozitivní význam, už 
dlouho víme. Stejnì je tomu i s krokem zpìt, zvláš-
tì když s sebou pøináší „nìco pøíjemného, na co 
jsme zvyklí, co máme rádi a na co se tìšíme“. Kro-
kem zpìt byl pro spoleènost Subterra partnerský 
koncert Pražského jara v obvyklé podobì.   

Krokem zpìt – tentokrát z hlediska doby jejich 
vzniku – byly i skladby z prvé pùle veèera; po im-
presionistovi Debussym následoval klasik Mozart. 
V jeho Koncertu pro klavír a orchestr se sólového 
partu ujal mladý jihokorejský umìlec Dongha Lee, 
vítìz hudební soutìže Pražského jara 2021. 
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Programová konference 2022          
Ve ètvrtek 12. kvìtna se uskuteènila již desátá programová konference spoleènosti Subterra. 

+Setkání poprvé hostily moderní prostory pražského centra DOX .         

V první èásti programu, jímž provázel personální 
øeditel Karel Vašta, jako obvykle vystoupili gene-
rální øeditel Ondøej Fuchs a ekonomický øeditel 
Pavel Zykán. Oba ocenili nejen to, že se po  pande-
mií vynucené pøestávce mohou s úèastníky konfe-
rence vidìt osobnì, ale pøedevším výsledky spo-
leènosti a jednotlivých divizí v uplynulém roce. 

Generální øeditel ve své prezentaci pøipomnìl, 
že spoleènost a celý obor se v posledních letech 
a mìsících musely potýkat s øadou nepøíznivých 
vlivù: od pandemie pøes nedostatek nìkterých 
materiálù a vybavení až po dopady války na Ukraji-
nì. Subterra je ovšem v takové kondici, že je 
schopna se s výzvami vypoøádat, napøíklad díky 
aktivnímu pøístupu k zahranièním zakázkám. 

Ekonomický øeditel poté rekapituloval výsled-
ky spoleènosti za uplynulý rok. Pøedstavil rovnìž 
plány a prognózy na rok letošní, který je v mnohem 
vìtší míøe ovlivnìn napøíklad rychlým nárùstem 
inflace a cen nìkterých vstupù. 

Po pøestávce následovaly prezentace tøí vy-
braných projektù, které shodou okolností souvisejí 
s dopravou v našich nejvìtších mìstech. Prvním 
byla výstavba tramvajového tunelu Žabovøeská, 
tedy pùlkilometrového tubusu pod svahem Wil-
sonova lesa, souèásti další etapy Velkého mìst-
ského okruhu v Brnì. 

Další prezentace pøiblížila optimalizaci želez-
nièního úseku Mstìtice – Praha-Vysoèany. Stavba 
metropoli pøináší trojkolejný tra�ový úsek a novou 
podobu vysoèanského nádraží.   

Poslední pøedstavenou stavbou byla rekon-
strukce technologického vybavení Lochkovského 
a Komoøanského tunelu na Pražském okruhu, kte-
rá byla logisticky nároèná kvùli frekventovanému 
provozu a omezení prací pouze na víkendy.  

Programovou konferenci uzavøelo pøedávání 
ocenìní pro nejlepší zamìstnance z jednotlivých 
divizí a vyhlášení osobnosti roku 2021, jíž se stal 
výrobní námìstek divize 3 Tibor Trnovszký.

Vítìzným týmùm z Trutnova a Ostravy pøedával 
trofej generální øeditel Ondøej Fuchs.       

Ocenìní pro osobnost roku obdržel výrobní 
námìstek divize 3 Tibor Trnovszký.       

ZAMÌSTNANCI ROKU 2021

Dìlník roku 2021 
Petr Veleba D1
Libor Damborský D2
¼ubomír Turòa ml. D3
Jozef Planieta D4

Mistr roku 2021
Pavel Macourek D1
Jaromír Hlávka D2
Roman Polek D3
Jiøí Rubeš D4

Zamìstnanec roku 2021  
Hana Vlková D1
Mojmír Cihláø D2
Ing. Roman Krajèa D3
Andrea Boháèková D4
Ing. Robert Szlachta C

Pøípraváø roku 2021 
Ing. Dalibor Stromèek D1
Ing. Martina Honomichlová D2
Ivo Dobrovolný D3
Ing. Miroslav Baštáø D4

Stavbyvedoucí roku 2021 
Ing. Karel Flemr D1
Jiøí Cop D2
Ing. Adam Vaclík D3
Martin Holas D4

Vedoucí projektu roku 2021 
Ing. Petr Mikulášek D3

Osobnost roku 2021
Ing. Tibor Trnovszký D3

Konference Železnice 2022       

D3 Tradièní Konference Železnice si letos pøipsala 
již 25. roèník, ovšem 28. dubna se poprvé konala 
v pražské hale O2 Universum. Odborné setkání in-
vestorù, projektantù, stavitelù a správcù železniè-
ní infrastruktury pøineslo mnoho aktuálních témat 
a výmìnu poznatkù i praktických zkušeností. 

Subterra byla jako obvykle generálním partne-
rem konference a podílela se rovnìž na samotném 
programu. Zástupce divize 3, která je správcem 
stavby, pøedstavil práce na elektrizaci a zkapacit-
nìní 30kilometrové regionální trati Unièov–Olo-
mouc.
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