
 

Rekonstrukce devítikilometrového úseku I. železnièního koridoru mezi stanicemi Brno-Malomìøice a Adamov pod vedením 
divize 3 je dokonèena. V øíjnu se na rùzných místech trati konaly zátìžové a také hasièské zkoušky.  
  

dokonèovací práce, napøíklad terénní úpravy, do-
dláždìní a podobnì,“ popisuje vedoucí projektu 
Petr Mikulášek.

Historické lokomotivy 
Již v øíjnu se konala zkouška dvou nových oblou-
kových mostù pøes øeku Svitavu a silnici II/374. 

Stavba v údolí Svratky byla zahájena loni v srpnu, 
konec výluky byl stanoven na letošní 9. prosinec. 
Kromì kolejí a drážních objektù zahrnoval projekt 
ètyøi Blanenské tunely opravené divizí 1. 

Úpravy kolejí byly v listopadu dokonèeny sva-
øováním. „Poté jsme pracovali na nové trakci a za-
bezpeèovacím a sdìlovacím zaøízení, následovaly 

K zatížení ocelových konstrukcí bylo zapotøebí mi-
nimálnì 550 tun. 

V Èesku ovšem nebyla potøebná sestava loko-
motiv k dispozici, proto ze slovenských Vrútek pøi-
jely parní lokomotivy Zelený Anton a Šlechtièna 
a dva o pár desítek let mladší stroje, dieselový Ser-
gej a elektrická Rakaòa. 

Diagnostika nezaznamenala nežádoucí prùhy-
by a obì díla zkouškou bez obtíží prošla.  

Hasièská cvièení
Témìø dokonèený úsek využil v øíjnu pro nìkolik 
cvièení také hasièský záchranný sbor. Jedineèná  
byla pøedevším možnost vyzkoušet záchranné 
práce v prostoru dosud neprovozovaných Blanen-
ských tunelù.

Mezi simulovanými situacemi bylo vyproš�o-
vání osob v nepøístupném terénu, hašení vlaku 
v tunelu, likvidace uniklé nafty a také evakuace 
zranìných po nárazu vlaku do padlého stromu.

TRAMVAJOVÁ TRA� DÌDINSKÁ                   

Konsorcium pod vedením divize 5 pokraèuje v ražbách a pøípravì dalších èástí prvního úseku metra Pankrác–Olbrachtova.
Práce na trase v délce 1,2 kilometru probíhají na nìkolika staveništích.  

   

Výstavba trasy D pražského metra  

Práce na pøístupové a vzduchotechnické štole postoupily až k rozrážce. Tunel vlevo smìøuje ke 
strojovnì vzduchotechniky, tunel vpravo k obratovým kolejím a demontážní komoøe.             

Jedno ze staveniš� na Pankráci se nachází          
u sjezdové rampy z magistrály.   

Stavba nové trasy metra, oficiálnì zahájená 
v dubnu, se musí vypoøádat se složitým geologic-
kým prostøedím, pro Prahu charakteristickým.  

Ražby pod mostem
Ze staveništì vedle magistrály pokraèuje ražba 
pøístupové a vzduchotechnické štoly. Probíhají tr-
hací práce, v polovinì listopadu bylo vyraženo již 
174 metrù. Práce pokraèují ražbou odboèné vìtve 
ve smìru ke strojovnì vzduchotechniky, jež bude 
mít výraznì vìtší profil a bude realizována v pøíš-
tím roce. Na hlavní vzduchotechnickou propojku 
naváže obratový tunel.   

Èelo ražeb prošlo v posledních týdnech pod 
mostem v ulici 5. kvìtna, jenž i s pøiléhající ram-
pou musel být podepøen ocelovými prvky.

Pøi ražbì bylo tøeba postupovat s maximální 
opatrností za použití chemických injektáží zvyšují-
cích pevnost masivu. Díky tomuto postupu došlo 
u mostu jen k minimálnímu posunu, v øádu jedno-
tek milimetrù, tedy v rámci tolerance stanovené 
statickým výpoètem.

V lokalitì pøed obchodním centrem Arkády 
Pankrác pokraèují povrchové práce, napøíklad na 
pøeložce kanalizace. 

Ve fázi pøípravy je komplikovaná pøeložka hor-
kovodu, která bude realizována pøíští léto. Pro 
tento objekt bude potøeba stavební komora mimo-
øádných rozmìrù, jejíž vybudování si vyžádá témìø 
pìt mìsícù. 

Promìnlivé horninové prostøedí 
Na staveništi u køižovatky ulic Na Strži a Budìjo-
vická byla dokonèena první etapa zpevòujících 
chemických injektáží v místì napojení stanice 
Pankrác D na pøestupní chodbu. K pracím sloužila 
kalota budoucí pøestupní chodby vyražená pøi 
geologickém prùzkumu. 

Druhá etapa injektáží bude provedena z patní 
štoly, která je, nìkdy i s použitím trhacích prací, ra-
žena ze staveništì podél ulice Na Strži. V polovinì 
listopadu bylo vyraženo 81 metrù. 

„V prùbìhu prací se výraznì mìní geologie,“ 
upozoròuje vedoucí útvaru koordinace stavby Petr 
Chamra. „Støídají se tam velmi mìkké polohy, kte-
ré se, s trochou nadsázky, rozpadají samy, s vrst-
vami lokálnì vyžadujícími trhací práce,“ dodává. 
Na základì analýzy zastižených poruch bude ur-
èen nový rozsah injektáží nezbytných pro ražbu 
celé stanice.

U partnerù
Stavební práce pokraèovaly zdárnì rovnìž na 
úsecích dalších hlavních dodavatelù, jimiž jsou 
HOCHTIEF CZ a STRABAG. Napøíklad byly dokon-
èeny ražby dvojkolejného tunelu ve smìru Ol-
brachtova, následovat bude ražba levého a pravé-

–ho jednokolejného tunelu vèetnì spojky C D.
U køižovatky ulic Na Strži a Jeremenkova je 

pøipravováno otevøení jámy pro jižní vestibul sta-
nice Olbrachtova. Vzhledem k tìsné blízkosti byto-
vých domù byla nad budoucí tìžní šachtou posta-
vena ocelová protihluková hala. Hloubení bude 
zahájeno ještì letos v prosinci.
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Díky parním a dalším historickým lokomotivám 
byla zátìžová zkouška zajímavou podívanou.                

Hasièské jednotky nacvièovaly napøíklad zásah 
pøi požáru vlaku v tunelu.                  

Most pøes ulici Sdružení bylo tøeba zajistit a pøi 
ražbì monitorovat.                           

Zkoušky na trati Malomìøice–Adamov               

RESTAURACE BOHEMIA              

D5 SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Vážení ètenáøi,
vrátil jsem se k svému úvodníku z posledního loò-
ského Zpravodaje. Byli v nìm èerti namalovaní na 
zeï, schovaní tøeba do slova „inflace“; tehdy byla 
pøes ètyøi procenta, dnes je pøes patnáct. Nebo do 
pøedpovìdi „turbulentních èasù pøed námi“; válka 
na Ukrajinì zaèala dva mìsíce nato a v ïábelské 
kombinaci s následky covidu vyvolala energetic-
kou krizi a prudké zdražování.   

Za opisování se odebírají akademické tituly, 
ale loòské sdìlení, že „v zahranièí jsme museli øe-
šit otázky, které pøed námi dosud nikdy nestály“, 
teï opisuji doslovnì. Tyto otázky se týkají našeho 
podnikání ve Švédsku. Hned v prvním ètvrtletí byli 
oba švédští spoluvlastníci zbaveni svých pracov-
ních pozic a vylouèeni z vlastnické struktury, takže 
jsme plnì pøevzali vedení dceøiné spoleènosti 
vèetnì obou velkých projektù. Tento proces po-
kraèuje a všem, kteøí se na nìm podílejí, patøí mé 
uznání. Nepìkné dìdictví pøedchozích let se ale již 
úplnì zvrátit nedá a musíme se s ním  vyrovnat.  

Lepší obraz nabízí naše letošní pùsobení 
v Èesku, na Slovensku, v Nìmecku a v Maïarsku. 
V souhrnu tìchto zemí smìøujeme k mimoøádnì 
dobrým výsledkùm. Zatímco u divizí 1, 2 a 4, tedy 
podzemního, pozemního stavitelství a TZB, pùjde 
zøejmì o výrazný nadstandard, u divize 3 – želez-
nièní stavitelství – jsme si na „nìco navíc“ už tak 
trochu zvykli. Nejmladší z divizí s èíslem 5 – stavba 
metra – pracovala také dobøe a plní oèekávání. 
Výsledky jsou jen èísla, za nimi však stojí poctivì 
odvedená práce a konkrétní stavby. U divize 1 jsou 
jimi napøíklad nové tunely Milochov na Slovensku 
a Žabovøeská v Brnì nebo rekonstruované tunely 
na trati z Brna do Adamova. U divize 2 dominuje 
rekonstrukce Clam-Gallasova paláce, ocenìná ti-
tulem Stavba roku, a také zrekonstruovaná kla-
denská „Jágr Arena“. Významných železnièních 
staveb divize 3 byla letos celá øada v Èechách, na 
Moravì i na Slovensku. U divize 4 je tøeba ocenit 
množství práce na desítkách rùzných projektù; za 
všechny zmiòme alespoò instalace do nových bu-
dov Masaryèky a rekonstrukce technologií v tune-
lech pražského metra nebo vnìjšího silnièního 
okruhu. Divize 5 mìla naopak pouze jednu stavbu; 
zato klíèovou, kterou je výstavba linky D pražské-
ho metra v úseku Pankrác–Olbrachtova. Žádná 
z divizí nezùstala letos pozadu a jejich práce si za-
sluhuje uznání.  

Co nás èeká v budoucnosti: v té vzdálenìjší 
možná virtuální realita s metaverzem, v té blízké 
realita skuteèná v podobì útlumu ekonomiky. Do-
pady do nìkterých stavebních oborù, zejména do 
pozemního stavitelství, poci�ujeme již nyní. Ve 
stavitelství dopravním je zpomalení zatím ménì 
patrné a vyhlídky jsou lepší. Výše prostøedkù na 
investice na pøíští rok je nadìjná a optimistický 
pohled do budoucna by mìl nabídnout i vládní 
plán dopravní výstavby. V nìm mají hrát dùležitou 
roli železnice s modernizací koridorù, vysokorych-
lostními tratìmi, spojením na letištì, a dokonce 
i tunelem Praha–Beroun.  Vìøme, že plán se doèká 
naplnìní a Subterra si v nìm najde svùj podíl. 
Ostatnì nadìje a oèekávání patøí k adventnímu 
èasu, který nyní prožíváme.       

Pøeji Vám pøíjemné vánoèní svátky a do nové-
ho roku hodnì zdraví, štìstí a splnìných pøání. 

Ing. Ondøej Fuchs
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Výstavba tramvajové trati Dìdinská           

Tramvajová tra� spojí Evropskou se sídlištìm Na Dìdinì. Vìtšina úseku povede ulicí Vlastina, 
èásteènì v profilu spoleèném s automobilovou dopravou.             

Prodloužení tramvajové trati z Evropské ulice, kde 
trasa dosud konèila smyèkou na zastávce Divoká 
Šárka, až na sídlištì Na Dìdinì spoleènì realizují 
divize 3, 1 a 4. 

Nový úsek pøivádìjící tramvaje do rozvíjející 
se rezidenèní oblasti bude mít délku 2,3 kilometru 
a bude na nìm pìt párù zastávek. 

Pøedevším pøíprava
Koleje byly položeny na køižovatce ulic Vlastina 
a U Silnice, kde stavba nejvíce postoupila. V ostat-
ních èástech probíhají pøípravné práce. 

„Stavbu se podaøilo v nutném rozsahu zahájit 
po celé délce trasy s výjimkou Evropské. Udìlali 
jsme hodnì práce, možná ještì více, než investor 

pøedpokládal, a máme velmi dobrý základ pro po-
kraèování v pøíštím roce,“ pøibližuje situaci hlavní 
stavbyvedoucí Petr Novák. 

Na øadì míst již byly dokonèeny pøeložky ka-
nalizace, vodovodu a plynu, což usnadní postup 
prací v pøíštím roce.  

Nová mìnírna 
V místì budoucí smyèky v Drnovské ulici jsou již 
vidìt obrysy mìnírny, jež bude sloužit jak tramva-
jím, tak trolejbusùm smìøujícím na letištì.

V této lokalitì byla realizována i 150metrová 
pøeložka vodovodního øadu o prùmìru 1 200 mili-
metrù. Pokraèují zde také práce na zemním tìle-
se pro tramvajovou tra�, po kterém po uzavøení Dr-
novské bude vedena provizorní komunikace.  

Harmonogram poèítá s dokonèením trati na 
sklonku roku 2023. 

V Praze pokraèuje letos v èervenci zahájená stavba tramvajového úseku Divoká Šárka – Dìdinská. 
Divize 3 již na konci øíjna položila první koleje. 
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Rekonstrukce garáží v Praze       
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Souèástí dodávky bylo rovnìž stabilní hasicí 
zaøízení.              

Kromì balkonù a teras patøí k bydlení v souboru 
Dva Domy i prostranství ve vnitrobloku.                 

Instalace jsou rozvedeny pøevážnì pod stropem 
parkovacího suterénu.               

D2 V polovinì listopadu pøevzala divize 2 staveniš-
tì ve Vinohradské ulici, kde pro mìstskou èást 
Praha 3 buduje garáže ve vnitrobloku.  

Zakázka spoèívá v demolici dvoupodlažního 
objektu, který je v havarijním stavu a již patnáct let 
neslouží svému úèelu, a v jeho nahrazení garáže-
mi dle souèasných požadavkù vèetnì velikosti vo-
zidel. Kapacita pøesáhne sedmdesát míst.  

Na staveništi zatím probíhají pøípravné práce, 
rozsáhlejší demolice pak budou zahájeny v novém 
roce. Garáže mají být dostavìny v roce 2024.

reguluje se automaticky dle venkovních podmí-
nek a zrak øidièù se díky tomu po vjezdu do tunelu 
ménì namáhá.  

Zlíchovský tunel patøí k nejvytíženìjším komu-
nikacím v Praze, práce tedy byly omezeny na noè-

ní smìny. „Na stavbu jsme mìli celkem 40 nocí, 
vždy od ètvrtka do pondìlí mezi 23. a 5. hodinou,“ 
upøesòuje vedoucí projektu Michal Virt. 

Kompletní rekonstrukce 
Od srpna do záøí modernizovala divize 4 osvìtlení 
rovnìž v tunelu Høebeè na silnici I/35 mezi Svita-
vami a Moravskou Tøebovou. 

Zakázka obsahovala výmìnu vnitøního osvìt-
lení vèetnì vodicích linií v chodnících za LED tech-
nologii a také nové venkovní osvìtlení pøed por-
tály 355metrového tunelu.   

Instalace technologického vybavení tunelu 
byla souèástí celkové rekonstrukce, proto byl prù-
jezd po dobu stavby na osm mìsícù uzavøen. Pro-
voz na trase, která je hlavní spojnicí mezi Pardu-
bickým a Olomouckým krajem, byl obnoven týden 
pøed koncem øíjna.      

Od èervna do srpna byly realizovány úpravy Zlí-
chovského tunelu na pražském Mìstském okruhu.

Pùvodní sodíková svítidla nahradily LED zdroje 
a obnovena byla také kabeláž, øídicí systém a na-
pájecí transformátory. Osvìtlení je akomodaèní,  

Promìna domova pro seniory

Železnièní dopravní cesta 2022  

D3 V termínu 14. až 16. listopadu se v olomouckém 
hotelu Clarion konala tradièní konference Želez-
nièní dopravní cesta, poøádaná Správou železnic. 

K partnerùm této odborné akce patøí také Sub-
terra, která se pøedstavila stánkem divize 3. S pøí-
spìvkem o strojním vybavení pro železnièní stavby 
na konferenci vystoupil Radim Wrana.

Pøevážnì v letošních letních mìsících pracovala divize 4 na rekonstrukci osvìtlení dvou silnièních tunelù. 
Úspornìjší zdroje dostal Zlíchovský tunel v Praze a tunel Høebeè na Svitavsku.    

Technologie silnièních tunelù

D4 Domov pro seniory v Bojèenkovì ulici na praž-
ském sídlišti Èerný Most bude rekonstruován 
a rozšíøen. Vzhledem k celkovému demografické-
mu vývoji potøebuje mìstská èást Praha 14 posílit 
kapacity v péèi o seniory, s opravou budovy je pro-
to spojena nástavba tøetího patra. 

Divize 4 bude dodávat vzduchotechniku, tope-
ní, chlazení, zdravotnìtechnické instalace a elek-
trorozvody. Souèástí zakázky je také zpracování 
projektové dokumentace, která má být pøipravena 
a schválena na jaøe pøíštího roku. Dokonèení stav-
by je plánováno rovnìž na pøíští rok.  

Poblíž budoucí tramvajové smyèky v ulici 
Drnovská bude mìnírna urèená i trolejbusùm.                 

D4

D4
Elektrizace jihomoravské trati  

D3 Elektrizace frekventované železnièní trati mezi 
Støelicemi a Zastávkou u Brna byla slavnostnì za-
hájena 29. listopadu. Dodavatelskou spoleènost 
pod vedením divize 3 dále tvoøí OHLA ŽS a Elektri-
zace železnic Praha. Spoleènost Subterra zastu-
poval na ceremoniálu obchodní øeditel Jiøí Tesaø.  

Divize 3 bude realizovat jednu ze tøí staveb-
ních èástí druhé etapy, úsek Støelice–Tetèice, je-
hož souèástí je i nová zastávka Tetèice. Kromì vý-
stavby druhé koleje a trakèního vedení zahrnuje  
projekt, jenž má být dokonèen v roce 2024, napøí-
klad rekonstrukci kolejí nebo budování protihluko-
vých stìn.  

D4 Bývalý hotel Opatov na pražském Jižním Mìstì 
prochází pøestavbou na bytový dùm. Pod názvem 
Dùm Opatov se objekt stane souèástí mìstského 
bytového fondu a bude obsahovat 275 jednotek ur-
èených pro uèitele, zdravotníky a další podporova-
né profese, seniory a také obèany v nouzi. V domì 
budou spoleèné prostory a služby, napøíklad prá-
delna nebo jídelna.   

Na projektu se podílí divize 4, která instaluje 
topení, chlazení, vzduchotechniku, elektrorozvody 
a stabilní hasicí zaøízení. Práce byly zahájeny v øíj-
nu, stavba má být dokonèena v roce 2024. 

Dùm Opatov pro mìstské bydlení    

Nové osvìtlení Zlíchovského tunelu snižuje 
spotøebu elektøiny na polovinu.         

Osvìtlení tunelu Høebeè dodávala divize 4 pøi 
jeho celkové rekonstrukci.         

Divize 4 dodala technická zaøízení pro rezidenèní projekt v pražském Karlínì. Práce realizované od loòského dubna 
do letošního listopadu zahrnovaly vzduchotechniku, elektro, topení, sprinklery a zdravotnìtechnické instalace.      

Instalace pro Dva domy

Nadstandardní provedení  
Charakteru domù odpovídají použité technologie, 
které spojují uživatelský komfort s úsporným pro-
vozem. „Byty mají napøíklad umìlý pøívod a odtah 
vzduchu, jehož cirkulaci zajiš�ují jednotky umístì-
né v suterénu,“ popisuje vybavení vedoucí projek-
tu David Svoboda.  

V jednom pøípadì bylo na pøání klienta insta-
lováno  dokonce stropní chlazení. 

Vzhledem k lokalitì je souèástí zdravotnì-
technických instalací rovnìž velká akumulaèní 
nádrž. V pøípadì silnìjších deš�ù reguluje odtok 
vody do kanalizaèní sítì, aby nedošlo k pøekroèení 
její omezené kapacity. 

Projekt spoleènosti Karlín Group se nachází v Køi-
žíkovì ulici. Novostavbu sestávající ze dvou odliš-
nì pojatých objektù navrhl renomovaný slovinský 
ateliér Bevk Peroviæ arhitekti.  

Soubor nabízí celkem 112 bytù, od jednopoko-
jových až po prostorné duplexy a luxusní støešní 
nástavby.   
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PÌT OTÁZEK

Jan Štoncner   
hlavní stavbyvedoucí trasy D pražského metra  

Restaurace Bohemia se pøiblížila svému pùvodnímu vzhledu a po otevøení bude sloužit nejen 
gastronomii, ale také spoleèenským akcím.           

Divize 2 v listopadu dokonèila celkovou obnovu památkovì chránìného objektu na pražském Výstavišti. 
Restaurace Bohemia je po letech chátrání pøipravena na otevøení.          

Restaurace Bohemia po rekonstrukci              

Novorenesanèní objekt na Výstavišti v Praze-Bu-
benèi pochází z roku 1891 a byl postaven pro zem-
skou výstavu, pùvodnì jako provizorium. Petzoldo-
va plzeòská restaurace svému úèelu sloužila až do 
poèátku 21. století, poté zaèala chátrat.      

Budovu, jež byla v havarijním, oproti pøedpo-
kladùm výraznì horším stavu, rekonstruovala divi-
ze 2 od poloviny roku 2020.    

Ledebourský palác, který od roku 1990 slouží jako 
sídlo Národního památkového ústavu, se nachází 
na Valdštejnském námìstí.   

Ranì barokní budova z 2. poloviny 17. století 
vznikla postupným sluèováním pìti støedovìkých 
domù, hlavnì po požáru Malé Strany v roce 1541. 

Rekonstrukce paláce zahrnovala opravy fasá-
dy do Valdštejnského námìstí, vnitøních okenních 
køídel a drobné stavební úpravy. V nìkolika pro-
storách byly restaurovány malby. Budova dostala 
novou elektroinstalaci, na níž se podílela divize 4, 
vzduchotechniku a další technická zaøízení.   

Šetrné vysoušení
Opravy probíhaly tak, aby nepøerušily provoz insti-
tuce a zamìstnanci mohli v nìkterých prostorách 
stále pracovat. Divize 2 tedy postupovala po jed-
notlivých patrech, což významnì ovlivnilo celko-
vou dobu realizace. 

Oproti pùvodnímu projektu si stavba vyžádala 
nìkteré další práce. „K vyøešení problému s nad-
byteènou vlhkostí v pøízemním podlaží jsme využili 
technologii elektroosmózy,“ uvádí jeden z pøíkladù 
vedoucí projektu Pavel Horák.

Postup pøi vysoušení vlhkého zdiva, které se 
v historických objektech na Malé Stranì vyskytuje 
velice èasto, je založen na elektrofyzikálním prin-
cipu. Pomocí elektrod instalovaných ve stìnách   
je permanentnì vytváøeno elektromagnetické 
pole, jež zabraòuje kapilárnímu vzlínání vody do 
konstrukcí. Vlhkost vèetnì rozpuštìných solí tak 
zùstává v podloží a vnì objektu. 

Složitá replika krovu
Rozsah poškození a souèasnì diskuse s památko-
vým úøadem vedly ke zmìnám v projektu, které 
znamenaly také podstatné prodloužení doby reali-
zace. Zmìnìn byl napøíklad materiál pro støešní 
krytinu, nyní je jím bøidlice. 

Nejzajímavìjší èástí komplikované stavby byla 
výmìna krovu nad hlavní èásti budovy. „Vytvoøili 

jsme repliku smrkového krovu, ke kterému ovšem 
neexistovala žádná dokumentace. Vyrábìli jsme 
tedy kopie prvkù pøímo na místì, podle pùvodních 
vzorù,“ popisuje vedoucí projektu Michal Krenar. 

Po dobu devíti mìsícù musela být støešní ku-
pole podepøena doèasnou konstrukcí. 

V novorenesanèní kráse 
Na fasádì a také v interiéru restaurace bylo tøeba 
obnovit mnoho stavebních a dekorativních prvkù, 
aby celek pøipomínal stav z konce 19. století.  

Soudobé využití budovy si zároveò vyžádalo 
instalaci moderních technických zaøízení a vnitøní-
ho vybavení, zejména v prostorách kuchynì. 

Restaurace Bohemia má až do dokonèení re-
konstrukce sousedního Prùmyslového paláce 
sloužit zejména jednorázovým akcím, poté obnoví 
také svoji pùvodní náplò. 

Stavba byla zkolaudována 15. listopadu.
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V polovinì listopadu pøedala divize 2 Ledebourský palác na pražské Malé Stranì po èásteèné rekonstrukci.  
Práce na barokní budovì trvaly více než dva roky.       

Subterra uzavøela dlouhodobé partnerství s další institucí zamìøenou na technické vzdìlávání, 
Vyšší odbornou školou stavební a Støední prùmyslovou školou stavební Dušní v Praze.  

Oprava Ledebourského paláce             

Støední prùmyslová škola Dušní             

D2

Budova z roku 1924 pùvodnì sloužila jako sídlo 
Ministerstva unifikací a dalších úøadù.       

Souèástí rekonstrukce bylo hlavní prùèelí 
paláce na Valdštejnském námìstí .       

Stavební škola v Dušní sídlí v souèasné budovì, 
do které se pøesunula po prvních ètyøech letech 
v Hloubìtínì, již 62 let.    

Po celou dobu své existence poskytuje žákùm 
vzdìlání v oboru stavebnictví, v souèasnosti se 
zamìøením na architekturu a stavitelství, vodo-
hospodáøské a ekologické stavby, dopravní stav-
by a pozemní stavby a BIM projektování. 

Souèástí výuky je rovnìž kontakt s praxí a dal-
šími stupni vzdìlávání, od roku 2015 je škola part-
nerskou institucí ÈVUT.     

Pøedstavení oboru
Pøiblížení stavebnictví je rovnìž smyslem spolu-
práce se spoleèností Subterra, která škole nabíd-
ne pøednášky, stáže a další aktivity.      

Popularizace a propagace vzdìlávání v tech-
nických oborech má žákùm a také jejich rodièùm  

ukázat, jak se praxe ve stavebnictví odlišuje od za-
žitých pøedstav. Díky kontaktu s odborníky a kon-
krétními projekty mohou zájemci poznat moderní 
tváø oboru, jenž se stále více propojuje s informaè-
ními i dalšími technologiemi. 

Prostøednictvím spolupráce se støedními ško-
lami a rùzných aktivit, k nimž patøí napøíklad flor-
balový turnaj Subterra Cup, se spoleènost pokouší 
žáky motivovat k dalšímu studiu a také k pracovní-
mu uplatnìní ve stavebnictví.    

D2

Nejpùsobivìjším prostorem je hlavní sál  
s vysokými okny.                 

V roce 2019 se škola úèastnila závodu 
betonových kánoí v Maïarsku.       

Stìny, stropy i podlahy barokních prostor mají 
bohatou umìleckou výzdobu.       

D4

Po absolvování oboru konstrukce a dopravní stav-
by na ÈVUT v Praze pùsobil Jan Štoncner ve sta-
vební spoleènosti Stafiso. Od roku 1993 pracoval 
pro Metrostav, kde se v posledních dvaceti letech 
jako hlavní stavbyvedoucí mimo jiné podílel na 
prodloužení tras C a A pražského metra. Od letoš-
ního roku øídí výstavbu nové trasy D, kterou reali-
zuje konsorcium pod vedením divize 5 Subterra.  

Jak vzpomínáte na práci na pøedcházejících úse-
cích metra?
Velice okrajovì jsem na stavbì metra byl už v roce 
1993, ale první velkou akcí se stalo až prodloužení 
metra C z Nádraží Holešovice do Ládví. Od roku 
2000 jsem se podílel na zajímavé èásti projektu, 
vysouvaných tunelech pøes Vltavu. Šlo o unikátní 
øešení, první svého druhu u nás. Tunely jsme beto-
novali v suchém doku, kde bylo možno zaruèit 
vysokou kvalitu provedení, a pak jsme je pomocí 
lan a hydraulických mechanismù dopravovali do 
rýhy vyhloubené ve dnì Vltavy. Tento systém se 
velmi osvìdèil, dodnes v tomto úseku nejsou žád-
né problémy. Zároveò nás pøi této stavbì v roce 
2002 zasáhla povodeò, takže jsem následnì pra-
coval také na nezbytné rekonstrukci trasy C.

Pozdìji jsem byl jako vedoucí projektu na-
sazen na prodloužení trasy A, konkrétnì na stanici 
Petøiny, a dále na doplnìní eskalátorù ve stanici 
Nádraží Veleslavín a modernizaci eskalátorù na 
Námìstí Republiky. Takže moje souèasná pozice 
na výstavbì nové trasy D je vlastnì pøirozeným 
pokraèováním mé pøedchozí práce. 

Èím se trasa D od tìch døívìjších odlišuje? 
Nejvìtší novinkou pro mì je, že pracujeme v tìsné 
blízkosti provozované trasy metra. Poprvé jsem se 
zde také setkal s výhradnì vertikální dopravou.  
Techniku, materiál i pracovníky je možno do pod-
zemí dopravovat pouze jeøábem tìžní šachtou, což 
je složitìjší a èasovì nároènìjší. Jednodušším 
øešením je doprava pøístupovou štolou z úrovnì 
terénu, což v hustì zastavìné oblasti není možné. 

Na øadì míst už nás pøekvapily zastižené inže-
nýrské sítì a samozøejmì se musíme v této lokalitì 
potýkat s frekventovanou dopravou. Pøes veškeré 
obtíže se nám dosud daøí držet se harmonogramu. 

Co dalšího s realizací na Pankráci souvisí? 
Spoustu zajímavých úkolù máme nejen v podzemí, 
ale rovnìž na povrchu. Musíme napøíklad pøesu-
nout obrovský billboard pøed obchodním centrem 
Arkády Pankrác nebo pøipravit vestibuly a propo-
jení do tohoto objektu, do protìjší budovy Gemini 
a rovnìž do provozované stanice Pankrác C.   

Velice dùležité je rovnìž podchycení mostu 
v ulici 5. kvìtna, který ovlivòujeme ražbou vzdu-
chotechnické štoly, protože pøípadné zastavení 
dopravy na magistrále by pøedstavovalo velký 
zásah do chodu celého mìsta. Nyní pod mostem 
razíme, pohyby konstrukce neustále monitoru-
jeme a mìøení dosud nepøekraèuje limity.  

Kolik lidí najednou na stavbì pracuje?
Na našem stavebním oddíle máme dvì èelby a po-
vrchové objekty, na kterých je ve stejném okamži-
ku pøibližnì šedesát dìlníkù a dvacet technikù. 
Pracujeme pøitom na dvì smìny, takže celkem je 
zamìstnancù zhruba dvojnásobek. Potøeby stavby 
nyní zcela pokrýváme vlastními kapacitami. 

Jak se vás dotýká inflace a související potíže? 
Materiál nám dosud nechybìl, ale situace je sa-
mozøejmì komplikovaná. Ceny se dramaticky mìní 
a smlouvy se uzavírají na omezený èas. Místo jed-
noho výbìrového øízení a následného dlouhodo-
bého odbìru tak musíme neustále hledat nové do-
davatele a snažit se nakupovat za momentálnì 
nejvýhodnìjších podmínek.



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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

50 let
Ing. Jakub Knajfl

 Petr Martinek
Vasyl Babyè

55 let
Jaromír Rziepìla
Andrej Olah
Vlastimír Preizler
Karel Gajer

60 let
Vladislav Kostka
Ladislav Hauzr
Vincent Soták

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
Daniel Schwarz
Ing. Tomáš Nìmeèek
Martina Zapletalová
Ing. Martin Rychlý

15 let
Ing. Petr Mikulášek
Jan Brož
Ing. Michal Krenar
Ing. Jan Kaška
Eva Krausová

20 let
Michaela Petrová
Ing. Petr Smažík
Ing. Jaromír Èadek
Jan Bernard

25 let
Ing. Petr Novák
Petr Blažek
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Pøeèerpávací vodní elektrárna Dlouhé stránì je 
unikátním technickým dílem.          

Rekonstrukci Clam-Gallasova paláce udìlila 
odborná porota titul Stavba roku 2022.      

Pøestavbu støední školy Èeskobrodská ocenil 
také pražský primátor. 

Exkurze se zúèastnilo 36 studentù oboru Konstruk-
ce a dopravní stavby. 

„Navštívili jsme prostory, ve kterých probíhaly 
ražby tunelù vèetnì patní štoly do prostoru stani-
ce Pankrác D,“ vysvìtluje Linda Èerná Vydrová 
z divize 1, která studenty v podzemí doprovázela 
a spolu s dalšími zamìstnanci jim poskytovala od-
borný výklad. 

Studenti si mohli zblízka prohlédnout použí-
vanou techniku a také práce na primárním ostìní 
u èelby tunelu. Na závìr exkurze probìhla krátká 
diskuse, která se týkala nejen samotné výstavby 

GRATULACE               –          PROSINEC LEDEN

Školní exkurze na ražbì metra        

Ètyøi ocenìní v soutìži Stavba roku 2022   

Na staveništi prvního úseku trasy D pražského metra Pankrác–Olbrachtova se 27. øíjna uskuteènila 
komentovaná prohlídka pro studenty Fakulty stavební ÈVUT.    

Ve ètvrtek 13. øíjna byly v Betlémské kapli v Praze vyhlášeny výsledky 30. roèníku soutìže Stavba roku.
Oba nominované projekty, které v Praze realizovala divize 2, získaly po dvou ocenìních.          
   
    

leckých prvkù, probíhala pod dohledem zástupcù 
památkové péèe a nìkteré nálezy si vyžádaly 
úpravy projektu pøi realizaci. Clam-Gallasùv palác 
se po desítkách let otevírá veøejnosti jako dìjištì 
výstav a spoleèenských akcí. 

Druhou ocenìnou realizací byla pøestavba 
støední školy Èeskobrodská, která získala Cenu 
primátora hlavního mìsta Prahy a Cenu hlavního 
mediálního partnera èasopisu Stavebnictví.

Budova, pocházející ze 70. let minulého století, 
byla mezi roky 2019 až 2022 pøestavìna na inteli-
gentní, energeticky sobìstaènou stavbu využívají-
cí udržitelné materiály a technologie. Na støeše 
a jižní fasádì je instalována výkonná fotovoltaická 
elektrárna. Škola dále využívá tepelná èerpadla, 
vzduchotechniku s rekuperací nebo samoèinnì 
ovládané LED osvìtlení.  

Obnovu významné barokní budovy v centru 
Prahy realizovala divize 2 v letech 2018 až 2022. 
Stavba, pøi níž  bylo tøeba restaurovat mnoho umì-

Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce obdržela 
titul Stavba roku 2022 a zároveò vyhrála hlasování 
o Cenu veøejnosti CNN Prima News.
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Tøicet osobností a staveb k výroèí ÈKAIT          
Èeská komora autorizovaných inženýrù a technikù èinných ve výstavbì v øíjnu oslavila 30 let své existence. 
Stavovská organizace pøi této pøíležitosti ocenila tøicítku vybraných osobností a také staveb.   

Historie pøedchùdce dnešní komory sahá až do 
pøedminulého století. V roce 1860 vznikl naøízením 
rakousko-uherského ministerstva stav civilních 
inženýrù, o šest let pozdìji byla založena Inženýr-
ská komora pro Království èeské. Organizace, jež 
poskytovala státu odbornou pomoc pøi technické 
pøípravì stavebních dìl, prokázala svùj význam 
a pod rùznými názvy fungovala až do roku 1951.  

Svoji èinnost pak obnovila prakticky okamžitì 
po listopadu 1989 jako Èeský svaz stavebních in-
ženýrù. V roce 1992 byla pøijata právní úprava 
a 26. øíjna schválen autorizaèní øád. Poté již mohly 
být udìleny první autorizace, které jsou podmín-
kou pro výkon vybraných èinností ve výstavbì. 
Dnes má ÈKAIT více než 32 tisíc èlenù.

Ke své vlastní tøicítce letos komora pøidala 
ještì další dvì; ocenila 30 osobností èeského sta-
vebnictví a 30 významných staveb. Tyto tøicítky 
pøedstavila ve dvou publikacích, z nichž obì ne-
sou výraznou stopu spoleèností Metrostav a Sub-
terra.

Mezi osobnostmi jsou jména Jiøího Bìlohlava, 
profesora Jiøího Bartáka a profesora Jana Vítka.

Prvnì jmenovaný ve spoleènosti Metrostav 
postupnì prošel mnoha pracovními pozicemi 
a svoji profesní dráhu završil jako prezident Sku-
piny Metrostav. Tím byl do roku 2019. Jeho pracov-
ním krédem je „Dìlat vìci správnì“. Dnes je Jiøí 
Bìlohlav místopøedsedou dozorèí rady Subterra. 

Se spoleèností Subterra spojil èást svého 
pracovního života také profesor Jiøí Barták, pøední 
specialista na geotechniku a tunelové stavby. Více 
než padesát let pedagogicky pùsobí na Fakultì 
stavební ÈVUT v Praze a je hlavním garantem od-
borných èlánkù èasopisu Tunel. 

Tøetím ocenìným je profesor Jan Vítek – ex-
pert na betonové konstrukce spoleènosti Metro-
stav. Pracoval na mnoha významných a rovnìž 
mezinárodnì uznávaných projektech, k nimž patøí 
napøíklad vysouvané tunely pražského metra pod 
Vltavou, most pøes Oparenské údolí na D8 a Troj-
ský most v Praze.

Nemalá èást ocenìných staveb je spojena se 
jménem Metrostav. Nechybìjí však díla, na nichž 
se výraznì podílela Subterra. Patøí k nim pøede-
vším pøeèerpávací vodní elektrárna Dlouhé stránì 
v Hrubém Jeseníku, která pøed èasem vyhrála hla-
sování veøejnosti o nejvìtší technický div Èeska. 
Ocenìn byl rovnìž kolektor Hlávkùv most v Praze. 

Své místo v publikaci našly také další stavby: 
Nové spojení pražských nádraží vèetnì tunelu pod 
Vítkovem, Ejpovický tunel na trati Rokycany–Pl-
zeò, který je nejdelším železnièním tunelem v Èes-
ku, a v neposlední øadì areál Dolní Vítkovice. Tato 
ostravská technická památka ikonického vzhledu 
byla pøestavìna na vzdìlávací, kulturní a spole-
èenské centrum.

V ocenìních osobností i staveb byla tedy Sku-
pina Metrostav vidìt. Je to potìšitelné a zároveò 
zavazující. A jak napsal francouzský filozof Jean 
Paul Sartre – „závazek je èin, ne slovo“.

Vladislav Beneš   

Ejpovický tunel poblíž Plznì razil Metrostav, 
pevnou jízdní dráhu pokládala Subterra.         

Tra� Èelákovice–Mstìtice        

D3 V pátek 25. listopadu byla na nádraží v Mstìti-
cích slavnostnì zahájena optimalizace železnièní 
trati Èelákovice–Mstìtice. 

Na úpravách více než šestikilometrového 
úseku vèetnì dvou pøeložek a stanice Mstìtice se 
podílí divize 3, stavba má být dokonèena v roce 
2025. Ceremoniálu s tradièním poklepem na kolej-
nici se zúèastnil obchodní øeditel Jiøí Tesaø.  

 

Kolektor Hlávkùv most v Praze prochází pod 
dnem Vltavy a ostrovem Štvanice.       

Exkurze na ražbì metra pro budoucí stavbaøe 
poøádá Subterra pravidelnì.       

D2

Den na železnici v Tišnovì     

D3 Na nádraží v Tišnovì se o víkendu 8. až 9. øíjna 
sešlo více než tisíc pøíznivcù železnice. Díky pod-
poøe spoleènosti Subterra jezdil v sobotu z Brna 
do Tišnova a zpìt historický vlak s parní lokomoti-
vou Skalièák, v nedìli motorový vlak Krokodýl.  

Kromì dalších historických vozidel byla na tiš-
novském nádraží vystavena napøíklad nová jed-
notka Moravia pro páteøní tratì Jihomoravského 
kraje a také mechanizace pro opravu a údržbu ko-
lejí a trakèního vedení. 

metra D, ale také celkové problematiky podzem-
ního stavitelství.

Subterra nabízí studentùm návštìvy staveb 
dlouhodobì, aby budoucí profesionálové mohli 
svùj obor poznat ze všech stránek. 

Ještì do konce roku 2022 se uskuteèní pro-
hlídka prùzkumné štoly v Praze, která se nachází 
v trase budoucích tunelù Radlické radiály. Dílo 
v komplikované lokalitì s výskytem krasových jevù  
razila divize 1 v letech 2014 až 2018. Za podpory  
Magistrátu hlavního mìsta Prahy byla ve štole in-
stalována také výuková expozice. 
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