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Na všech částech nové mimoúrovňové 
křižovatky Hlinky v Brně - Pisárkách byl 
dne 28. 6. 2007 spuštěn automobilo-
vý i trolejbusový provoz. Tato zajímavá 
a komplexní stavba zefektivní dopravní 
spojení v jihozápadní části Brna a umožní 
plynulejší průjezd po velkém městském 
okruhu (VMO). Náročný projekt v hodno-
tě bezmála 2,5 miliardy korun postavilo 
Sdružení MÚK Hlinky, jehož členy byly 
Skanska DS a OHL ŽS v období od kon-
ce roku 2003 do června 2007. Investo-
rem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, finanční prostředky poskytl Státní 
fond dopravní infrastruktury a Statutární 
město Brno.
„V brněnské dopravě se začíná psát nová ka-
pitola. Projekt se skládá z více než tří stovek 
objektů, takže dopravní situace se zde výraz-
ně změní. Stavba probíhala po etapách tak, 
aby byl po celou dobu výstavby zajištěn ply-
nulý, i když omezený průjezd po VMO,“ říká 
ředitel výstavby Petr Homolka ze společnosti 
Skanska DS.
Hlavní částí celého projektu je přemostění 
ulic Bauerova a Žabovřeská mimoúrovňo-
vým křížením ulic Hlinky a Pisárecká a nový 
tunel v délce 300 metrů, který vede dopravu 
po velkém městském okruhu směrem na Ža-
bovřesky. Spodní úroveň mimoúrovňového 
křížení ulic Bauerova – Žabovřeská s ulicemi 
Hlinky – Pisárecká tvoří tři větve VMO, hor-
ní úroveň propojuje ulice Hlinky – Pisárec-
ká a přes rampy se napojuje na VMO. Nově 
zde vznikl plynulý průjezd z Pražské radiály 
do Žabovřeské ulice. Čtyřpruhová trasa VMO 
měří celkem 850 metrů, větev na Žabovřes-
ky je  vedena v třípruhovém, 303 metrů dlou-
hém tunelu. Tato část stavby vyřešila křížení 
intenzivní individuální dopravy s kapacitní 
tramvajovou tratí a velkým objemem hromad-
né autobusové dopravy ve velmi stísněném 
dopravním koridoru.

Největší brněnská křižovatka zahajuje provoz

Slavnostního zahájení provozu na křžovatce Hlinky se zúčastnili Ing. Alfred Brunclík, generální ředitel ŘSD ČR (v popředí s mikrofonem), spolu s Romanem Onderkou, 
primátorem města Brna, Ing. Josefem Hájkem, generálním ředitelem SKANSKA DS, a.s., a Ing. Michalem Šteflem, generálním ředitelem a předsedou představenstva OHL ŽS, a.s.



2 3

Důležitou součástí stavby je nová trasa tram-
vaje, dlouhá 129 metrů, která je v provozu 
již od prosince roku 2005 a mimoúrovňově 
se kříží s ulicí Hlinky. Trasa, která je vedena 
sedmdesátimetrovým podjezdem s novými, 
architektonicky zajímavě řešenými tramva-
jovovými zastávkami, slouží cestujícím již 
od prosince roku 2005. „Mimoúrovňová 
křižovatka Hlinky byla bezesporu největší 
brněnskou dopravní stavbou posledních let. 
Její význam potvrdil i velký zájem Brňanů 
o Den otevřených dveří, který jsme pro zá-
jemce uspořádali minulý víkend,“ řekl dnes 
Ing. Josef Diviš, ředitel výstavby za OHL 
ŽS, a.s.
Součástí stavby byly rovněž rozsáhlé přelož-
ky inženýrských sítí a výsadba různých typů 
zeleně, mimo jiné celkem 370 stromů. Stav-
ba částečně zasáhla i do svého okolí, vznikly 
zde nové ploty, chodníky, příjezdové komu-
nikace a parkovací místa. Celkově projekt 
zahrnuje 332 dílčích objektů.
Další zlepšení dopravy, zvláště v době ko-
nání mezinárodních veletrhů, by měla při-
nést výstavba nového připojovacího pruhu 
směrem k Riviéře. O rozšíření této části 
VMO, bezprostředně sousedící s MÚK 
Hlinky, bylo rozhodnuto počátkem loňské-
ho roku, kdy byla zahájena příprava stavby 
- zpracování projektové dokumentace a její 
projednání v územním a následně ve sta-
vebním řízení. Stavební práce byly zahá-
jeny ihned po vydání stavebního povolení 
na jaře letošního roku a dokončeny budou 
letos v září.

útvar Public Relations

pokračování ze strany 1

Největší brněnská křižovatka zahajuje provoz
Zajímavosti:

Denní počet pracovníků na stavbě: 150 osob
Počet stavebních objektů: 332
Zemní práce  - výkopy:
  - násypy:

123 530 m3

116 000 m3

Plocha nových komunikací: 49 000 m2

Plocha nových chodníků: 5 500 m2

Množství živice použité na asfaltové povrchy: 27 958 tun
Množství použitého betonu: 27 357 m3

Výztuž betonových konstrukcí: 3 560 tun železa
Množství betonu použitého na tunel: 16 000 m3

Plocha mostu nad tunelem: 10 434 m2

Vysazeno bylo: 370 stromů
550 keřů
2500 okrasných trav
1500 popínavých rostlin
1650 m2 kobercové trávy
do tramvajových pásů

Údaje o stavbě:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Brno
Financování: Státní fond dopravní infrastruktury

Statutární město Brno
Zhotovitel: Sdružení MÚK Hlinky,

jehož členy jsou Skanska DS a. s. 
a OHL ŽS, a. s.

Generální projektant: PK Ossendorf s. r. o.
Inženýrská činnost: Brněnské komunikace, a. s.
Termín zahájení: 12/2003
Termín dokončení: 06/2007
Náklady: 2,481 mld. Kč

Technické údaje:

Počet stavebních objektů 324
Počet provozních souborů 33
Délka silničního tunelu 303 m
Šířka tunelu 13 – 19,9 m
Délka nových tramvajových kolejí 2700 m
Protihlukové zdi 450 m

Závod Pozemní stavitelství, divize Stavitel-
ství Praha se podílí na výstavbě největší 
podzemní stavby budované v České re-
publice – Tunelového komplexu Blanka 
v Praze. Stavba je realizována v rámci 
výstavby severozápadní části Městského 
okruhu, jehož celková délka činí 6,382 km. 
Délka samotné tunelové části dosahuje 
5,5 km. Po zprovoznění, kdy doplní provo-
zovanou jihozápadní část okruhu o délce 
cca 17 km s tunely Zlíchovským, Mrázov-
kou a Strahovským, vznikne nejdelší tunel 
v ČR, který překoná všechny stávající tu-
nelové stavby.

Budovaná trasa okruhu prochází urbanizova-
ným prostředím střední části města na hra-
nicích historického jádra Prahy a prostorem 
chráněné přírodní památky Královská obora -
- Stromovka. Počátkem 90. let minulého sto-
letí probíhaly studijní práce na trasování a ná-
sledně výběr varianty vedení této části okruhu. 
Byla vybrána varianta, jejíž převážná část vede 
v tunelech, budovaných jednak z povrchu, ale 
z velké části i ražených, aby výstavba a přede-
vším pak provoz na vzniklé kapacitní komuni-
kaci minimálně ovlivňovaly své okolí. Tak vznikl 

souvislý tunelový komplex Blanka, zahrnující 
mezi křižovatkou Malovanka u severního por-
tálu Strahovského tunelu a křižovatkou Trója 
u nového Trojského mostu přes Vltavu tři tu-
nelové úseky. Tyto úseky na sebe plynule na-
vazují v mimoúrovňových křižovatkách Prašný 
most a U Vorlíků. Ve směru od již provozované 
západní časti městského okruhu jsou to:

Tunelový úsek Brusnice vede od severního 
portálu Strahovského tunelu ulicí Patočkovou 
nejdříve hloubenými tunely. Za křižovatkou 
s ulicí Myslbekovou vstupuje trasa do ražené-
ho úseku, který končí před křižovatkou Praš-
ný most, kde pokračují opět tunely hloubené. 
Celková délka je 1,4 km, z toho 550 m tunelů 
je ražených.
Tunelový úsek Dejvice začíná v křižovatce 
Prašný most a pokračuje v celé délce hloube-
nými tunely třídou Milady Horákové až do pro-
storu stavební jámy na Letné, kde je umístěna 
budoucí křižovatka U Vorlíků. Celková délka 
úseku je 1,0 km.
Tunelový úsek Královská obora pokračuje 
od křižovatky U Vorlíků nejdříve krátkým hlou-
beným úsekem na Letné, na který navazuje 
ražený úsek, vedoucí směrem pod zástavbu, 

tedy pod Stromovku (Královskou oboru), pla-
vební kanál, Císařský ostrov, Vltavu a potom 
dalším hloubeným úsekem až k trojskému 
portálu. Celková délka úseku je 3,09 km, 
z toho je 2 230 m ražených.
Trasa okruhu je v celé délce vedena jako 
striktně směrově rozdělená se samostatným 
dvou až třípruhovým tubusem v každém smě-
ru. Počet jízdních pruhů odpovídá intenzitě 
dopravy, podélnému sklonu trasy a přede-
vším potřebě napojení ramp mimoúrovňových 
křižovatek zajišťujících napojení komunikace 
okruhu na povrchovou síť.
Ve fázi přípravy a realizace je úsek rozdělen 
na čtyři stavby:
Stavba ev. č. 0065
Strahovský automobilový tunel, 2A a 2B etapa
Stavba ev. č. 9515
Myslbekova - Prašný most (MYPRA)
Stavba ev. č. 0080
Prašný most - Špejchar (PRAŠ)
Stavba ev. č. 0079
Špejchar - Pelc-Tyrolka (ŠPELC)

Společnost OHL ŽS, a.s, dodává stavební 
práce na stavbě ev. č. 0079 Špejchar - Pelc-
-Tyrolka, která se skládá z tunelů vedených 
od křižovatky Špejchar, v návaznosti na stav-
bu č. 0080, a to z hloubeného úseku o délce 
647 m vedoucího před fotbalový stadion AC 
Sparta, kde přecházejí do tunelů ražených 
o délce 2 211 m. Dále ražené tunely pod-

Městský okruh v Praze se rozšíří
o „Tunelový komplex Blanka“

Městský okruh na ortofotomapě PrahyPohled na zmodernizovanou tramvajovou smyčku v atriu Dopravního podniku města Brna 
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cházejí zástavbu na Letné, přírodní památku 
Královská obora – Stromovku, plavební kanál, 
Císařský ostrov a Vltavu. Na trojském nábřeží 
přecházejí ražené tunely do tunelů hloube-
ných délky 580 m. Tunelová trasa končí u no-
vého Trojského mostu, který nahradí stávající 
tramvajové mostní provizorium. Zbytek trasy 
až na křižovatku Pelc Tyrolka je veden povr-
chově v délce 882 m. Celková délka tunelové 
části je 3 438 m. Součástí stavby jsou pod-
zemní garáže na Letné s kapacitou 863 stání, 
čtyři podzemní technologická centra a Trojský 
most. Trojský most propojuje ulici Povltavskou 
na trojské straně s ulicí Partyzánská v Holešo-
vicích.
Hloubené tunely na Letné jsou navrženy jako 
2×3 jízdní pruhy šířky 3,5 m, jejich součástí 
je i rampové propojení s povrchem v budou-
cí mimoúrovňové křižovatce U Vorlíků. Ra-
žené tunely začínají na Letné jako třípruhové 
– dva průběžné jízdní pruhy a jeden řadící – 
a po 378 metrech (v jižním tunelu), respektive 
497 metrech (v severním tunelu) přecházejí 
do dvoupruhového profilu. Oba tunely jsou 
vedeny souběžně, tloušťka horninového pilí-
ře mezi oběma tunely je průměrně 18 metrů. 
Nadloží se pohybuje od 10,5 m u Šlechtovy 

restaurace do 39 m v ulici Nad Královskou 
oborou. Ražba se předpokládá podle zásad 
nové rakouské tunelovací metody s převážně 
horizontálním členěním výrubu. Hloubené tu-
nely v Tróji budou převážné v uspořádání 2+3 
jízdní pruhy a budou realizovány do otevřené 
stavební jámy.
Divize Stavitelství Praha konkrétně realizuje 
tyto části:
Portálová část hloubených tunelů na Let-
né je významným prvkem tunelového kom-
plexu. Do otevřené stavební jámy hluboké 
až 25 m jsou kromě podzemní křižovatky, 
vlastních tunelových trub a podzemního 
technologického centra umístěny podzemní 
garáže s 863 parkovacími místy. Výstavba 
a technické řešení podzemního objektu bude 
podřízeno potřebě ražených tunelů pod Stro-
movkou. Samostatným problémem této části 
je zastoupení čtyř rozpletových úseků, kde 
se průběžný třípruhový, resp. dvoupruhový tu-
nel rozšiřuje o dvoukruhové odpojovací, resp. 
připojovací rampy mimoúrovňové křižovatky 
U Vorlíků. Největší rozpětí, které musí strop-
ní konstrukce překonat, dosahuje 26,4 m. 
Výška zemního zásypu nad stropní konstrukcí 
se pohybuje okolo 6 až 8 m. Na přenos vzni-

kajících extrémních ohybových momentů bylo 
proto navrženo zastropení s využitím spražené 
konstrukce beton/beton tvořené předpjatými 
nosníky a železobetonovou deskou.
Podzemní garáže Letná jsou určeny pro 
osobní automobily. Celková kapacita garáží 
je 863 stání, z tohoto počtu je 42 pro ZTP. 
Výstup z podzemních garáží je realizován 
ve třech místech na Letenské pláni v prostoru 
přilehlém k ulici Milady Horákové. Dva z těch-
to tří výstupů jsou řešeny jako otevřená scho-
diště, oddělená od okolního terénu betonovou 
zídkou výšky 1,1 m s integrovaným osvětle-
ním. Třetí výstup je řešen kombinací schodiš-
tě s výtahem ZTP. V blízkosti tohoto výstupu 
se nachází vyústění nasávacího objektu VZT 
a schodiště vedoucí z technologického cent-
ra TGC 3. Tyto tři navzájem nezávislé objekty 
jsou na povrchu Letné hmotově sjednoceny 
pod jedním skleněným přístřeškem s pro-
skleným zastřešením. Vjezd do 1 PP garáže 
je rampou, která je zčásti uzavřená a zčásti 
otevřená. Garáže mají celkem tři podzemní 
podlaží, která postupně ustupují v závislosti 
na výškovém vedení hloubených tunelů tra-
sy Městského okruhu. Garáže jsou vestavě-
ny do otevřené jámy nad hloubenými tunely. 
Konstrukce podzemních garáží i konstrukce 
hloubených tunel ů včetně uzavřených vodo-
těsných izolací jsou na sobě nezávislé objek-
ty. Vlastní konstrukce garáží je železobetono-
vá, monolitická, tvořená stropními deskami, 
sloupy a stěnami. Stropní desky jsou navrže-
ny jako desky nosné ve dvou směrech, pode-
přené sloupy nebo uložené na obvodových 
a vnitřních stěnách. Maximální délka garáží 
je 222,1 m a maximální šířka je 62,8 m. Ob-
jekt garáží je rozdělen pěti dilatačními spárami 
na 6 dilatačních úseků.
Komplex podzemních technologických 
objektů pod obytnou zástavbou na Letné 
je složitý komplex podzemních staveb. Je 
navržen k zajištění požárního a provozního 
větrání převážné části ražených tunelů úse-
ku Královská obora. Největším objektem je 
strojovna vzduchotechniky, která je umístěna 
paralelně s trasou tunelu. Do objektu stro-
jovny vzduchotechniky jsou zaústěny vzdu-
chotechnické kanály zajišťující přívod i odvod 
vzduchu. Na jižním konci strojovny se napo-
juje tunel přivádějící čerstvý vzduch do se-
verní tunelové trouby. Na severním konci 
na strojovnu navazuje tunel přivádějící čerstvý 
vzduch přes propojku do jižní tunelové trouby. 
Do středu strojovny je zaústěn tunel kruhové-
ho profilu o průměru 10 m odvádějící znečiš-
těný vzduch. S třípruhovými tunely je propojen 
svislými šachtami o průměru 8 m.

Ing. Bc. Hana Babušková
specialista pro systémy řízení - provoz 

Údaje ze smlouvy o dílo:

Název stavby: Soubor staveb Městského okruhu v Praze 
stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka

Realizované objekty: SC 9017 Opěrné zdi a zárubní zdi
SC 9020 Tunely hloubené
SC 9021 Tunely ražené
SC 9025 Podzemní objekty
SC 9050 Kanalizace PVK
SC Garáže Letná

Objednatel: Magistrát hlavního města Prahy

Zahájení díla: červen 2007

Dokončení díla: leden 2011

Vedoucí projektu: Ing. Pavel Řezáč

Dne 21. června 2007 byla slavnostně ukončena elektrizace 
traťového úseku mezi železničními stanicemi Ostrava-Svinov 
a Opava východ. V tomto úseku se tak zvýší propustnost a bez-
pečnost vlakové dopravy, zkrátí se jízdní doba, sníží provozní 
náklady i počet pracovníků pro obsluhu a zlepší se kultura 
cestování. „Neméně důležitý je i ekologický přínos elektrizace 
- sníží se prašnost a hlučnost dopravy i množství exhalací, které 
s dieslovými lokomotivami souvisejí,“ řekl v den ukončení stav-
by Ing. Jan Komárek, generální ředitel Správy železniční do-
pravní cesty, státní organizace (SŽDC), která byla investorem 
této stavby.

Projekt zahrnoval modernizaci celého traťového úseku, předelektrizač-
ní úpravy i vlastní elektrizaci jednokolejné trati Ostrava-Svinov – Opava 
východ v délce téměř 29 km. Jednalo se zejména o úpravy železniční-
ho spodku a svršku pro zvýšení traťové rychlosti na 100 km/h, dosa-
žení třídy zatížitelnosti D4 (kromě jiného i nápravového tlaku 22,5 tun) 
a zajištění prostorové průchodnosti UIC GC. V železniční stanici Opava 
východ bylo vybudováno nové ostrovní nástupiště včetně podchodu 
a v celém úseku bylo rekonstruováno 48 mostů. Nové moderní sdě-
lovací a zabezpečovací zařízení včetně dispečerské řídící techniky 

umožní dálkové řízení dopravy ze železniční stanice Ostrava-Svinov. 
Dále bylo vybudováno napájecí vedení 22 kV, trakční vedení a měnírna 
v Opavě. Modernizací prošla také silnoproudá technologie a rozvody 
včetně osvětlení a elektrického ohřevu výhybek. Zabezpečovací zaříze-
ní a elektrický ohřev výhybek jsou napájeny prostřednictvím statických 
měničů z trakčního vedení.
Stavba byla zahájena v roce 2004. Rozhodující stavební práce probí-
haly v nepřetržitých výlukách, během nichž byli cestující přepravováni 
náhradní autobusovou dopravou a nákladní vlaky byly odkloněny. V ro-
ce 2006 byl se souhlasem Ministerstva dopravy rozsah stavby rozšířen. 
Jednalo se o rekonstrukci výhybek v železniční stanici Opava východ, 
modernizaci staničního zabezpečovacího zařízení na zařízení typu 
ESA 11, vybudování nového ovládacího pracoviště pro výpravčí a s tím 
související stavební úpravy. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
bylo instalováno do odbočky Moravice. Pravidelný provoz v elektrické 
trakci byl zahájen dne 10. prosince 2006, kompletně byla celá stavba 
elektrizace ukončena 31. května 2007.
Stavba, jejíž celkové investiční náklady dosáhly 1,931 mld. Kč (z to-
ho náklady realizace činily 1,796 mld. Kč), byla financována z pro-
středků Státního fondu dopravní infrastruktury. Investorem byla 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a generálním 
projektantem stavby byl SUDOP Brno, s.r.o. Dodavatelem stavby 
bylo Sdružení Elektrizace Svinov - Opava, složené ze zhotovitelů 
Tchas, spol. s r.o. (vedoucí účastník), OHL ŽS, a.s., Subterra a.s., 
Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., a Tomi-remont, a.s. Vý-
znamnými subdodavateli byly firmy Elektrizace železnic Praha a.s. 
a AŽD Praha, s.r.o.

útvar Public Relations

Základní údaje o stavbě

Maximální rychlost 100 km/h

Železniční svršek 28 217 m

Výhybky 19

Mosty – rekonstrukce 33

Propustky – rekonstrukce 15

Pozemní novostavby 3 138 m3

Staniční zab. zař. 3. kat. – elektronické stav. 5

Trakční vedení – elektrizovaná kolej 42 210 m

Rozvodna nízkého napětí 6

Napájecí stanice 1

Měnič 3 kV 5
Trakční vedení

Elektrizace trati z Ostravy
do Opavy je kompletně
dokončena

Mostni objekt Jilešovice

Křižovatka U Vorlíků v oblasti Špejcharu
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Během své dvoudenní návštěvy Libereckého 
kraje zavítal dne 28. 5. 2007 předseda vlády 
pan Mirek Topolánek na stavbu „Rekonstruk-
ce a dostavba kanalizačního systému Libe-
rec-Jablonec nad Nisou“, která je realizová-
na v rámci projektu „Lužická Nisa“ závodem 
Pozemní stavitelství, divizí Stavitelství Praha. 
Cílem této stavby je uvést vodohospodářskou 
infrastrukturu do souladu s evropskou legisla-
tivou a novou legislativou ČR.
Prohlídky štoly A VII., která se nachází poblíž 
centra Liberce, se zúčastnil také hejtman Li-
bereckého kraje, pan Petr Skokan, a zástupci 
Severočeské vodárenské společnosti, a.s.
Zmíněná štola je ražena hornickým způsobem 
ve zvětralé žule a prochází pod Harcovským 

potokem a ulicemi Oblačná a Brusičská doli-
na. Vstupní šachta do štoly je 7,5 metru hlu-
boká. Návštěvníci byli vedením stavby před 
prohlídkou poučeni o zásadách bezpečnosti 
práce a vybaveni ochrannými prostředky. 
Během prohlídky štoly podal odborný výklad 
o průběhu a realizaci stavby ředitel divize Sta-
vitelství Praha společnosti OHL ŽS, a.s., pan 
Jaroslav Kopecký, spolu s vedoucím projektu, 
panem Antonínem Rousem.
Návštěvu zakončila diskuse o problematice 
spolufinancování projektů z fondu Evropské 
unie.

Ing. Bc. Hana Babušková
specialista pro systémy řízení - provoz 

Mirek Topolánek v Liberecké štole
Brněnská zoologická zahrada spolu s Klini-
kou dětské onkologie Fakultní nemocnice 
Brno uspořádaly dne 15. června 2007 již 
druhé kolokvium pod názvem Zoologické 
zahrady a malí pacienti aneb O tygřím po-
zvání. K účasti na tomto kolokviu byla pozvá-
na i společnost OHL ŽS, a.s., která s Klini-
kou dětské onkologie FN a LF MU Brno, 
zejména s jejím edukačním centrem, pravi-
delně a dlouhodobě spolupracuje a podílí 
se na podpoře jejich projektů. Druhé kolo-
kvium věnované spolupráci zoo a kliniky při-
pomnělo již desetiletou praxi návštěv onko-
logicky nemocných dětí v zoo, které má  pro 
jejich léčbu značný podpůrný význam.

V úvodu kolokvia promluvil ředitel zoo
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., o významu 
zoologických zahrad z pohledu prospěchu 
a zájmu lidí 21. století. V panelové diskusi 
se vystřídali onkologové, speciální peda-
gogové, psychologové a ekologové, kteří 
zhodnotili trendy sociální pediatrie. Nad tím, 
jak malí pacienti a jejich rodiny po deseti 
letech hodnotí návštěvy v zoo, se zamyslela 
doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc., autorka 
právě vytištěné knihy příběhů pacientů klini-
ky dětské onkologie. 

V odpoledním programu, jehož hlavními 
hosty byly rodiny pacientů dětské onkolo-
gie, proběhl křest žirafy síťované, kterého 
se zúčastnil primátor města Brna, pan Ro-
man Onderka, spolu s prof. MUDr. Jaro-
slavem Štěrbou, Ph.D., přednostou Kliniky 
dětské onkologie FN Brno a LF MU Brno, 
a MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D., ředite-
lem Zoo Brno.

Adoptivním rodičem žirafy, která dostala 
jméno Julie, se v zastoupení generálního 
ředitele společnosti OHL ŽS, a.s., Ing. Mi-
chala Štefla, stal Mgr. Jan Rupp, který spo-
lu s ostatními popřál žirafě do života rychlý 
růst a neutuchající přízeň dětských i dospě-
lých návštěvníků zoologické zahrady.

útvar Public Relations

Malá žirafa dostala jméno Julie

Skupina OHL získala od Global Repor-
ting Initiative (GRI) maximální ocenění A+ 
za svou Zprávu o udržitelném rozvoji. OHL 
sestavuje tento dokument na základě krité-
rií, která GRI doporučuje ve verzi G-3 svého 
návodu na zpracování zpráv o udržitelném 
rozvoji, schváleného v říjnu 2006.
OHL se tak stává první španělskou staveb-
ní firmou, která zpracovává Zprávu o udr-
žitelném rozvoji v souladu s nejaktuálnější-
mi požadavky GRI a navíc ji má ověřenou 

i externím auditorem, kterým je společnost 
Deloitte.
Tato skutečnost jen potvrzuje korporátní an-
gažovanost Skupiny Villar Mir v oblasti spo-
lečenské a podnikové odpovědnosti a úsilí 
OHL o vyvážený a udržitelný rozvoj s ohle-
dem na ekonomické, společenské a přírod-
ní podmínky, což jsou tři pilíře, na kterých 
spočívá firemní růst.
Za významné ocenění vděčí OHL. S.A. 
i tomu, že do zprávy neuváděla pouze úda-

je sama za sebe, nýbrž za všechny firmy 
ve Skupině. Zejména OHL ŽS výrazným 
způsobem přispělo do kapitol týkajících 
se oblasti životního prostředí, společenské 
odpovědnosti, jakosti, investic a technic-
kého rozvoje. Údaje pro jednotlivé kapitoly 
poskytly příslušné útvary počátkem roku 
2006. 

Alvaro Zubiaur
OHL Central Europe, a.s.

GRI udělila Skupině OHL maximální
hodnocení A+ za zprávu o udržitelném rozvoji

Julie - šestiměsíční mládě Žirafy síťované 

Spokojený život žirafě popřál její adoptivní otec Mgr. Jan Rupp ze společnosti OHL ŽS, a.s. spolu s primátorem města Brna panem Romanem Onderkou a s Prof. MUDr. Ja-
roslavem Šterbou, Ph. D., přednostou Kliniky dětské onkologie FN Brno a LF MU Brno.

Největší křižovatka dokončena
29. 6. 2007, Právo, str. 10, Jižní Morava - Vysočina

Mamutí dílo za 2,6 miliardy korun realizovalo v Br-
ně tisíc lidí během tří a půl roku

Tisíckrát proklínaná, odkládaná, ale současně i toužeb-
ně očekávaná stavba mimoúrovňového křížení velkého 
městského okruhu (Bauerova) s ulicí Hlinky u brněn-
ského výstaviště se za tři a půl roku stala skutečnos-
tí. Ve čtvrtek na ni vjely automobily, ale i trolejbusy 
městské hromadné dopravy a obyvatelům Kohoutovic 
a Nového Lískovce skončilo dopravní martyrium.

Při slavnostním stříhání pásky bylo z mnoha úst konsta-
továno, že stavba za 2,6 miliardy korun (z toho 300 mil. 
dalo město) se podařila. Komplex více než 300 objek-
tů, mezi nimiž nechybí ani více než třistametrový tunel, 
výrazně změní dopravní situaci v západní části města. 
Důležitou částí stavby je například i nová trasa tramvaje, 
která kříží Hlinky v sedmdesátimetrovém podjezdu s no-
vými, zajímavě řešenými tramvajovými zastávkami.

Náklady odpovídají složitosti prací

Stála tato největší brněnská dopravní stavba příliš mno-
ho? Podle ředitele brněnského Ředitelství silnic a dál-
nic Jiřího Ruppa „tak akorát“. Náklady odpovídají složi-
tosti prací, ale i rozsáhlým přeložkám inženýrských sítí 
a stavbě souvisejících objektů, například mostu přes 
řeku Svratku u bývalého Kamenného mlýna.

Byl zničen pisárecký parčík, ale vysázeno 370 no-
vých stromů, 1500 popínavých rostlin, 1650 čtvereč-
ních metrů kobercové trávy, vznikly nové chodníky, 
příjezdové komunikace, parkovací místa.

„Rozhodnutí sice padlo za minulého vedení města, 
ale mohu říci, že ani dnes bych na projektu nic ne-
měnil,“ řekl primátor Roman Onderka (ČSSD). Vyjád-
řil naději, že se brzy podaří zahájit stavbu tunelů pod 
Dobrovského ulicí a pak co nejrychleji vyřešit propo-
jení mezi oběma stavbami v místech, kde vzniká tzv. 
„trychtýř“ na břehu řeky Svratky. „Ministr dopravy mi 
slíbil učinit vše pro urychlení příprav,“ řekl Onderka.

Provoz se nezastavil

Účastníci čtvrteční slavnosti si pochvalovali rozhodnu-
tí z 90. let, které určilo, že masívní doprava po Baue-
rově ulici půjde pod povrchem, zatímco městská 
doprava z ulice Hlinky o patro výše. Uvidíme, jak 
budou řešení hodnotit řidiči a veřejnost. Jisté však 
je, že pracovníci projektové kanceláře Ossendorf, 
inženýringu Brněnských komunikací i lidé ze staveb-
ního konsorcia Skanska a OHL ŽS odvedli vskutku 
úctyhodnou práci, před kterou klobouk dolů.

Ani na chvíli se totiž během stavby nezastavil každo-
denní proud tisíců aut, projíždějících těmito místy.

O NÁS V TISKU

Nabídka rekreace
Zaměstnancům OHL ŽS, a.s. byla nabídnuta možnost rekreačního pobytu v zajímavé části Jeseníků, v obci Dolní Morava. 
Rekreantům z naší společnosti zde bude poskytnuta sleva na ubytování ve výši 20 %. Podrobnější informace včetně fotogalerie 
je možno nalézt na internetové stránce www.penziondolnimorava.cz.
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V červenci tohoto roku opustí podnik pan 
Ing. Ladislav Patlich, který v posledních 
pěti a půl letech zastával funkci finančního 
ředitele.
Aktivně působil během přechodného obdo-
bí, které nastalo po vstupu podniku do Spo-
lečnosti Skupiny OHL a v rámci své pozice 
se podílel na rozhodnutích, jež vedla ke zlep-
šení finanční kapacity a získávání zdrojů oproti 
předchozím letům.
Jeho rozsáhlá činnost v obchodní oblasti byla 
rovněž důležitá pro upevnění pozice podniku 
OHL ŽS na stavebním trhu.
Tímto mu chci poděkovat za odvedenou 

práci a oddanost, kterou podniku prokazo-
val po celou dobu svého působení. Přeji mu 
mnoho pracovních úspěchů v novém zaměst-
nání a spolu s jeho kolegy z představenstva 
a se všemi zaměstnanci společnosti pociťuji 
lítost nad jeho odchodem.
Dne 1. srpna 2007 stane v čele finančního 
ředitelství pan Paolo Bee a zahájí tak etapu 
konečného upevnění pozice a růstu společ-
nosti. Přejeme mu mnoho úspěchů v nové 
funkci.

Antonio Jané Rodríguez 
Generální ředitel OHL Central Europe, a.s.

Změny ve finančním řízení
podniku OHL ŽS, a.s.

Pro horizontálně řízené vrty zakoupila společ-
nost OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství, 
divize Podzemní stavitelství Brno novou vrtnou 
soupravu GRUNDODRILL 15X na podvozku 
Tatra T 815. Horizontální vrtání je technologie 
vhodná pro pokládku inženýrských sítí (vodo-
vody, plynovody, kabelové rozvody a chránič-
ky pro různá vedení) všude tam, kde je třeba 
neporušit stávající povrch (například letištní 
plochy, historická jádra měst, železniční trati 
nebo tovární haly).

Horizontální vrtání má řadu předností, napří-
klad možnost provádět práce v úzkých ulič-
kách mezi domy, minimální omezení provozu 
během prací, výkon až 200 metrů za den, 
možnost měnit směr ražby, vyhýbat se pře-
kážkám nebo nezávislost na zdroji elektrické 
energie a vody.

Ing. Michal Sodomka
stavbyvedoucí 

Nová vrtná souprava ve vybavení
divize Podzemního stavitelství Brno

Českým firmám se na Slovensku 
daří, vloni vydělaly miliardy korun
9. 6. 2007, Moravskoslezský deník, str. 12, Ekonomika

Brno/ Statistiky, které dostali na stůl slo-
venští ministři, hovoří jednoznačně: pokud 
je někde země, kde české firmy válcují kon-
kurenci, pak je to právě Slovensko.
Nová zpráva slovenského Úřadu pro veřejné 
zakázky, připravená pro slovenskou vládu, 
konstatuje, že firmy z Česka na Slovensku 
získaly v minulém roce zakázky za téměř 
čtyři miliardy korun a znovu výrazně porazily 
konkurenty z dalších zemí.
České a moravské firmy získaly ve veřej-
ných zakázkách smlouvy na téměř čtyři mili-
ardy slovenských korun.
Přes miliardu už na Slovensku vydělaly 
pouze britské firmy. Německé společnosti 
například uzavřely kontrakty za asi dvě stě 
padesát a rakouské firmy za 192 milionů 
slovenských korun.
A čeští a moravští podnikatelé byli výrazně 
úspěšnější než jejich konkurenti z Polska 
a Maďarska. Například v zakázkách rozdá-
vaných slovenskými kraji a městy byli téměř 
jedinými, kdo je ze zahraničí získal. Od kra-
jů a radnic získaly české firmy především 
stavební zakázky za půl miliardy.
Přes dominantní postavení společností 
z Česka ale nové statistiky potvrzují i další 
skutečnost. Na Slovensku, kde se ve ve-
řejných zakázkách ročně rozděluje přes sto 
miliard korun, rostě podobně jako v dalších 
nových členských zemích konkurence. Pro-
ti roku 2005 se totiž podíl českých firem 
na získaných zakázkách snížil o šest pro-
cent a firmy vydělaly asi o šest set milionů 
korun méně.
Výrazně se ale zvýšila úspěšnost polských, 
francouzských, španělských nebo irských 
firem.
„Konkurence se určitě bude zostřovat, vel-
ké firmy ze starých členských zemí unie 
si už třeba brousí zuby na stavbu dálnic,“ 
uvedl ekonom Peter Tóth. A je o co bojovat. 
V roce 2009 by na Slovensku měly začít 
práce na více než čtyřech stovkách projek-
tů za asi tři sta šedesát miliard korun.
České firmy považují slovenských trh za je-
den z nejdůležitějších. Například tuzemská 
společnost OHL ŽS, která loni dosáhla nej-
vyššího zisku v historii firmy, jednu čtvrtinu 
tržeb získala v zahraničí. Nejvíce zahranič-
ních zakázek je přitom ze Slovenska.
Úspěšné jsou letos v soutěžích na Sloven-
sku i další firmy. Například výrobce autobu-
sů SOR Libchavy dodá Dopravnímu pod-
niku Bratislava 18 autobusů MIDI za 83,3 
milionu korun.
Firma Autocont zase vyhrála tendr na počí-
tačové vybavení Národní knihovny v Martině, 
plzeňská společnost ETD Transformátory 
zase vyhrála soutěž na dodávky transformá-
torů pro firmu Východoslovenské energeti-
ky za asi čtyřicet milionů korun.

O NÁS V TISKU
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