
OPRAVY FASÁD HOTOVY
Na konci listopadu skončila I. etapa 
obnovy historických fasád na Staro-
městském náměstí. Divize 2 nově oblék-
la domy Mikše kožešníka a U kohouta.

LABYRINT POD ZELNÝM TRHEM
Subterra propojuje dříve objevené 
sklepní prostory, které jsou situovány 
po obvodu náměstí Zelný trh v Brně. 
Tím se zpřístupní atraktivní části města. 

PODPORUJEME VÁNOČNÍ TRHY 
„Naše společnost je v centru města 
Prahy vidět hlavně na stavbách kolek-
torů a také při rekonstrukcích domů na 
Staroměstském náměstí. Jsme rádi, že 
můžeme podpořit vánoční trhy a ukázat 
tak Pražanům, že nám život v centru 
města není lhostejný,“ vzkazuje gene-
rální ředitel Ondřej Fuchs. 

VESELÉ MALOVANÉ VÁNOCE
Základním symbolem letošních Vánoc 
se v naší společnosti stal tematický 
obrázek výtvarníka Oldřicha Jelena. Vy-
kresluje v něm velmi přesvědčivě stě-
žejní činnost každé z našich divizí. 
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Vážení spolupracovníci,
před blížícím se závěrem roku 2009 bych 
se chtěl s vámi podělit o názor, jaký to 
byl pro nás vlastně rok. Zda se naplni-
ly představy a předsevzetí, se kterými 
jsme do něho vstupovali. Na podrobné 
zhodnocení ročních výsledků našeho 
podnikání je ještě brzy, ale neočekávám, 
že by ve zbývajícím čase nastaly nějaké 
převratné události, které by pohled na 
rok 2009 podstatně změnily.
 V posledním loňském Zpravodaji jsem 
vyslovil naději, že naší společnosti, která 
do té doby prošla výraznými personál-
ními a organizačními změnami, bude 
dopřáno trochu klidu, abychom mohli 
ověřit, zda proběhlé změny měly oprav-
du smysl a přinesly očekávané výsledky. 
V turbulentním prostředí, jaké vytváří 
současná domácí i světová ekonomika 
a politika, však slovo klid nemá místo. Ve 
víru světové hospodářské krize, domácí 
politické nestability a z toho vyplývají-
cích potíží jsme jen obtížně nacházeli 
východiska k naplnění svých představ.
 Nemůžeme svádět všechno jen na 
vnější vlivy. Sami jsme museli přikročit 
k několika dalším personálním změnám 
a velmi podrobně se zabývat úspornými 
kroky, které by pomohly zlepšit naše 
hospodářské výsledky. Plánovaného 
zisku jsme však nedosahovali. To se 
projevilo i na výši vyplacených odměn.
 Co můžeme pokládat za pozitivní? 
Vyhnuly se nám prudké propady ve 
výrobním programu. Obrat naší společ-
nosti není daleko od plánovaných čísel, 
nenastalo vynucené snižování stavu 
našich zaměstnanců, nejsme insolvent-
ní, neztratili jsme důvěru na trhu. Bez 
nadsázky musím též ocenit personální 
soudržnost naší firmy.
 V průběhu roku jsme zažili několik 
významných úspěchů, o kterých jste byli 
informováni ve Zpravodaji. Ať už šlo 
o přední umístění naší stavby v celostát-
ním výběru Stavby roku, úspěšné dokon-
čení technicky náročných zakázek, jako 
jsou např. kolektory Václavské náměs-
tí, či vítězství ve veřejné soutěži na 
významné stavby, jako je např. úsek IV. 
železničního koridoru Votice–Benešov. 
 Nevyhnula se nám však jedna mimo-
řádná událost, která se sice obešla bez 
pracovních úrazů, ale ovlivnila průběh 
železniční stavby na severu Moravy. 
Jde o rekonstruovaný Jablunkovský 
tunel, který je součástí III. tranzitního 
železničního koridoru. V listopadu došlo 
k propadu nadloží do vyraženého tunelu, 
což se projevilo na povrchu deformací 
terénu. Tato událost se stala předmětem 
živého zájmu médií a pochopitelně ji šetří 
příslušné státní orgány. Sanační práce 
proběhly rychle a úspěšně, postup- 
ně byly odstraněny i doprovodné jevy 
ztěžující život v blízké obci Mosty u Jab-
lunkova. Vše nasvědčuje tomu, že jde 
o vliv mimořádně složitých hydrogeolo-
gických podmínek v trase tunelu. 
                            dokončení na straně 2

Rozhovor na aktuální téma: vyzpo- 
vídali jsme nového vedoucího odboru 
ekonomických nástrojů řízení Tomáše 
Číhala – str. 2

Dostavba rezidence Na Hvězdárně 
patří mezi další nové stavby divize 2, 
která v pražské Chuchli převzala roze-
stavěný projekt – str. 5

Fotoreportáže – tentokrát jsme vybra-
li: Primátor v kolektoru, Tematický semi- 
nář a Slavnostní zahájení stavby Opti-
malizace trati Zbiroh–Rokycany – str. 6 

SUBTERRA A.S., ČLEN DDM GROUP

AKTUALITY

POD TYRŠOVÝM VRCHEM 
KONČÍ PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Přibližně 13 metrů v podzemí pod 
Václavským náměstím byly v úterý 
1. prosince slavnostně otevřeny další 
kolektorové stavby – trasa B a trasa C. 
Trasa B lemuje budovy po levé straně 
Václavského náměstí z pohledu odspodu 
a trasa C vede po pravé straně náměstí. 
Na obou stavbách, jejichž celková délka 
včetně domovních přípojek nepřesahuje 
jeden kilometr, se od roku 2007 podílela 
také divize 1 společnosti Subterra.
 „Dnešním dnem jsme dokončili kolek-
torizaci celého historického jádra Prahy. 
Kolektorové trasy B a C jsou totiž chybě-
jící propojky mezi již dokončenými kolek-
tory. Dnes je tedy možné spravovat bez-
výkopově inženýrské sítě od Jindřišské 
a navazující Vodičkovy ulice směrem 
k Vltavě, a to až k Rudolfinu. Velké uzná-
ní patří zhotovitelským firmám, které 
dokázaly bez větších potíží zrealizovat 
obě trasy v tak náročných podmínkách, 
kterými Václavské náměstí bezpochyby 
je,“ řekl před slavnostním přestřižením 

pásky otevírající nové kolektory praž-
ský primátor Pavel Bém. Náměstek pri-
mátora Pavel Klega připomněl fakt, že 
kolektory jsou nadčasovou technologií 
uložení inženýrských sítí, která se bude 
vyplácet další, pravděpodobně stovky let. 
 „Historickým centrem Prahy nyní 
vede přibližně 17 kilometrů kolekto-
rových tras. Díky právě dokončeným 
kolektorům je prakticky možné pro-
jít podzemím z Karlova náměstí na 
Staroměstské náměstí a dále k pravé-
mu břehu Vltavy. V současné době jsme 
vzhledem ke kolektorizaci tak velké části 
města naprostým světovým unikátem. 
S patřičnou hrdostí naše kolektory před-
stavujeme odborníkům z celého světa,“ 
doplnil primátorova slova Otakar Čapek, 
ředitel společnosti Kolektory Praha, 
která s pověřením magistrátu kolektory 
spravuje. „Za zhotovitele bych chtěl 
poděkovat investorovi za důvěru, kterou 
nám dal. Snažili jsme se vlastními kapa-
citami odvést kvalitní dílo, což se mys-

lím, povedlo,“ uvedl v krátkosti zástupce 
zhotovitele Václav Soukup ze společ-
nosti Metrostav. „Je tomu právě 25 let, 
kdy se v Praze začaly budovat první 
kolektory. Tenkrát jsme si vůbec nedo-
kázali představit, že by centrum Prahy 
mohlo disponovat sedmnácti kilomet-
ry kolektorů, jako je tomu právě dnes,“ 
navázal na slova řečníků Vladimír Starý, 
obchodní ředitel společnosti Subterra, 
která se na výstavbě kolektorů podílela 
největší měrou. „Jsme rádi, že se poved-
lo obě trasy dokončit s desetiměsíčním 
předstihem a uvolnit tak spodní část 
Václavského náměstí vánočním trhům,“ 
uzavřel proslovy radní Pavel Klega.
 Václavské náměstí je tedy v součas-
né době vybaveno kolektory od spodní 
části až ke křížení s Jindřišskou a Vo-
dičkovou ulicí. Vzhledem k plánované 
velké revitalizaci celého náměstí praž-
ská radnice uvažuje o doplnění kolek-
torů po obou stranách až k Národnímu 
Muzeu.                                     Š. Sedláček 

INFORMACE Z CENTRÁLY

O aktuálním stavu na projektu výstavby 
tunelů Dobrovského v Brně informuje  
manažer projektu v příspěvku Pět otá-
zek pro Josefa Baču – str. 5

Při modernizaci tratě mezi Benešovem 
a Voticemi uplatníme novou techno- 
logii, více v článku Významná a výji-
mečná aplikace NRTM – str. 4

VELKÉ MEZIŘÍČÍ CHRÁNÍ 
PROTIHLUKOVÁ STĚNA

SLOVO 
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

PRIMÁTOR OTEVŘEL DALŠÍ KOLEKTORY

ZPRACOVÁNÍ MATEČNÝCH LOUHŮ: UNIKÁTNÍ TOVÁRNA
Ve středu 30. září 2009 převzal investor 

– DIAMO s.p. – stavbu „Zpracování 
matečných louhů“, na jejíž realizaci se 
podílela i Subterra – divize 3 Tišnov. Ale 
pěkně popořádku…
 V DIAMU s.p., o.z. Těžba a úprava 
uranu ve Stráži pod Ralskem, kde se 
od šedesátých let minulého století apli-
koval způsob těžby uranu chemickým 
loužením v přirozeném horninovém 
prostředí, zůstaly po ukončení těžby 
statisíce metrů krychlových zbytko- 
vých roztoků. Chemický proces probí-

hal v cenomanském horizontu a tyto 
roztoky se složitým způsobem udržova-
ly na místě, aby nedošlo k jejich rozší-
ření i do okolních, dosud nezasažených 
horninových struktur. Usnesením vlády 
ČR bylo rozhodnuto o sanaci postiže-
ného území a tím i o realizaci projektu 

„Zpracování matečných louhů“, který 
navazuje na předchozí dvě již realizo-
vané etapy. Zpracovává jejich výstup-
ní produkt – chemické roztoky, tedy 
matečné louhy. Technický popis stavby 
najdete na straně 3.        Milan Mesiarkin 



Čtrnáct měsíců stačilo stavbařům divi- 
ze 2, aby takříkajíc na zelené louce 
postavili architektonicky velice zajíma-
vou administrativní budovu pro rakous-
kou společnost Fronius. Původně však 
měla být budova dostavěna ještě o dva 
měsíce dříve. Dodatečné změny v pro-
jektové dokumentaci a průběžná změna 
dispozičního řešení několika částí objek-
tu vyvolala patřičný posun v dokončení. 
„Ještě před samotným zahájením stav-
by jsme v projektové dokumentaci obje-
vili nějaké nesrovnalosti, na které jsme 
investora upozornili a on je musel doře-
šit. Zásadní změnou však byla dispozice 
garáží ve svažité části budovy. Investor 
nechal v průběhu stavby přepracovat 
projektovou dokumentaci tak, že z čás-
ti plánovaných garážových stání jsou 
nakonec kancelářské prostory. I přesto 

se nám podařilo vyjít investorovi vstříc 
a zahájit kolaudační řízení ještě před 
koncem listopadu. Společnost Fronius 
se proto mohla začít postupně stěhovat 
už na přelomu listopadu a prosince,“ 
rekapituluje průběh stavby manažer 
projektu Michal Krenar z divize 2.      
 Součástí kolaudačního řízení je pou- 
ze odstranění nedodělků, na kterých 
pracovní tým divize 2 bude pracovat 

ještě během prvních prosincových dní. 
„Vzhledem k tomu, že byl na stavbě 
defacto neustále přítomen zástupce 
investora, řešili jsme některé specifické 
požadavky již během stavby. Musím říci, 
že ve všech směrech se kladl velký 
důraz na preciznost. Odpovídá tomu 
také výběr finálních materiálů, které 
bych řadil mezi nadstandardní,“ dodává 
Michal Krenar.                        Š. Sedláček 
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PALLADIUM 
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

Dění v naší společnosti bylo v polovině 
roku ovlivněno sérií změn na něko-
lika klíčových postech. Tyto změny 
se dotkly také Odboru ekonomických 
nástrojů řízení, jehož dosavadní vedou-
cí Martin Plíva přešel do funkce ředite-
le divize 1. Jeho místo však nezůstalo 
dlouho prázdné. Po krátkém čase při-
vítala společnost Subterra novou tvář. 
Více v rozhovoru s Tomášem Číhalem, 
novým vedoucím Odboru ekonomic-
kých nástrojů řízení.    

Ve společnosti Subterra jste tedy 
novou tváří, proto bych se nejprve 
zeptal na vaši profesní minulost…
To nebude těžké zodpovědět. Od začát-
ku své kariéry jsem pracoval ve spo-
lečnosti Metrostav. Nejprve v centrále 
v úseku ekonomického ředitele jako 
analytik. Po třech letech jsem, dá se 
říci ze dne na den, přešel do divize 
7, kde byl právě odvolán ekonomic-
ký náměstek. Po jmenování nového 
ekonomického náměstka jsem zastával 
funkci jeho zástupce. A to trvalo téměř 
dva roky, tedy do července tohoto 
roku, kdy jsem dostal od současné-
ho ekonomického ředitele společnosti 
Subterra nabídku pracovat právě zde 
jako vedoucí Odboru ekonomických 
nástrojů řízení.

Měl jste nějaký čas na rozmyšlenou? 
Věděl jste, co tato funkce obnáší? 
Nejprve k vaší první otázce. Vzhledem 
k situaci, která nastala, kdy byl odbor 
bez vedoucího, čas na rozmyšlenou 
nebyl. Dalo by se říci, že jsem se 
musel rozhodnout přes noc. A jestli 
jsem věděl, co tato funkce obnáší… 
Vzhledem k tomu, že procesy ekono-
mického řízení jsou si jak v Metrostavu, 
tak ve společnosti Subterra podob-

né, věděl jsem, do čeho jdu. I když 
se musím přiznat, že s odstupem času 
nacházím stále více rozdílů, než jsem si 
uměl zprvu představit.

O jaké rozdíly jde?   
Činnosti, které zajišťuje tento odbor ve 
společnosti Subterra, se trochu odlišují 
v tom, že v Metrostavu jsou procesy 
spojené s ekonomickými nástroji řízení 
adekvátně rozloženy mezi finančního 
a ekonomického ředitele. Společnost 
Subterra má jiné rozložení, kdy vše 
spadá do úseku ekonomického ředi-
tele. Ale to je samozřejmě jen obecné 
vysvětlení.   

Vzhledem k tomu, že tato funkce již 
byla v době vašeho nástupu uvolněna, 
bylo pro vás těžké se zapracovat?
S dosavadním vedoucím tohoto odboru 
Martinem Plívou jsem se, vzhledem 
k jeho vytíženosti v nové funkci, setkal 
jen krátce, takže na nějaké zaškolová-
ní nedošlo. Nicméně jsme v kontaktu 
a oporu jsem našel u ostatních pra-
covníků odboru a u svých nadřízených. 
Nutno také dodat, že již během mého 
působení v Metrostavu jsem několikrát 
komunikoval s tímto odborem, takže 
zdejší činnost pro mě nebyla zcela 
neznámá. 

Máte tedy po přibližně čtyřech měsí-
cích ve funkci vizi toho, co vás čeká?
To samozřejmě ano. Klíčovým proce-
sem, který se nevyhne asi nikomu ve 
společnosti, bude přechod na intra-
netové rozhraní, tzv. Sharepoint. Pro 
činnost Odboru ekonomických nástrojů 
řízení to bude mít zásadní vliv a naším 
úkolem bude tento proces nastartovat 
a zaběhnout. A protože se blíží závěr 
roku, čeká nás pravidelný statutární 
audit, roční závěrka a jiné. Bez ohle-
du na tyto skutečnosti však musíme 
pokračovat v započaté práci. Zvlášť 
nyní hraje ekonomika staveb důležitou 
roli v dalším vývoji společnosti.

Došlo na nějaké personální obměny ve 
vašem týmu? 
Nebylo to až na jednu výjimku zapo-
třebí. V této obměně však sehrál 
úlohu odchod do důchodu jednoho 
našeho spolupracovníka. Myslím, že 
můj předchůdce věnoval hodně úsilí 
tomu, aby odbor dobře fungoval, a já 
nemám důvod nic podstatného měnit. 
V současném složení se můžeme plně 
věnovat práci.

Děkuji za rozhovor. 
   Štěpán Sedláček

Výsledkem osmadvacetiměsíční spolu-
práce Metrostavu SK jako generálního 
zhotovitele a SG Residential II z deve-
loperské skupiny Sekyra Group je novo-
stavba Rezidence CUBICON v bratislav-
ské Mlýnské dolině, kterou tvoří dva 
samostatné atypické polyfunkční objek-
ty. V bytovém domě založeném na zákla-
dové desce z monolitického železobe-
tonu a rozděleném do osmi 6- až 8nad-
podlažních sekcí se na půdorysné ploše 
téměř 26 tisíc m2 nachází více než 190 
dvoj- až pětipokojových bytů s balkóny, 
terasami a zimními zahradami. Součástí 
objektů je také 200 parkovacích míst ve 
dvou podzemních podlažích a dalších 
sto ve venkovním prostoru. Druhou částí 
je obchodní centrum s prosklenou fasá-
dou opláštěnou hliníkovými profily ve 
tvaru převázaného zeleného dárkového 
balíčku. Na celkové rozloze 15 000 m2

jsou umístěny prodejní a stravovací pro-
story, třetina z nich je určena pro sport 
a relax. Moderní bytová a občanská 
výstavba, stejně tak jako její architek-
tonické ztvárnění a optimální zakompo-
nování do okolní zeleně i svahovitého 
terénu výrazně zatraktivnily tuto lokalitu.

… A PÁTÉ VÝROČÍ NA SLOVENSKÉM 
STAVEBNÍM TRHU
Rezidence Cubicon rozšířila portfolio 
více než tří desítek úspěšných staveb-
ních zakázek, které Metrostav SK zrea-
lizoval za 5 let svého působení na slo-
venském stavebním trhu v segmentu 
pozemního stavitelství. V rámci novo-
staveb bytové a občanské vybavenosti 
Bratislavy vybudoval polyfunkční objek-
ty Boria a Dominant oceněné v soutěži 
Stavba roku titulem Bytový dům roku 
2006 a 2008. Novou tvář daly hlavnímu 
městu také polyfunkční stavby Rustica, 
Wüstenroth a Hrachová, ale i centrum 
Best a Nová centrála Slovenskej spori-
teľne, kde Metrostav SK realizoval nad-
standardní monolitický skelet. 
 Úspěšnými bytovými a polyfunkčními 
projekty se Metrostav SK prezentoval 
i mimo Bratislavu. Architektonicky zají-
mavý Palác Duna v Dunajské Stredě či 
soubor Nové bývanie Hliny VIII v Žilině 
stojí za pozornost. Podíl na budování by- 
tového fondu SR a výsledky spolupráce 
Metrostavu SK s městskými samosprá-
vami v Topolčanech, Nitře a Nové Bani 
při realizaci stovek kvalitních, cenově 
dostupných a úsporně řešených nájem-
ních bytů v tomto roce kladně ohodnoti-
lo Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR. V celostátní soutěži o pro-
gresivním bydlení udělilo 3. místo byto-
vému domu na sídlišti Diely III v Nitře.
 V těchto dnech je před dokončením 
aula Jesseniovy lékařské fakulty UK 
v Martine, probíhá přestavba hotelu 
Bystrá či celková rekonstrukce hotelu 
Minerál v lázních Dudince. V úzké spo-
lupráci s divizí 9 českého Metrostavu 
pokračuje v Bratislavě výstavba multi-
funkčního komplexu River Park. 
 Během působení na slovenském sta- 
vebním trhu se Metrostav SK stal jeho 
neodmyslitelnou součástí. Zárukou sta-
bility dalšího vývoje společnosti je pří-
slušnost ke skupině DDM Group, dosa-
vadní zkušenosti a nový pohled na její 
budoucí vývoj.               Zdroj Metrostav SK 

ODBOR EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ 
ŘÍZENÍ MÁ NOVÉHO VEDOUCÍHO

NEJNOVĚJŠÍ PROJEKT 
METROSTAVU SK

PROJEKT ČLENA SKUPINY

V úterý 3. listopadu byla v budově 
Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plz-
ni slavnostně zahájena stavba dalšího 
významného úseku III. národního želez-
ničního koridoru. Jedná se o stavbu 
s názvem „Optimalizace trati Zbiroh–
Rokycany“. 
 Investorem stavby je Správa želez-
niční dopravní cesty, státní organiza-
ce. „Traťový úsek bude optimalizován 
na rychlost až 130 km/h pro klasické 
soupravy a na maximálně 160 km/h 
pro soupravy s naklápěcí technikou. 
Stavba řeší optimalizaci stávající trati 
Praha–Plzeň v úseku Zbiroh (včet-
ně)–Rokycany (včetně), která spočívá 
především v úpravě směrových a sklo-
nových poměrů pro zvýšení rychlosti, 
výměně železničního svršku a sanaci 
železničního spodku,“ uvedl na slav-
nostním zahájení stavby náměstek 
generálního ředitele Správy železniční 
dopravní cesty (SŽDC) pro modernizaci 
dráhy Miroslav Konečný. O tom, že má 
stavba pro Plzeňský kraj mimořádný 
význam, vypovídá také účast hejtmanky 
Plzeňského kraje Milady Emmerové či 
starosty Rokycan Jana Balouna. Oba ve 
svých proslovech připomněli budoucí 
přínos zmodernizované trati a železnič-
ních stanic.  

 Stavba byla zahájena symbolickým
poklepáním na kolejnici za účasti zástup-

ců kraje, investora a zhotovitele.  
 Zhotovitelem stavby je sdružení fi- 
rem „Skanska–Eurovia–Subterra“. Čle-
ny sdružení jsou: Skanska DS a.s., 
Eurovia CS a.s. a Subterra a.s. Celkové 
investiční náklady na realizaci jsou 
4,5 mld. korun. Ukončení optimalizace 
trati mezi Zbirohem a Rokycany je dle har- 
monogramu naplánováno na rok 2012.
 Součástí stavby je také modernizace 
sdělovacího a zabezpečovacího zaříze-
ní, rozsáhlé úpravy elektrizace traťové-
ho úseku střídavou trakční soustavou 
25 kV a další související práce. Rozsah 
stavby je od km 66,820, kde navazuje na 
již probíhající stavbu Beroun–Zbiroh, do 
km 88,063, kde začíná stavba Rokycany 
–Plzeň. Délka optimalizovaného úseku 
je tedy přibližně 21 km a zahrnuje čtyři 
železniční stanice: Zbiroh, Kařízek, Ho-
loubkov, Rokycany a dvě zastávky Mýto 
a Svojkovice. Rekonstrukce se bude 
týkat také 18 mostů a 25 propustků, 
nově vznikne jeden propustek. Nový 
stav počítá se zrušením stanice Zbiroh, 
protože je situována v oblouku o nepříz-
nivém poloměru. Jejím zrušením vznikne 
prostor pro směrové a výškové úpravy, 
tedy zvětšení poloměru nevyhovujícího 
oblouku a převýšení. Náhradou za zru-
šenou stanici bude zcela nová zastávka 

v Kařezu. Samozřejmostí je vybu-
dování mimoúrovňových nástu-
pišť a podchodů pro zvýšení bez-
pečnosti a pohodlí cestujících. 
Proti snížení hluku vyroste celkem 
15 100 metrů protihlukových stěn.
 Stavba je navržena ke spo-
lufinancování Evropskou unií 
v rámci Operačního programu 
Doprava prostřednictvím Fondu 
soudržnosti. Příspěvek může činit 
až 85 % z uznatelných nákladů. 
S městem Rokycany je uzavře-
na smlouva o poskytnutí účelové 

dotace ve výši 18,5 mil. korun na vybu-
dování podchodů.                   Š. Sedláček 

STAVBA OPTIMALIZACE TRATI 
ZBIROH–ROKYCANY ZAHÁJENA

ROZHOVOR NA AKTUÁLNÍ TÉMA

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI FRONIUS PROŠLA KOLAUDACÍ

dokončení ze strany 1
A co očekáváme od roku příštího? Po-
zitivní je, že do něj vstoupíme s mini-
mální zátěží problematickými zakázkami 
z minulosti. Nepřipusťme tedy vznik dal-
ších nových problémů. Važme si všech 
zakázek, které budou tvořit naše port-
folio – ať již pokračujících, či nových 
– a nakládejme s nimi ještě s větší péčí 
a odpovědností než doposud. Jen tak 
můžeme dosáhnout dobrých výsledků.
 Vážení spolupracovníci, na závěr 
bych vám rád poděkoval za vaši práci, 
osobní nasazení i za důvěru, kterou pro-
jevujete naší společnosti, a popřál vám 
všem šťastné chvíle o nastávajících 
vánočních svátcích.  
                                   Ing. Ondřej Fuchs, 
                                     generální ředitel

SLOVO 
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
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Na podzim roku 2007 proběhla veřejná 
soutěž na tuto zakázku, následovalo 
vypracování Basic Designu s násled-
ným zpracováním DRS (řídicí dokumen-
tace) pro jednotlivé soubory. Tomuto 
ovšem předcházelo několikaleté obdo-
bí laboratorních testů a následných 
poloprovozních zkoušek probíhajících 
v režii investora. První dodávky tech-
nologických zařízení započaly v prosin-
ci 2008 výrobou zásobníků práškového 
vápna pro provozní soubor (dále PS) 03 
Výroba vápenného mléka.
 Matečné louhy (dále ML) jsou vede-
ny potrubními řady z PS 07 Čerpací 
stanice vstupních roztoků na místo 
zpracování v areálu odkaliště inves-
tora, do PS 01 Neutralizace, kde jsou 
ML ve dvou stupních neutralizovány 
vápenným mlékem z PS 03 Výroba 
vápenného mléka. Suspenze je pře-
čerpávána do PS 02 Filtrace, kde se 
pomocí filtrační techniky odvodněním 
dosáhne přibližně 55% podíl suši-
ny. Takto vzniklý kal je transportován 
nákladními automobily k uložení na 
odkaliště a filtrát se vrací zpět do II. 
stupně neutralizace. Vzniklé plynné
části s obsahem NH3 jsou odvádě-
ny z PS 01 Neutralizace do PS 08 
Absorpce amoniaku. Taktéž vzniklý sliv 
z neutralizace je dále zpracováván na 
stripovacím zařízení v PS 04 Stripování 
čpavku a rektifikace čpavkové vody, 
jehož produktem je již vystripovaný sliv, 
který přes PS 06 Čerpací stanici III je 
dále používán v technologii investora. 
Toto je velice stručný popis technolo-
gického procesu. 
 Předmětem dodávky firmy Subterra 
byly provozní soubory PS 02 Filtrace, 
PS 03 Výroba vápenného mléka a sta-
vební objekty SO 03 Výroba vápenného 
mléka, SO 04 Záchytná jímka, SO 21 
Kanalizace dešťová, SO 22 Kanalizace 
splašková, SO 24 Voda pitná, SO 24 
Voda požární a SO 27 Komunikace 
a zpevněné plochy. 
 PS 02 Filtrace se skládá ze dvou 
zásobních nádrží suspenze, do kterých 
je čerpána suspenze z I. a II. stupně 
PS 01 Neutralizace. Dále je suspen-
ze čerpána osmi nízkotlakými a osmi 
plunžromembránovými čerpadly do 

osmi kalolisů, kde dochází k odvod-
nění kalu, následnému vypadávání 
na osm odtahových redlerů (hřeblo-
vé dopravníky) a k dalšímu transportu 
jedním sběrným redlerem na nákladní 
automobil. Součástí technologie jsou 
zásobníky filtrátu, destilátu včetně čer-
padel. Hospodářství HCL (čištění pomo-
cí kyseliny chlorovodíkové) sloužící ke 
kyselení plachetek na kalolisech je 
složené ze zásobníků neředěné, ředě-
né a použité kyseliny chlorovodíkové 
a čerpadel. Částí tohoto souboru byla 
i tlaková čerpací stanice pro zásobová-
ní celého provozu ML užitkovou vodou. 
Nezbytnou součástí byla i kompreso-
rová stanice pro dodávky stlačeného 
vzduchu pro celý provoz ZML (kromě 
PS 03 sestávající ze dvou kompreso-
rů včetně vzdušníků, sušicí stanice). 
Vše muselo být samozřejmě propojeno 
příslušnými dimenzemi trubních rozvo-
dů, v převážné míře z materiálu 316 L. 
Nedílnou součástí byla dodávka jede-
nácti koček jednonosníkových s klad-
kostroji. Jen pro ilustraci je možné 
vzpomenout na instalaci kalolisů, které 
musely být usazovány v březnu 2009 
na své místo, tj. na podlaží 11 metrů 
nad zemí. A to před instalací střechy 
objektu z důvodu jejich délky kolem 12 
metrů, šířky 2,5 metru, výšky 2,5 metru 
a hmotnosti bezmála 39 tun.
 PS 03 Výroba vápenného mléka se- 
stává ze tří sil na práškové vápno, 
každé o objemu 160 m3, do kterých 
se vápno stáčí z železničních vagónů 
RAJ. Z těch je pomocí horizontálních 
a vertikálních šnekových dopravníků
dopravováno do dvou vážených zásob-
níků a následně dávkováno do dvou 
hasicích nádrží s míchadly. Po vyha-
šení se přepouští do ředicí nádrže, zde 
se naředí na požadované parametry 
a čerpadly je smyčkou vápenného 
mléka (tvořenou speciálními pryžový-
mi hadicemi uloženými v pozinkova-
ných zakrytých a izolovaných žlabech) 
dopravováno do PS 01 Neutralizace. 
Součástí tohoto provozního souboru je 
i dodávka balené jednotky pro výrobu 
stlačeného vzduchu pro přečerpávání 
práškového vápna z vagónů do sil.
 U obou provozních souborů byly 
provedeny komplexní zkoušky nejdříve 
I. s náhradním médiem (vodou) a po 
jejich vyhodnocení se provedly kom-
plexní zkoušky II. s reálným médiem. 
Po vyhodnocení pak následovaly ještě 
dílčí úpravy, zejména na redlerech 
a kalolisech tak, aby plně vyhovovaly 
provozu. 
 SO 03 Příprava vápenného mléka 
se skládala z části technologické, tvo-
řené ocelovou halou s opláštěním ze 
sendvičových panelů, a části sociální, 
tvořené šatnami, kancelářemi a TZB.
 SO 04 Záchytná jímka je tvořená oce-
lovou konstrukcí nad nově zbudovanou 
vlečkou sloužící pro přistavení vagónů 
s práškovým vápnem a nejdůležitější 
částí, tj. záchytnou jímkou pro havarijní 
zachycení práškového vápna při pří-
padném úniku z železničního vagónu.
 U SO 21, 22, 24, 26 se jednalo o nové 
vybudování inženýrských sítí pro potře-
by tohoto závodu včetně realizace dvou 
protlaků pod veřejnou komunikací. 
 Stavební část naší dodávky byla 
ukončena vybudováním komunikací 
v rámci ML sloužících k dopravě mate-
riálu z filtrace na odkaliště, obslužných 
komunikací a zpevněných ploch. 
 Na provozních souborech jsme byli 
také v pozici koordinátora při dodáv-
kách stavební části a části technolo-
gické. Společným úsilím všech zain-
teresovaných se podařilo úspěšně 
dokončit dílo, které je v tomto měřítku 
světovým unikátem.        Milan Mesiarkin 

Divize 4 zajišťuje při výstavbě nového
objektu Fakulty architektury ČVUT 
v Praze-Dejvicích pro sdružení Metro-
stav a.s., divize 1, a VCES a.s. dodávku 
a montáž chlazení, vytápění, vzducho-
techniky a parovodní přípojky. Součástí 
dodávky je také koordinace s projek-
tovou firmou VPÚ DECO Praha a.s. 
při zpracování realizačního projektu 
v prováděných řemeslech.
 Zajímavostí projektu z technologic-
kého hlediska je požadavek investora 
na maximální možné využití přiroze-
ného větrání okny, a proto místnosti, 
ve kterých to bude možné, nebudou 
napojeny na strojní chlazení. V takto 
přirozeně větraných místnostech se 
předpokládá noční vychládání venkov-
ním vzduchem díky dálkově ovládaným 
oknům a přefukům s akustickou a po-
žární zábranou vedoucí do atrií, které 
budou v noci mechanicky otevřeny. 
Nuceně budou větrány pouze prosto-
ry, které nemají možnost přirozeného 
větrání. Tyto prostory budou chlaze-
ny pomocí přiváděného chlazeného 
vzduchu, v případě větších tepelných 
zátěží i dodatečně cirkulačními jed-
notkami s přímým chlazením. Zdrojem 
tepla bude vlastní výměníková stanice. 
Teplá voda z výměníkové stanice zajistí 
potřebu tepla pro ústřední topení, vzdu-
chotechniku a ohřev teplé vody.
 Po dokončení výstavby bude pro-
bíhat po dobu dvou zimních a dvou 
letních období od zprovoznění systémů 
zkušební provoz, který musí skončit 
optimálním naladěním všech řídicích 
systémů.
 Celkový realizovaný objem prací 
divize 4 činí 32,1 mil. Kč.
 Vlastní práce byly zahájeny 19. listo-
padu 2009, a to montáží vzduchotech-
nického potrubí ve 3. až 1. podzemním 
podlaží. Celková doba výstavby je sta-
novena na 11 měsíců.          Aleš Trnečka 

ZPRACOVÁNÍ MATEČNÝCH LOUHŮ VZDUCHOTECHNIKU 
A TEPELNOU TECHNIKU 
V ČVUT ZAJIŠŤUJE DIVIZE 4

PROJEKT DIVIZE 4

Během listopadu se divizi 2 podařilo 
dokončit zemní práce před zahájením 
samotné výstavby dvou bytových domů 
v pražské Michli. Stavbě předcházela 
realizace podmíněné investice, která 
spočívala ve stavbě nového bočního 
vjezdu do areálu společnosti NAPAKO. 
Stávající vjezd na pozemek malé továr-
ny byl totiž v rozporu se zamýšlenou 
stavbou. „V rychlosti postupu zemních 
prací jsme byli limitováni vyvolanými 
přeložkami. Kromě několika vedení 
kabelů Pražské energetiky a kabelů O2, 
která by nás nikterak časově neomezi-
la, jsme museli přeložit také vodovod 
a teplovod. Právě tato dvě média si 
vyžádala určitý čas. Na začátku listo-
padu jsme měli vyhloubenou jámu až 
na základovou spáru pod jedním objek-
tem, kde nebyl problém s vodovodem. 
Stavba je totiž rozdělena na dva samo-
statné objekty. První bude čtyř- až pěti-
podlažní, půdorysného tvaru písmene L.
Tento dům je značen jako A a přiléhá 
k ulici Magistrů. Druhý, šestipodlažní 
objekt, značený jako B, bude půdorysně 
zarovnaný s objektem A a orientovaný 
směrem k Botiči,“ vysvětluje začá-
tek stavebních prací manažer stavby
Pavel Horák z divize 2. A dodává: „Na
základovou spáru pod druhým objek-
tem, tedy blíže k Botiči, jsme se 
dostali v druhé polovině listopadu“.
 Na základové spáře pod objektem A
(dále od Botiče) je již dokončený roz-
vod kanalizace a výtahová šachta. 
Monolitická železobetonová deska, 
kterou se stavbaři chystají na tomto 

objektu dokončit během listopadu, bude 
posazena na celkem jednapadesáti 
pilotech, které se vrtaly do hloubky 11 
metrů. Druhý objekt bude postaven na 
pětatřiceti pilotech, které jsou 13 metrů 
hluboko. I když stavba těsně sousedí 
s biokoridorem potoka Botiče, nebyly 
zde, dle předpokladu, žádné problémy 
se zastižením spodní vody.    
 Domy, které zde vznikají, jsou rozdě-
leny do dvou sekcí s odlišnými půdo-
rysy i výškou – obě části však propo-
jí zastřešený chodník, proto bude ve 
výsledku možné považovat objekt za 
jeden celek. Bytový dům bude vyba-
ven garážovými stáními, umístěnými ve 
dvou podlažích. Konstrukčně se jedná 
o železobetonový monolitický objekt 
kombinovaného sloupového a stěno-
vého systému s keramickou vyzdívkou 
a kontaktním zateplením. „Svislé stěny 
podzemních podlaží budou z pohledové-
ho železobetonu. Od prvního nadzemní-
ho podlaží budou mít oba objekty svislé 
nosné konstrukce z železobetonu, vypl-
něné keramickým zdivem. Pohledovou 
zajímavostí bude tzv. inverzní střecha. 
Jedná se vlastně o plochou železo-
betonovou střechu s izolací, na které 
je navíc ještě vrstva kačírku,“ dopl-
ňuje konstrukční řešení Pavel Horák.
 Divize 2 realizuje projekt „Bydlení 
pod Tyršovým vrchem“ pro společnost 
Metrostav Development. Celkem zde 
bude 30 bytových jednotek s terasami 
a balkony. Komorní bydlení bude při-
praveno pro nové obyvatele začátkem 
roku 2011.                              Š. Sedláček 

POD TYRŠOVÝM VRCHEM KONČÍ 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

TECHNICKÁ ČÁST DOKONČENÉHO PROJEKTU

Současně s kolaudací mostu evidenč-
ní číslo III/27315-1, který od začátku 
května letošního roku rekonstruovala 
divize 1 naší společnosti, byla 29. září 
2009 uvedena do provozu také silnice 
III/27315 Jenichov–Řepín. 
 Pracovní tým Víta Láška z divize 1 do-
končil rekonstrukci mostu na silnici III. 
třídy spojující obce Jenichov a Řepín
v okrese Mělník. Důvodem rekonstruk-
ce byl především špatný stav říms, 
poprsních zdí a zejména trhlina šířky 
až čtyři centimetry jdoucí podél celé 
klenby. Příčinou této trhliny bylo nerov-

noměrné sedání podloží jenichovské 
opěry, která je založena na povodňo-
vých hlínách, zatímco řepínská opěra 
je opřena o pískovcovou skálu.
 Rekonstrukce mostu proto spočíva-
la především ve zlepšení podloží jeni-
chovské opěry sedmi pilíři tryskové 
injektáže, ve zhotovení železobetonové 
skořepiny o tloušťce dvacet centimetrů 
a v nahrazení původních poprsních zdí 
novou, železobetonovou zdí, s římsami 
a zábradelními svodidly, vyhovujícími 
současným požadavkům na úroveň za- 
držení.                                     Vít Lášek 

MOST U JENICHOVA V PROVOZU

SILNIČNÍ KONFERENCE
Česká silniční společnost uspořádala 
ve dnech 13. a 14. října 17. silniční kon-
ferenci, která se konala v Karlových 
Varech. Ústředími body konference se 
letos staly: Dálnice a silnice ve vlastnic-
tví státu, Silniční síť ve vlastnictví krajů, 
Aktuální otázky silničního hospodářství 
a Bezpečnost silničního provozu. Mezi 
téměř tisícovkou delegátů měla své 
zástupce také Subterra. „Myslím, že pro 
všechny přítomné byla překvapením 
snad nejvyšší účast delegátů v historii 
konferencí. I přes avizovanou a oče-
kávanou krizi ve financování silničních 
staveb v příštích letech byl v příspěv-
cích cítit optimismus. Snad se nakonec 
podaří, především s přispěním státních 
finančních prostředků, tuto krizi překo-
nat,“ nechal se slyšet krátce po návratu 
z konference obchodní náměstek divize 
1 Jan Frantl. 
Kromě téměř třiceti přednášek se de- 
legáti mohli zúčastnit také technické 
exkurze do nedalekého Jenišova, kde 
probíhá stavba R6 Jenišov–Kamenný 
Dvůr.                                        Š. Sedláček 



Divize 1 se stala významným partnerem 
výstavby IV. tranzitního železničního 
koridoru mezi Voticemi a Benešovem. 
Stalo se tak poté, kdy divize 3 společ-
nosti Subterra získala tunelové části 
stavby do svého portfolia a zadala je 
divizi 1, specializované na podzemní 
stavitelství. Svým významem je stavba 
„Modernizace trati Votice–Benešov 
u Prahy“ z mnoha pohledů výjimečná. 
Pojďme si ji krátce představit. 
 Zakázku „Modernizace trati Votice–
Benešov u Prahy“ získala Subterra jako 
člen „Sdružení VoBen“. Stavba je sou-
částí IV. tranzitního železničního kori-
doru a jejím předmětem je modernizace 
18,405 km dlouhého traťového úseku 
mezi Voticemi a Benešovem u Prahy 
(vč. stanic Votice, Olbramovice a Bys-
třice u Benešova a výhybna Tomice). 
Stavba řeší především zdvojkolejnění 
celého úseku trati spolu s úpravou geo-
metrické polohy hlavních kolejí. Dále 
čítá soubor činností, jejichž výsledkem 
bude zvýšení výkonnosti, životnosti 
a pohodlí nové dvojkolejné trati spolu 
se zvýšením bezpečnosti železničního 
provozu. Rozhodujícím přínosem bude 
dosažení přechodnosti kolejových vozi-
del traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC 
– GC, zajištění požadované propustnosti 
a zvýšení traťové rychlosti až do hodno-
ty 160 km/h. Dosažení těchto parametrů 
není možné v podstatné délce docílit na 
stávající železniční trase, proto budou 
hlavními stavebními objekty směrové 
přeložky trati. V rámci těchto přeložek 
bude především realizováno pět nových 
dvojkolejných železničních tunelů.

 Za stanicí Votice je první Votický 
tunel délky 590 metrů a jako jediný bude 
proveden v otevřené hloubené jámě. 
Navazuje Olbramovický tunel délky 480 
metrů z čehož 360 metrů bude ražených 
a 120 metrů hloubených. Další přeložka 
trati je za stanicí Olbramovice a její sou-
částí je i nejdelší dvojkolejný 1044 metrů 
dlouhý Zahradnický tunel, kde ražený 
úsek bude dlouhý 936 metrů a hloubený 
108 metrů. Za zastávkou Tomice pokra-
čuje přeložka s 324 metrů dlouhým 
Tomickým tunelem, který bude mít raže-
ný úsek dlouhý 216 metrů a hloubený 
108 metrů. Následuje poslední přeložka 
trati, jež obsahuje poslední 252 metrů 
dlouhý tunel Tomice II, u kterého ražený 
úsek představuje 204 metrů a hloubený 
úsek 48 metrů.
 Koncepce rozvoje železniční infra-
struktury České republiky vychází z po- 
třeby kompatibility tratí evropského vý-
znamu a závazků, na které ČR přistou-
pila v rámci přijetí dohod AGC a TER. 
Jednou z rozhodujících železničních 
magistrál je i transevropská trasa E55
(neplést se známou silnicí E55), která je 
na území ČR definována jako IV. želez-
niční tranzitní koridor Děčín, st. hr.–
Praha–České Budějovice–Horní Dvo-

řiště, st. hr. Cílem modernizace je 
vytvoření kvalitního systému železniční 
dopravy České republiky, který by v in-
tegraci a návaznosti na již vybudovanou 
síť ČR a železniční síť sousedních států 
mohl obstát v silné konkurenci přede-
vším silniční dopravy.
 Z hlediska regionálního geomor-
fologického členění patří zájmové 
území k provincii Česká vysočina, 
soustavě Česko-moravské, podsou-
stavě Středočeská pahorkatina, celku 
Benešovská pahorkatina, respekti-
ve Vlašimská pahorkatina a podcel-
ku Dobříšská pahorkatina, respektive 
Votická pahorkatina. Tento záměrně 
uvedený podrobný výčet nám dává tušit, 
že dotčené území je velmi členité a dů-
sledkem napřímení současné klikatící 
se trati z roku 1870 je proto návrh čtyř 
tunelů na relativně krátkém úseku trati 
(délka rekonstrukce činí 18,405 km).
 Z geologického hlediska však není 
rozmanitost stavby území tak velká. 
V území, kterým posuzovaná trasa pro-
chází, se střídavě vyskytuje porfyrická, 
středně zrnitá, amfibol-biotitická žula 
typu Čertova břemene (Olbramovický 
tunel), porfyrická, středně zrnitá bioti-
tická žula s amfibolitem sedlčanského 
typu (od Olbramovického tunelu až k To-
mickému tunelu), drobnozrnná, musko-
vit-biotitická žula s biotitickým granitem 
až křemenným dioritem (Tomický tunel) 
a amfibol, biotitický granodiorit až kře-
menný diorit. Tyto typy hornin byly pro 
snazší oddělení od jiných hornin pojme-
novány nadřazeným pojmem granitoid. 
Charakteristickým znakem těchto gra-

nitoidů je vysoká pevnost, tvrdost a lo-
kální diskontinuity, které jsou většinou 
orientovány do tří systémů vzájemně na 
sebe kolmých. 
 
Nová technologie 
v netypických podmínkách

Při návrhu vhodných technologií a po-
stupů se v závislosti na popsané situa-
ci stanovila kritická místa používaných 
technologií a jako vhodné řešení v nety-
pických podmínkách se zvolily přístupy, 
o nichž víme, ale nebyly dosud provoz-
ně v podmínkách českého podzemního 
stavitelství nasazeny.
 První technologií, která byla zvolena, 
je technologie řízeného vrtání apliko-
vaná na vrtacích strojích firmy Atlas 
Copco, v našem případě se jedná o stro-
je Boomer řady L2C a E2C vybavené 
technologií ABC Regular/Total (název 
systému řízeného vrtání provozovaný na 
strojích Atlas Copco). Tato konfigurace 
stroje umožňuje částečně nebo zcela 
automatické vrtání podle zadaných 
vrtných schémat s minimálními odchyl-
kami od projektovaných parametrů. 
Očekávaným efektem je primárně vyso-
ká přesnost vrtání, rychlost vrtání vel-

kého počtu vrtů daná nezávislostí lafet 
a možnost okamžité kontroly vrtných 
prací ze záznamu pracovních operací.
 Možnost reakce na situaci v prostoru 
ražby, aktuální řešení trhacích prací 
a informace o reálném průběhu dílčích 
záběrů jsou novou kvalitou v tradičních 
postupech, v nichž je tato kvalita zajiš-
ťována mírou zkušenosti provádějících 
pracovníků. Připomeňme si, že přípra-
va na obsluhu této nové technologie 
probíhala již v průběhu roku, kdy se 
uskutečnila v areálu divize 12 ve Vestci 
u Prahy školení na osvojení technolo-
gie řízeného vrtání ABC Regular/Total. 
V rámci dvoudenního kurzu se školící 
pracovníci nejprve teoreticky připra-
vovali pod vedením specialistů z firmy 
Atlas Copco. Praktický nácvik se usku-
tečnil díky spolupráci divize 12 na insta-
lovaném trenažéru se strojem Boomer 
E2C. V důsledku řízeného procesu vrta-
cích prací se očekává minimalizace 
nadvýlomů, zpětného zástřiku betonem 
a optimalizace raženého profilu.

Trhací práce, jak je neznáme...

 Další technologie, již bude divize 1 
používat, je úzce spjata s předchozí 
operací. Po odvrtání záběru je nutné 
přesně, rychle a bezpečně nabít čelbu 
a provést odpal. K tomuto účelu bylo 
zvoleno použití emulzních trhavin, nabí-
jecího vozu a neelektrického odstře-
lu. Co je principem této technologie? 
Základním prvkem je nabíjecí vůz, kde 
je umístěno jednoduché směšovací čer-
padlo ovládané z počítače, zásobníky, 
komponent pro výrobu trhaviny a apli-
kační zařízení pro dávkování trhaviny do 
vrtů. Podle výkonu může být toto zaříze-
ní umístěno na paletě, namontováno na 
manipulační plošině nebo na samostat-
ném podvozku či nákladním autu. Toto 
zařízení se dopraví na místo nabíjení, 
smícháním chemických komponentů 
dojde ke vzniku trhaviny a jejímu umís-
tění do vrtu vytlačením z aplikační jehly 
spolu s rozbuškou. Použití neelektric-
kého roznětu je zejména bezpečnostní 
prvek s nižší pracností při spojování roz-
nětného vedení.
 Co říci dále? Jednoduché, rychlé 
a bezpečné. Odpadá časově náročná 
manipulace s trhavinami, jejich sklado-
váním a dopravou. Dávka emulzní trha-
viny je přesná dle výpočtu v gramech 
a odpadá tak plýtvání z titulu výrobních 
řad klasické trhaviny. Nabíjení zejmé-
na dlouhých vrtů, s nimiž se na stavbě 
střelmistři potkají, je výrazně jedno-
dušší. Většímu rozšíření dosud bránila 
zejména vysoká cena pronájmu tech-
nologie z EU a cena trhaviny a rozbu-
šek v porovnání s klasickými výrobky. 
Z právě probíhajícího výběrového řízení 
na dodavatele trhavin však plyne, že 
i tyto důvody pomíjí a zvláště při zváže-
ní snížení pracnosti a rychlosti nabíjení 
velkých náloží je tato technologie eko-
nomicky zajímavá.
 Závěrem je vhodné zmínit i fakt, že 
divize 1 zvolila neobvyklý přístup i k ří-
zení celého projektu a rozdělila dílčí 
stavby mezi mladé manažery, kteří však 
podléhají hlavnímu manažerovi projektu 
s cílem zajistit maximální zapojení a za-
interesování všech řídících technicko-
-hospodářských pracovníků (THZ).
 Stavba je zahájena od poloviny října, 
kdy probíhají práce na zajištění portálů 
Zahradnického a Olbramovického tune-
lu a zřizování objektů zařízení staveniště. 
Počasí bylo dosud příznivě nakloněno 
a pracovníci divize 1 vyvíjejí maximální 
úsilí k zahájení razicích prací počátkem 
prosince, respektive počátkem února. 
Ať je svatá Barbora shovívavá k jejich 
činnosti!                                 Miroslav Vlk 
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NASAZENÍ NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI RAŽBĚ TUNELŮ

PALLADIUM 
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

VÝZNAMNÁ A VÝJIMEČNÁ APLIKACE NRTM

VELKÉ MEZIŘÍČÍ CHRÁNÍ  
PROTIHLUKOVÁ STĚNA
Divize 3 naší společnosti ve sdružení 
s firmou FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s. dostála svému závazku a dle 
harmonogramu předala investorovi do 
provozu protihlukovou stěnu na dál-
nici D1. Jejím cílem je ochránit Velké 
Meziříčí od hluku ze silničního provozu. 
 Stavba protihlukové stěny s ná-
zvem „PHS Velké Meziříčí D1 vpra-
vo, km 145,530–146,900“ byla zahájena 
dodavatelským sdružením „PHS Velké 
Meziříčí, FIRESTA-SUBTERRA“ posled-
ní dubnový den tohoto roku. Investorem 
protihlukové stěny, jejíž délka je 1394 
metrů a proměnlivá výška od 3,5 do 
4 metrů, je Ředitelství silnic a dálnic 
České republiky.
 Realizace protihlukových opatření vy- 
žadují odborný přístup dodavatelských 
firem s patřičnou certifikací. Zvláštní 
nároky jsou kladeny nejen na použité 
materiály, ale i na přesnost usazová-
ní nosných sloupů a dnes již také na 
rychlost provedení. Zvláště v místech, 
kde dodatečná realizace protihlukové-
ho opatření přináší omezení v dopravě, 
hraje rychlost výstavby primární úlohu.
 Vlastní stěna se většinou skládá 
ze spodní části, kterou tvoří základo-
vé betonové panely, a z horní části. Tu 
představují také betonové panely, ovšem 
se speciální absorpční schopností. 
Nejnáročnější částí realizace protihlu-
kové stěny je její spodní založení a usa-
zení svislých nosných sloupů. Právě 
přesnost usazení svislých nosníků je 

také rozhodující v časovém harmono-
gramu.
 Mezi špičku se v tomto stavebním 
oboru posunula právě naše společnost, 
která si nechala patentovat postup 
přesného usazování svislých nosníků. 
V současné době je autorizované zaří-
zení zapsané na úřadě Průmyslového 
vlastnictví jako užitný vzor pod názvem 
„Zařízení k přesnému usazování svis-
lých nosníků“. Poprvé tento postup 
Subterra použila na jedné z nejvyšších 
protihlukových stěn v České republice, 
která stojí podél dálnice D1 v Brně-Sta-
rém Lískovci. Nyní Subterra obdobným 
způsobem dokončila další protihlukovou 
stěnu, tentokrát na dálnici D1 v extravi-
lánu Velkého Meziříčí. „Usazení sloupů 
a jejich betonáž k pilotám proběhla velmi 
dobře. Všechny sloupy byly postaveny 
s danou přesností a následná mon-
táž panelů stěny byla bezproblémová,“ 
hodnotí stavbu manažer projektu Karel 
Minařík z divize 3 společnosti Subterra.
 Součástí výstavby stěny byla také 
rekonstrukce odvodnění v celé délce 
stavby. Dále s tím spojená výstavba 
nových šachet a odvodnění dálničního 
tělesa, výstavba nového odvodňova-
cího koryta v délce 53 metrů, výstavba 
opěrných zdí délky 170 metrů v místech 
únikových prostor a násypů a výstavba 
únikových schodišť místy až 30 metrů 
dlouhých. V rámci stavby bylo nově zří-
zeno trvalé dopravní značení umístěné 
na portále a poloportálech.   Š. Sedláček 

Ve čtvrtek 24. září byla v obci Lišany na 
Rakovnicku uvedena do provozu silni-
ce III/22915, kterou zde rekonstruovalo 
od poloviny letošního února „Sdružení 
NAVATYP a Subterra, silnice Lišany“. 
O necelý měsíc později, 21. října 2009, 
proběhlo v Lišanech slavnostní ukon-
čení stavby, kterého se zúčastnili mimo 
jiné starostka Lišan Dana Medřická 
(třetí zprava), náměstek hejtmana 
Středočeského kraje Robin Povšík (třetí 
zleva) či náměstek hejtmana pro oblast 
regionálního rozvoje a evropské inte- 
grace a senátor za Rakovnicko Marcel 
Chládek (druhý zprava). Zhotovitele 
zastupoval Vlastimil Kaňovský za 

NAVATYP (první zprava) a Vít Lášek za 
Subterra (druhý zleva).
 Důvodem rekonstrukce silnice byla  
výstavba nové dešťové kanalizace, 
výstavba nových osvětlovacích bodů 
veřejného osvětlení a neodpovídající 
stav vozovky pro provoz.          Vít Lášek 

REKONSTRUKCE SILNICE V LIŠANECH DOKONČENA

Přehled rozhodujících parametrů:
                     v krajnici          na mostě
Délka stěny:    
Max. výška stěny:
Celková plocha stěny:  
Únikové dveře: 
Úniková schodiště:
Betonové sloupy H 350
vetknuté do železobetonových vrtaných pilot:
Vrtané piloty Ø 800 mm:
Mikropiloty Ø 150 mm délky 1,5 m:
Panel pohltivý s cementotřískovým absorbérem:
Panel základový železobetonový

1335 m
4,5 m

6374 m2

9 ks
8 ks

239 ks
239 ks
139 ks

4563 m2

811 m2

80 m
4 m

328 m2



Subterra se stala generálním partne-
rem 14. ročníku konference Železnice, 
která se uskutečnila 11. a 12. listopadu 
v kongresovém centru hotelu Olšanka. 
Hlavním tématem setkání odborníků 
v železniční dopravě a stavitelství byl 
aktuální vývoj investic na železnič-
ní dopravní cestě a příprava staveb. 
Zástupci investora – Ministerstvo do- 
pravy, Správa železniční dopravní cesty 
(SŽDC) a České dráhy seznámili účast-
níky konference s rozvojem železniční 
infrastruktury v České republice a s per-
spektivou rozvoje železničních stanic. 
Představitel SŽDC se ve svém vystou-

pení zaměřil na problematiku hledání 
úspor investorem stavby. 
 Další část konference byla věno-
vána stavitelům a projektantům, kteří 
hovořili o aktuálních tématech. Za spo-
lečnost Subterra na konferenci hovořil 
obchodní náměstek divize 3 Jiří Tesař 
a tématem jeho vystoupení byla stavba 
Optimalizace trati hranice SR–Mosty 
u Jablunkova–Bystřice nad Olší, kde 
jsme generálním dodavatelem.
 Provozní koncepci vídeňského želez-
ničního uzlu přednesl zahraniční host, 
zástupce rakouských spolkových drah 
Gottfreid Schuster.                  Š. Sedláček 
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TUNEL DOBROVSKÉHO SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ

KONFERENCE ŽELEZNICE 2009

Zalistujeme-li v paměti posledních 
pět let zpátky, zjistíme, že v převáž-
né většině se osobnostmi tohoto 

pravidelného seriálu stávají muži. Ono 
se vlastně ani není čemu divit. Stavební 
firma, jakou je Subterra, má ve svých 
řadách nepoměrně více mužů než žen. 
Je to samozřejmě dáno odvětvím, ve 
kterém působí. O to radostnější pak je, 
narazíte-li na kolegyni, která oslavila 
pracovní jubileum 30 let u společnosti. 
Od konce roku 2004, kdy vyšel první díl 
seriálu Setkání s osobností, je to teprve 
potřetí, kdy máme tu čest představit 
jako osobnost ženu.       
 „Ne, ne, ne, já nejsem žádná osob-
nost,“ zněla první slova Jaroslavy Li-
monové na otázku, zdali by nám poskyt-
la rozhovor. „Já nemám co říci, vždyť 
pracuji jen jako účetní, určitě byste 
našli někoho zajímavějšího,“ skromně 
pokračovala v přesvědčování. Ovšem 
30 let u naší společnosti je argument, 
který nejde přebít, zvlášť, jde-li o ženu.
 Příchod každého pracovníka do spo-
lečnosti má svůj příběh a nejinak je
tomu u paní Limonové. Rozená Jiho-
češka přišla do Prahy díky manželovi 
Jaroslavu Limonovi, který již pracoval 
dva roky v naší firmě, tehdy Výstavbě 
dolů uranového průmyslu (VDUP). Pro 
vystudovanou ekonomku bylo v dané 
chvíli nejlepší zeptat se na práci u spo-
lečnosti, kde pracuje i její manžel. Ale 
jak sama podotýká… „Do té doby jsem 
pracovala v potravinářském průmys-
lu a o uranových dolech jsem neměla 
ponětí.“ Štěstí se na ni usmálo v provo-
zu dopravně-mechanizačním, který síd-
lil v Braníku. Psal se rok 1979 a právě 
tento provoz poptával funkci pokladní, 
která byla kumulovaná s funkcí pro-
vozní účtárny. „Zkusím to, vždyť tam 
nemusím dlouho vydržet,“ vzpomíná na 
první dojmy z nové práce Jaroslava 
Limonová.
 Jedenáct let strávila v provozu do- 
pravně-mechanizačním v Braníku. 
S nostalgií vzpomíná na tehdejší práci, 
zejména na velice dobrý kolektiv a sa-
mozřejmě na technologie, dá-li se tomu 
tak říkat, které v té době měla, coby 
účetní k dispozici. „To se nedá vůbec 
srovnávat s tím, jak to chodí dnes. 
Tenkrát nebyly žádné počítače a vše se 
dělalo ručně. V době účetních závěrek 
jsme vozili všechny podklady do strojní 
výpočetní stanice v Příbrami a tam se 
vše dopočítávalo,“ podivuje se s úsmě-
vem ve tváři paní Limonová a dodává: 
„Nemohu nevzpomenout na tehdej-
šího hlavního účetního podniku pana 
Miroslava Taxe, který mně a myslím, že 
nejen mně, dal tu nejlepší školu.“
 V rámci restrukturalizačních změn 
byl v roce 1990 provoz dopravně-me-
chanizační včleněn do divize 1, kam 
také paní Limonová přešla. Postupem 
času dostávala její dosavadní práce 
jinou tvář a stále bylo čemu se učit. 
„Mrzelo mě pouze to, že se kolektiv, 
který byl v Braníku, rozmělnil. Měli jsme 
velice dobré vztahy. Ovšem i na divi-
zi 1, která dodnes sídlí na Zbraslavi, 
jsem našla skvělou partu spolupracov-

níků. Musím však podotknout, že silná 
vazba, která vznikla v Braníku, trvá až 
dodnes. Pravidelně čtvrtletně se schá-
zíme a vzpomínáme… Říkáme tomu 
slunovraty,“ směje se paní Limonová.
 Další a zatím poslední etapa v její 
kariéře nastala v roce 1993, kdy byla 
požádána tehdejším finančním ředite-
lem společnosti Subterra Lubomírem 
Proskem, zdali by nepřestoupila do 
centrály firmy, do odboru souhrnného 
účetnictví. „Přiznám se, že jsem z toho 
měla obavu. Nevěděla jsem, co mě tam 
čeká a jestli to budu umět. Odvahu mi 
tenkrát dodala Hanka Nechvátalová, 
se kterou jsem se potkala už v provozu 
dopravně-mechanizačním. Vlastně za 
ni jsem v roce 1979 nastupovala na 
pozici pokladní, když povýšila. Ujistila 
mě, že práce na centrále není jiná, že 
to všechno umíme. Tak jsem přešla 
v roce 1993 na centrálu. Koncem roku 
2005 jsem dostala nabídku přejít od teh-
dejšího finančního ředitele Lubomíra 
Proska k řediteli ekonomiky výroby 
Pavlu Zykánovi (dnes ekonomickému 
řediteli). Svého rozhodnutí rozhodně 
nelituji a doufám, že tady už zůstanu,“ 
říká s věčným úsměvem ve tváři paní 
Limonová.
 V současné době zúročuje své celo-
životní zkušenosti a tvoří „pravou ruku“ 
vedoucího odboru účtáren Ladislava 
Nováka, zejména v náročné oblasti 
daňové problematiky, finančního con-
trollingu účetnictví celé společnosti 
a komplexních prací při přípravě kaž-
doročního statutárního auditu a kon-
solidace. Přiznává, že tato oblast při-
náší vysoké pracovní vytížení a nutnost 
kontinuálního vzdělávání v neustále se 
měnící složité daňové legislativě, takže 
se vlastně pořád něco nového učí. 
Zvlášť příjemné jsou pro ni i konkrétní 
výsledky práce, zejména ty, kdy odbor 
účtáren dokáže v dnešní složité eko-
nomické situaci ušetřit firmě skutečně 
nemalé prostředky.
 Není tedy určitě divu, že si ji vedoucí 
odboru vnitřního auditu Josef Nežerka 
pravidelně vybírá jako členku týmu při 
provádění vnitřních auditů v oblasti 
financí a účetnictví ve společnosti.
 Svůj původ podřídila Jaroslava 
Limonová trávení volného času. Jak 
sama přiznává, do jižních Čech, kde žijí 
i její rodiče, jezdí, kdykoli je to možné. 
Nejlepší relax si dopřává právě tam, 
v obklopení malebné přírody.
 Za redakci jí přejeme další úspěšné 
roky v naší společnosti.       Š. Sedláček 

DOSTAVBA REZIDENCE NA HVĚZDÁRNĚ
V srpnu letošního roku převzala divi-
ze 2 k dostavbě první etapu velkolepé-
ho projektu přední české developerské 
společnosti FINEP. První úsek projektu 
se nachází v různých stupních rozpra-
covanosti. 
 Naší společností realizovaná první 
etapa rezidenční čtvrti Na Hvězdárně, 
která se rozkládá v lokalitě svažující 
se louky nad Velkou Chuchlí, tvoří 50 
domů. Z toho je šestadvacet rodinných 
řadových domů, patnáct rodinných dvoj- 
domů, trojdomů, dvě vily a 7 bytových 
domů, které se budují ve třech podeta-
pách. V I. etapě bude ve fiále dokonče-
no 160 bytových jednotek.
 „My jsme projekt dostavby I. etapy 
převzali skutečně ve stavu, kdy tamhle 
bylo uděláno něco a támhle zase nic. 
Navíc jsme hned na začátku zjistili, že 
některé již skončené práce nejsou pro-
vedeny kvalitně a v souladu s projek-
tem a bude nutné je předělat. Je třeba 
si také uvědomit, že projekt se kvůli 
souhře několika problémů, se kterými 
se musel investor vypořádat, staví již 
čtvrtým rokem. A to zrovna některým 
stupňům rozpracovanosti neprospělo. 
Nebylo zprvu jednoduché navázat na 
práci někoho před vámi, ale dnes si 
myslím, že již pracujeme naplno a může-
me splnit požadované termíny dokonče-
ní,“ říká k projektu manažer stavby Jan 
Kučera z divize 2.   
 Rezidenční čtvrť Na Hvězdárně je 
nejluxusnějším projektem FINEPu, který 
vytvoří novou čtvrť nad Velkou Chuchlí. 
Projekt je navržen architektonickým 
ateliérem AHK architekti, který vytvořil 
moderní exkluzivní rezidenční městečko 
s vlastním náměstím. Architektonický 
styl a urbanistické uspořádání plně 
odpovídá modernímu bydlení. 
 
Architektonické řešení objektů

Viladomy mají centrální kompozici, kdy 
jsou byty umístěny okolo komunikační-
ho jádra s výhledy do všech čtyř stran. 
Jsou tvarově bohatě řešeny s kombina-
cí povrchů z barevných omítek, kerami-
ky a dřeva. Sklon střechy je obrácený do 
středu a je znatelný.
 Bytové domy švýcarského typu budou 
typické svou podélnou kompozicí. Domy 
se staví buď tak, že jsou byty navěše-

ny na chodbě, která je napojena na 
schodiště a výtah, nebo jsou k sobě při-
řazeny dvě bytové sekce s centrálním 
schodištěm. Výraz švýcarských domů 
bude ve finále působit jednodušeji.
 Řadové domy jsou stavěny ve dvou 
variantách. Osmnáct domů je dvoupod-
lažních a jejich zásadním prvkem bude 
výrazné členění s terasami a balkóny. 
Zbylé domy jsou třípodlažní. Suterén je 
zahlouben do svahu, zbylá dvě podlaží 
jsou obytná. 
 Dvojdomy a trojdomy jsou realizovány 
stejně jako řadové domy ve dvou typech 
– třípodlažní se zapuštěným suterénem 
a dvoupodlažní. Zásadním prvkem jsou 
jižní fasády, kde obytné místnosti v pří-
zemí propojují s přírodou velká okna.
 Vily situované mezi jižními dvojdo-
my jsou v 1. etapě dvě. Mají obdob-
nou architektonickou koncepci. Vila je 
doplněna o terasu na střeše, pohodlně 
přístupnou po schodišti.        Š. Sedláček 

Práce na stavbě tunelů Dobrovského 
pokračují podle plánu. Pokud jde o ak-
tuální stav projektu položili jsme pět otá-
zek vedoucímu projektu Josefu Bačovi 
z divize 1.
Kde se nacházejí ražby v polovině listo-
padu (v kalotě i dně)?
V polovině listopadu jsme měli v tunelu 
II, který razíme my, vyraženo 802 běž-
ných metrů v kalotě a podařilo se nám 
uzavřít 786 bm kompletního profilu.
Probíhají ražby bez problémů?
Ražení probíhá bez problémů, během 
června a července jsme prošli úsekem 
rozšířeného profilu nouzového zálivu. 
Znamenalo to navýšení základního pro-
filu ze 130 na asi 150 m2. Nyní se však 
blížíme k úseku ražení, kdy se postup-
ně bude snižovat mocnost jílové vrstvy 
nadloží až na asi 1,5 m nad kalotou tune-
lu (celkové nadloží má přibližně 15 m). 
Pro ověření geologické situace v před-
polí tunelu budou v tomto úseku realizo-
vány průzkumné předvrty z čelby kaloty. 
Následně od staničení km 0,650 budeme 
tunelem procházet pod areálem tele-
komunikační firmy. Pro omezení vlivu 
ražení na tuto zástavbu bude postupně 
realizováno 10 mikropilotových vějířů.
Kdy jste začali s definitivní obezdív-
kou tunelu a kam až jste se doposud 
dostali?
Betonáž sekundární obezdívky proti- 
klenby jsme zahájili 21. května 2009 
a 22. listopadu bylo vybetonováno 24 
bloků. Jeden blok měří 10 metrů, takže 
je hotovo 240 bm. Definitivní betonáž 
provádíme současně za plného ražení, 
přičemž dopravu vedeme přes přejez-
dový most. Betonáž definitivního ostění 
klenby a mezistropu zatím nebyla zahá-
jena, nyní betonujeme protiklenbu. 
Jsou na sekundární obezdívku zvláštní 
nároky?
Kvalitativní požadavky na betony obec-
ně jsou stanoveny v projektové doku-
mentaci. Proti zadávací dokumentaci 
bude muset být pro dodržení požado-
vané požární odolnosti (180 min.) beton 
definitivního ostění kleneb s příměsí 
polypropylenových vláken – asi 1,2kg/m3 
betonu (C 30/37 – XF2). 
Provádíte nějaké jiné práce související 
s tunely? 
V červnu jsme zahájili hloubení a pri-
mární zajištění stěn vzduchotechnické 
šachty a jámy. Tento vzduchotechnický 
objekt (VZT) propojí Tunel II s objektem 
technologického centra. Primární ostění 
jsme dokončili v průběhu září, sekun-
dární ostění jámy je před dokončením. 
Definitivní ostění šachty (vertikální 
část nad tunelem II) bude dokonče-
no až po zhotovení definitivního ostění 
tunelu a mezistropu pod VZT objektem. 
Předpokládám, že to bude přibližně 
v květnu příštího roku.            Š. Sedláček 

PĚT OTÁZEK PRO
JOSEFA BAČU

ROČNÍ HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ
V prosinci opět začíná roční hodnocení 
zaměstnanců. Stejně jako na začátku 
tohoto roku se uskuteční se všemi 
zaměstnanci na technických i dělnic-
kých pozicích. Vzhledem k poznatkům 
z hodnocení minulého byly mírně upra-
veny hodnoticí formuláře, které velice 
jednoduše provedou účastníky prů-
během celého hodnoticího rozhovoru. 
Přesné termíny budou součástí příkazu 
generálního ředitele a bližší instrukce 
budou v průběhu prosince uvedeny na 

intranetu Úseku personálního ředitele.
 V průběhu hodnoticího rozhovoru 
dostanou všichni kolegové příležitost 
shrnout spolupráci v uplynulém období, 
nastavit si cíle a úkoly pro následující 
rok. Hodnoticí rozhovor je také příleži-
tostí pro zpětnou vazbu mezi vedoucími 
pracovníky a jejich podřízenými. 
 Věříme, že příležitost alespoň jednou 
za rok se zastavit a v klidu si popovídat 
využijí všichni zaměstnanci k vyjasnění 
vzájemných očekávání.    Jana Škarková 



GRATULUJEME
kolegům, kteří slavili, slaví nebo v nej bližší 
době budou slavit životní či pracovní výročí. 
Přejeme jim mnoho zdraví, štěstí, spokoje-
nosti a pracovních úspěchů a děkujeme za 

obětavou práci pro naši společnost.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

KLÁNÍ DRAČÍCH LODÍ

10 let 
Javůrková Renata 1. 12.
Vlasák Vladimír 1. 12.
Lovecký Evžen, Ing. 4. 12.
Lacina Josef 6. 1.

15 let 
Hončík Petr, Ing. 5. 12.
Balcárek Ladislav 1. 1.
Brož Radek 2. 1.
Horáková Martina 2. 1.

20 let 
Novotný Radek 1. 12.
Kulkus Vladimír 1. 1.

25 let 
Novák Milan 1. 12.
Prudil Ladislav 3. 12.

30 let 
Hájek Zdeněk, Ing. 1. 12.
Starý Vladimír, Ing. 1. 12.
Macourek Pavel 3. 1.
Nágel Dušan 26. 1.

35 let 
Novotný Jiří, Ing. 1. 12.
Rychlý Jiří 4. 12.
Alföldi Karol 5. 1.

45 let
Machander Vladimír 12. 10.

PRACOVNÍ JUBILEA

50 let 
Fojtík Josef 14. 12.
Adamopulos Kiriakos 28. 12.
Kalous Pavel 9. 1.

55 let
Bílek Václav 5. 12.
Holler Pavel 11. 12.
Merta Vojtěch 16. 12.
Nežerka Josef, Ing. 30. 12.
Hlavinka Petr 1. 1.
Šarina Milan 6. 1.
Matoušek Pavel, Ing. 27. 1.

60 let 
Palašty Lubomír 4. 12.

65 let
Pátek Milan, Ing. 7. 1.

Životní jubilea oslavily nebo oslaví 
tyto dámy:
Vildomcová Olga 28. 12.
Rousová Marie 6. 1.
Pokorná Soňa 25. 1.

FOTOREPORTÁŽ

Ve druhé polovině října proběhly ve vzděláva-
cím centru Oáza v Říčanech u Prahy a v hotelu 

Avanti Brno další tematické semináře naší společ-
nosti, tentokrát s názvem Práce s lidmi.
 Účastníky seminářů byli manažeři společnosti 
a další pracovníci nominovaní jednotlivými řediteli, 
například zaměstnanci, kteří jsou připravováni 
jako personální rezervy pro manažerské pozice.
 Hlavními tématy semináře byly procesy v oblasti 
práce se zaměstnanci, seznámení se systémem 
řízení lidských zdrojů ve společnosti, přiblíže-
ní procesu náboru nových kolegů, odměňování, 
objasnění postupů při změnách v průběhu pracov-
ního poměru.
 Část programu byla také věnována vybraným 

znalostem z oblasti zákoníku práce, které jsou 
nezbytným předpokladem pro výkon manažer-
ské pozice. Zajímavým vstupem byla přednáška 
MUDr. Kalendy z poradenské společnosti Image 
Lab, zaměřená na tipy a triky při hodnoticích poho-
vorech. Přednáška byla do programu zařazena 
z důvodu blížícího se ročního hodnocení zaměst-
nanců naší společnosti.
 Seminářů se zúčastnilo celkem 181 účastníků 
z celé republiky, kteří v závěrečném hodnoticím 
formuláři většinou uvedli seminář jako přínosný 
pro praxi, což bylo jedním z cílů organizátorů.
 Děkujeme lektorům z řad zaměstnanců Úseku 
personálního ředitele za jejich nasazení při přípra-
vě tohoto semináře.                             Jana Škarková 

MYSLÍME I NA CHARITU
Společnost Subterra se kromě své hlavní čin-
nosti snaží také různou formou pomoci potřeb-
ným. Díky finančnímu daru v roce 2007 a 2008 
Dětskému centru při Fakultní Thomayerově 
nemocnici v Praze 4-Krči – dříve Kojenecký ústav 
– probíhala tzv. kanisterapie, tedy rehabilitace 
pomocí vycvičených psů. Navzdory všeobecné 
krizi si společnost uvědomuje, že by se pomoc 
neměla zastavit, a proto poskytne finanční dar 
i na rok 2010.
 Osobou, která je spojovacím článkem mezi 
naší společností a Dětským centrem při Fakultní 
Thomayerově nemocnici, je pokladní z odboru 
financování v centrále Eva Švamberová, která 
je zároveň dobrovolnicí v Dětském centru. Právě 
paní Švamberová nedávno oslovila prostřed-
nictvím e-mailu zaměstnance společnosti, aby 
pomohli třeba jen trochu formou daru „odrost-
lého“ oblečení pro děti od 0 do 4 let. Vše se 
dostane k dětem na příslušná oddělení.
 Dětské centrum zahájilo svoji činnost již v roce 
1922, tehdy jako Nemocnice a útulek spolku Čs. 
ochrany matek a dětí v Praze-Krči. V současné 
době má Dětské centrum kapacitu 140 míst pro 
děti a 11 míst pro kojící matky. Centrum je jediné 
tohoto druhu v Praze, které se zaměřuje na péči 
o děti do 3 let vyžadující akutní pomoc. Tu posky-
tuje zejména dětem, které se ocitly v kompliko-
vaných sociálních situacích. Ročně jím projde 
okolo 180 dětí a 50 matek a z toho 60–80 dětí 
odchází do nové rodiny. V náplni Centra je i po-
moc matkám s dětmi s kombinovaným postiže-
ním.                                                    Ladislav Novák 

Zleva náměstek primátora Pavel Klega, pražský primátor 
Pavel Bém a ředitel firmy Kolektory Praha Otakar Čapek

Pavel Bém na místo slavnostního aktu sešplhal únikovým 
žebříkem přímo z Václavského náměstí

PRIMÁTOR V KOLEKTORU: 1. 12. 2009

Ve čtvrtek 1. října se tým divize 1 zúčastnil již potře-
tí zápolení dračích lodí. Tentokrát v konkurenci 
čtyř posádek. Ke starým známým týmům S.E.N. 
a Trigema přibyli závodníci Navatypu a Abbot 
Laboratories. I přes nepřízeň počasí a zdravotní 
překážky, které na poslední chvíli zamávaly sesta-
vou, se závod vydařil a s heslem „Není důležité 
zvítězit, ale zúčastnit se“, se těšíme na další ročník.
                                Tereza Křížková 

Pavel Bém předává sošku sv. Barbory Otakaru Čapkovi 
jakožto zástupci správce pražských kolektorů 

Obchodní ředitel naší společnosti Vladimír Starý ve svém 
proslovu připomněl 25 let od začátku výstavby kolektorů

LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
SUBTERRA 2010

Zúčastnit se může každý zaměstnanec 
Subterra a.s.! 

Termín konání: 17.–18. ledna 2010
Místo konání: Vysoké nad Jizerou 
Soutěžní disciplíny: 
17. ledna 2010: běh – klasický styl 
(ženy cca 3 km, muži cca 5 km) 
18. ledna 2010: slalom speciál, obří slalom

Pro účastníky závodů je zajištěna:
• sjezdová a běžecká trať
• permanentka v den konání sjezdových
  disciplín
• ubytování se snídaní (přednostně pro
   účastníky sjezdových závodů)

Uzávěrka přihlášek je 18. 12. 2009! 

Více informací získáte u Lenky Kobiánové
e-mail: lkobianova@subterra.cz, 
telefon: 244 062 749

Každý přihlášený účastník obdrží detailní 
propozice akce.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ STAVBY
OPTIMALIZACE TRATI ZBIROH–ROKYCANY: 3. 11. 2009

Náměstek generálního ředitele SŽDC, s.o., pro modernizaci 
dráhy Miroslav Konečný v úvodním proslovu

Hejtmanka Plzeňského kraje MUDr. Milada Emmerová 
připomněla důležitost železničního tahu

TEMATICKÝ SEMINÁŘ PRÁCE S LIDMI

Zahájení semináře personálním ředitelem Karlem Vaštou Účastníci vyplňují závěrečný dotazník


