
Že čas plyne rychle jako voda doka-
zuje například významná železniční 
stavba na severu Moravy s názvem 
Optimalizace trati státní hranice SR– 
Mosty u Jablunkova–Bystřice nad 
Olší, kde se společnost Subterra 
podílí již druhým rokem nejen na 
traťových objektech. Právě na to, 
jak rychle čas plyne, si vzpomněli  
11. června někteří účastníci sdružení 
a pozvaní hosté při malé oslavě dílčí-
ho úspěchu, kdy byl zdárně proražen 
rekonstruovaný jednokolejný tunel 
poblíž Mostů u Jablunkova na nový 
dvojkolejný. Slovo zdárně je skutečně 

na místě, protože i když se jedna-
lo „pouze“ o přestavbu, raziči divi-
ze 1, která měla tunel na starost, si 
užili hodně horkých chvil. Ražba totiž 
probíhala ve špatných geologických 
podmínkách – prakticky celá tunelová 
trouba se nachází v paleogenním pod-
loží tvořeném převážně jílovci se spo-
radickými vrstvami prachovců a oje-
dinělými proplástky pískovců, v tzv. 
„tlačivých jílech”.
 „Přesto, že nás horninový masiv 
mnohokrát potrápil propadáváním 
nadloží, a to ještě 50 metrů před pro-
rážkou, kde mělo nadloží jenom 5 až 

8 metrů, nakonec jsme zdárně tunel 
prorazili,“ vzpomíná s povzdechem 
na uplynulé měsíce manažer projektu 
Petr Středula. A jedním dechem dodá-
vá: „oslava byla skromná, neboť víme, 
že naši předchůdci se již před mnoha 
lety hlavní měrou zasloužili o výstavbu 
tohoto tunelu“.
 Rekonstrukce údolního tunelu pro-
vozovaného od roku 1917 tedy spo-
čívala v přestavbě jednokolejného 
tunelu na jeden dvojkolejný. Ražená 
část nového dvojkolejného tunelu je 
budována ve třech fázích...
                         dokončení na straně 2 

SUBTERRA NA TRATI ZBIROH–ROKYCANY
Divize 3 naší společnosti zahájila  
23. června v rámci „Sdružení Skanska–
SSŽ–Subterra“ Optimalizaci trati Zbi-
roh–Rokycany na III. tranzitním želez-
ničním koridoru, na větvi Praha–Plzeň, 
trati Praha Smíchov–Rokycany.

TUNELY V BRNĚ POSTUPUJÍ DLE PLÁNU
Na konci července se razičské osád-
ky divize 1 dostaly na stavbě tunelu 
Dobrovského II do staničení km 0,798 
v kalotě, to je 716 bm, a uzavřené dno 
měly do staničení km 0,810, což před-
stavuje 704 bm z celkových asi 1150 m.   

NOVÁ EKOLOGICKÁ ZAKÁZKA DIVIZE 3
V červenci podepsala Subterra, jako 
lídr „Sdružení SBT + SSR + LF + SSZ –
Podkrušnohorská XII“ realizační smlou-
vu na stavbu „Rekultivace XII. etapy 
Podkrušnohorské výsypky.

DOKONČENÁ MODERNIZACE
Ve středu 15. 7. proběhla v Táboře tisko-
vá konference k dokončení první části 
modernizace IV. tranzitního železničního 
koridoru mezi Veselím nad Lužnicí a Tá-
borem. Na stavbě se podílela také divize 
3 naší společnosti.
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Vážení spolupracovníci,
již téměř dva roky jsme všichni vystaveni 
tlaku informací z celého světa, kterým 
dominuje stále živé téma světové hospo-
dářské krize. Musíme si být vědomi, že 
od role pozorovatelů a kritiků se postup-
ně stáváme vlastními aktéry tohoto dění 
se všemi dopady na náš každodenní 
život. Nežijeme v nějaké sladké izolaci. 
Naopak. Výsledky za první pololetí 2009 
dokládají prudký pokles průmyslové i sta-
vební výroby u nás i v celé EU. 
 Pokud jde o naši společnost, jsme 
na tom následovně. Celkové výkony za 
první pololetí dosáhly cca 1,95 mld. Kč, 
což sice nepředstavuje stupeň ohrože-
ní, ale dosahujeme jich nerovnoměrně. 
Poměrně dobře se daří divizím 1 a 3,  
u divizí 2 a 4 je situace složitější. Vážnější 
je stav v oblasti dosahovaných hospo-
dářských výsledků, kdy se pouze divize 
3 přiblížila plánovanému zisku. Divize 12, 
jež není závislá přímo na externích výko-
nech, svoje plánované ukazatele plní. 
 Tento vývoj má dopad do mnoha oblas-
tí života naší společnosti, odměňování 
našich zaměstnanců nevyjímaje. 
 Na řešení dopadů hospodářské recese 
se pečlivě připravujeme. Naší prioritou 
je zachování základních životních funkcí 
společnosti, především zaměstnanosti. 
Porovnáme-li naši situaci s ostatními sta-
vebními společnostmi v České republice, 
potvrzuje se správnost orientace naše-
ho výrobního programu na inženýrské 
stavby spojené s infrastrukturou území. 
Stavby pro soukromý sektor se většinou 
pouze dokončují a i v nejbližším období 
se dá očekávat nedostatek nových zaká-
zek. To má již dnes negativní dopad na 
řadu firem nebo jejich částí, které pracují 
převážně v oborech bytové, občanské 
a průmyslové výstavby. Nelze však dělat 
předčasné závěry ani ve veřejném sek-
toru. Vše závisí na míře snížení příjmové 
části státního rozpočtu, která se projeví 
i ve výdajové stránce. Důležitou roli má 
i míra využití dotací z EU. V této situaci si 
nikdo nedovolí odpovědně prognózovat 
další vývoj v delším časovém horizontu.
 Protikrizová opatření jsou většinou 
spojena s úsporami. Pokračujeme v je-
jich vyhledávání a prosazování na všech 
úrovních. Snížili jsme celkovou režii 
centrály, náklady na sonzoring a propa-
gaci i na provoz některých neefektivně 
využívaných prostor, jako např. areálu 
v Bohnicích. U dlouhodobých projektů 
byla provedena revize nákladových kal-
kulací a výběrových řízení. K sledování 
této cesty bych vás, vážení spolupra-
covníci, chtěl vyzvat, protože jsem pře-
svědčen, že i vy sdílíte stejné priority 
jako vedení společnosti. Rád bych vás 
ujistil, že žádná omezení a opatření, která 
jsme v poslední době provedli, nejsou 
samoúčelná. Slouží k dobré věci pro nás 
všechny, kteří chceme vidět na stavbách 
jméno Subterra teď i v budoucnu.
   Ing. Ondřej Fuchs
   generální ředitel

Divize 1 má nového ředitele, stal se 
jím od 1. července pracovník centrály 
Martin Plíva, kterého jsme požádali 
o rozhovor na aktuální téma – str. 2

V pravidelné rubrice Setkání s osob-
ností jsme tentorkát zavzpomínali 
s čerstvým jubilantem, profesorem 
Jiřím Bartákem – str. 5

Fotoreportáže – z řady akcí jsme 
vybrali: Koncert v rámci hudebního 
festivalu Pražské Jaro a Malou oslavu 
v Mostech u Jablunkova – str. 6
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CENTRÁLA FRONIUS 
POKROČILA

Divize 2 naší společnosti zahajuje pro 
Metrostav Development výstavbu dvou 
bytových domů v pražské Michli. Pro-
jekt Bydlení pod Tyršovým vrchem, 
který nabídne v budoucnu celkem 30 
bytových jednotek s terasami a bal-
kony, se nachází v klidné lokalitě na 
okraji centra města. Předností tohoto 
místa na rozhraní Nuslí a Michle je na 
první pohled blízkost jednak údolí poto-
ka Botiče, a pak také Tyršova vrchu. 
Pozemek, na němž bytový dům vznikne, 
přímo sousedí s biokoridorem Botiče, 
takže se odlišuje od okolní hustě zasta-
věné tradiční čtvrti. Domy, které budou 
stát v místě s plnou občanskou vyba-
veností, jsou rozděleny do dvou sekcí 
s odlišnými půdorysy i výškou – obě 
části však propojuje zastřešený chod-
ník, proto lze objekt považovat za jeden. 
Bytový dům bude vybaven garážovými 
stáními, umístěnými ve dvou podlažích. 
Konstrukčně se jedná o železobetonový 
monolitický objekt kombinovaného slou-
pového a stěnového systému s keramic-
kou vyzdívkou a kontaktním zateplením. 

Parcely určené k výstavbě se nachá-
zejí v podstatě v průsečíku různých 
výškových úrovní a na styku současné 
blokové zástavby se zástavbou vol-
nou, kterou představuje malá továrna 
NAPAKO. Tato, na první pohled kompli-
kovaná poloha, přímo vybízí k jedineč-
nému architektonickému a urbanistic-
kému řešení. Při pohledu na vizualiza-
ce budoucí stavby je zřejmé, že cílem 
projektu bylo dotvořit a jednoznačně 
vymezit poněkud nedokončenou a roz-
tříštěnou stávající zástavbu v křižovat-
ce Kapitulské a ulice Magistrů. Hmota 
objektů má za cíl toto křížení jednoznač-
ně doplnit a vymezit.
 „Stavba bude 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,“ znázorňuje rukama 
budoucí objekty v doposud nic neříka-
jícím prostoru manažer projektu Pavel 

Horák. Ten má s výstavbou podobných 
objektů bohaté zkušenosti – vždyť před 
pár týdny dokončil se svým týmem byto-
vý komplex Kejřův mlýn, který se nachá-
zí jen pár kilometrů po proudu Botiče. 
A právě s přítomností potoka si tam užil 
své. „Tady snad podobné problémy se 
spodní vodou nehrozí, přeci jen nejsme 
v údolí, jako tomu bylo v Hloubětíně,“ 
uklidňuje sám sebe Pavel Horák.     
 Půdorysné řešení a umístění na 
pozemku ve stávající husté domovní 
zástavbě vychází jednoznačně z re-
spektování tvaru pozemku a tvaru 
vymezené funkční plochy umožňující 
stavbu. Prolomení budovy A do tvaru 
písmene L s užším dvoutraktem a širším 
trojtraktem plní několik zásadních poža-
davků. Především se jedná o proslunění 
vzhledem k orientaci objektu a pak také 
o dotvoření a vymezení uličního prosto-
ru. Oddělení budovy B od budovy A je 
vynucené jednak průběhem stávajícího 
kanalizačního sběrače a jeho ochranné-
ho pásma a jednak zmenšením měřítka 
celé stavby.        dokončení na straně 4 

INFORMACE  Z CENTRÁLY

BYDLENÍ POD TYRŠOVÝM VRCHEM

Divize 2 znovu získala důvěru Státního 
ústavu jaderné bezpečnosti a zahájila  
II. etapu přístavby ke zkušební hale,  
Unikátní stavba pokračuje – str. 3 

MALÁ OSLAVA V MOSTECH U JABLUNKOVA

Subterra získala během června hned 
dvě významná ocenění za stavby, na 
kterých se podílela; čtěte rubriku Naše 
ocenění – str. 3

TUNEL PRACKOVICE  
ZDÁRNĚ VYRAŽEN

SLOVO 
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
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PALLADIUM 
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

Od 1. července stojí v čele divize 1 
zkušený ekonom a dlouholetý pracov-
ník centrály naší společnosti Martin 
Plíva. Na pozici ředitele divize vystří-
dal Jana Vinteru, který pro změnu pře-
šel na centrálu, do úseku generálního 
ředitele, coby expert. Více v rozhovoru 
s novým ředitelem… 

Nejen pro mě, ale pro řadu lidí je 
změna ve vedení divize 1 překvape-
ním. Proč k tomu došlo?
Já to vnímám jako pokračování re- 
strukturalizace firmy, která začala 
v minulém roce po nástupu GŘ Ondřeje 
Fuchse do funkce. Divize 1 je nosnou 
divizí celé firmy, ekonomická efek-
tivnost stavební výroby v posledních 
dvou letech však nebyla dobrá.

Na centrále jste dlouhá léta působil 
coby ekonom… Nebyla pro vás nabíd-
ka ředitele divize 1 překvapením?
Popravdě řečeno, byla. Od prvního 
okamžiku jsem přemýšlel, čím bych 
mohl divizi 1 se svými znalostmi pomo-
ci, jak bych ji posunul kupředu. Po 
schůzce s generálním ředitelem jsem 
důvod mého oslovení pochopil a vzal 
si čas na rozmyšlenou.

O jaký důvod šlo?
Mojí specializací na centrále bylo 
hlavně nastavování ekonomického 
systému a prosazování procesního 
modelu řízení firmy. Úkolem ředitele 
divize 1 je akcentovat hledisko ekono-
miky. Víc, než kdy jindy, je nyní z řad 
investorů vyvíjen tlak na zkracování 
termínů realizace při současném ome-
zování nákladů. A to si žádá pečlivou 
obchodní a technikou přípravu zaká-
zek s transparentním předáním důleži-
tých informací do výroby. Bez perfekt-
ní komunikace a týmové souhry mezi 
všemi složkami divize a realizačního 
týmu nelze zakázky realizovat s po-
zitivním hospodářským výsledkem. 
Myslím, že v tomto směru mohu jako 
ředitel divizi pomoci.

Nelze si nevšimnout, že ve vedení 
firmy se nyní objevují zejména mladší 
tváře, vy nejste výjimkou…

To je dáno současným řízením všech 
firem, které klade extrémní nároky na 
všechny vedoucí pracovníky. Ovšem to 
neznamená, že by se zkušení matadoři 
odsouvali někam do ústraní. Jejich 
zkušeností je neustále potřeba, proto 
se stávají experty či poradci vedení 
firmy.

V čele divize 1 jste teprve tři týdny, 
jaké kroky provedete v příštích měsí-
cích?
Prvně musím zformovat tým svých nej-
bližších spolupracovníků. Následně se 
zaměřím na vnitřní fungování divize. 
Je důležité personálně ji stabilizo-
vat, budeme muset posílit zejména 
obchodní oddělení. Dále se budu věno-
vat vymezení kompetencí a přesných 
pravidel spolupráce mezi jednotlivými 
útvary. Mám v plánu zřídit úsek tech-
nického náměstka, který bude úzce 
spolupracovat s obchodní přípravou 
zakázek. Kladu si za cíl dosáhnout 
stavu, kdy divize bude zajišťovat neje-
nom účinnou kontrolu zakázek, ale 
i náležitý servis a zázemí pro realizač-
ní týmy staveb.

Prozradíte, jaké další kroky budou 
následovat?
Z dlouhodobější perspektivy pak bude 
pro fungování divize důležité věnovat 
se intenzivně marketingové a obchod-
ní činnosti a nalézt uplatnění výrob-
ních kapacit, kromě hlavního tržního 
segmentu zájmu divize 1 – realizace 
tunelů velkých profilů v ČR, také v ji-
ných  technologicky příbuzných seg-
mentech.
 A pak je samozřejmě potřeba věno-
vat pozornost rentabilitě zakázek.Vel-
ký potenciál je rozhodně v nasaze-
ní nových technologií. Na tom jsme 
již vlastně začali pracovat. Vybraní 
pracovníci divize 1 se před krátkým 
časem účastnili školení na osvojení 
technologie řízeného vrtání. Poprvé 
bychom tuto technologii rádi uplatnili 
při realizaci tunelů na železniční trati 
Votice–Benešov u Prahy.

Divize 1 se za poslední dva roky pro-
sadila v pro ni  netypických stavbách, 
při opravách mostů a rekonstrukcích 
silnic, budete v tom pokračovat?
Každopádně v realizaci těchto zaká-
zek budeme zcela jistě pokračovat. Na 
základě ekonomických analýz, které 
máme z již realizovaných zakázek, 
víme, že „minitým“ Víta Láška je sobě-
stačný a tyto zakázky vykazují dlouho-
době pozitivní ekonomické výsledky. 
Věřím, že se podaří v tomto tržním 
segmentu zajistit obraty i v příštích 
létech. 

Děkuji za rozhovor.
   Štěpán Sedláček

Od roku 2007 se společnost Doprastav 
podílí na významné tunelové stavbě na 
slovensko-polských hranicích. Výstavba 
tunelu v polské osadě Laliki (nachází se 
jen asi 5 km od slovenských hranic) je 
součástí investičního záměru s názvem 
„Stavba rychlostní komunikace S-69 
Bielsko-Biała–Żywiec–Zwardoń, úsek 
C2 Szare–Laliki“. Tunelová část před-
stavuje dvě liniové podzemní stavby: 
dvoupruhový silniční tunel, evakuační 
tunel a čtyři příčné spojovací chodby 
mezi tunely. Že je pro Doprastav zcela 
zásadní věcí proniknout na polský sta-
vební trh, dokazuje také tím, že zde 
v listopadu 2007 dokonce vytvořil vlastní 
organizační složku. Tunel v Lalikách je 
po delší době první takovouto stavbou, 
která se v Polsku začala stavět, a před-
pokládá se, že se jich – vzhledem k rovi-
natému terénu krajiny – ani příliš stavět 
nebude.

Ražení tunelové roury
V převážné časti se jak tunel, tak úni-
ková štola budovaly klasickou báňskou 
metodou s použitím zásad nové rakous-
ké tunelovací metody (NRTM), za nepře-
tržitého geotechnického monitoringu.
 Z důvodu uložení vrstev a požadavků 
na odvodnění byl tunel v Lalikách raže-
ný dovrchně z jihu na sever. To samo-
zřejmě pozitivně působilo na redukce 
účinků spojených se zabezpečením 
čelby. Ražený úsek tunelu byl rozdělen 
horizontálně na tři vrstvy: kalotu, lavici 
a dno. K rozpojování horniny se použí-
vala převážně pásová rýpadla a nakla-
dače, v ojedinělých případech, zejména 
v pevné hornině, došlo na rozpojování 
horniny pomocí trhacích prací malého 
rozsahu. 

Ražení evakuačního tunelu
Úniková štola se razila také s horizontál-
ním členěním, na kalotu a dno. Průchod 
masivem probíhal za pomoci slab-
ších trhacích prací a skalních bagrů. 
Dočasné zajištění bylo prováděno armo-
vaným stříkaným betonem a kotvami. 

Zkušenosti ze stavby
„Razit z obou dvou portálů (čtyři čelby) 
jsme začali z důvodů akceleračních 
opatření vzhledem k nepříznivým geolo-
gickým podmínkám a k termínu dokon-
čení zakázky. Geologické podmínky 
byly vzhledem k flyšovému pásmu velmi 
těžké,“ vysvětluje vedoucí projektu 
František Očkaják. Razilo se na plný 
profil tunelu, to znamená s minimálními 
odstupy mezi kalotou, lavicí a dnem, aby 
došlo k eliminaci konvergencí ve zjiště-
ných geologických podmínkách. 
 Silniční tunel byl proražen 4. května 
2009. První květnový týden zůstávalo 
z evakuačního tunelu k vyražení asi 60 
metrů, které se razičským osádkám 
podařilo vyrazit 27. května. Hlavní tunel 
byl nakonec vyražen v plném profilu 
poslední květnový den.
 „V evakuačním tunelu jsme profilo-
vali a realizovali vyrovnávací beton pro 
izolace spodní klenby. Následně nato 
se začaly betonářské práce na sekun-
dárním ostění únikové štoly,“ doplnil 
Očkaják.           Vojtech Gossányi, Doprastav  

DIVIZE 1 MÁ NOVÉHO ŘEDITELE DOPRASTAV EXPANDUJE 
DO POLSKA

PROJEKT ČLENA SKUPINY

Při pohledu na grafickou vizualizaci 
a skutečnou stavbu obchodní centrály 
rakouské společnosti Fronius je zřejmé, 
že divize 2 naší společnosti postup-
ně naplňuje představy architektů. Za 
zhruba 8 měsíců od zahájení se týmu 
Michala Krenara podařilo postavit hru-
bou stavbu včetně základních úprav 
okolních komunikací. A to i přesto, že se 
stavaři potýkali během zakládání stavby 
s mrazy, které je na více než dva týdny 
naprosto paralyzovaly. „Během jara 
a začátku léta se nám podařilo v pod-
statě dokončit celou hrubou stavbu, a to 
i včetně ploché střechy, vnitřních příček 
a některých rozvodů inženýrských sítí. 
Dohnali jsme tak skluz, který nastal v zi-
mě. Přesto se termín dokončení posunul 
ze září na listopad tohoto roku. Nebylo to 
však dáno tím, že bychom měli prodlevu 
my. Původně navržená fasáda totiž byla 
špatně staticky navržená (nosná kon-
strukce byla podstatně masivnější) a její 
přeprojektování přineslo navýšení ceny. 
To investor nechtěl akceptovat a řeši-
lo se, jakým způsobem tento problém 
odstranit, aby se cena nenavyšovala. 
Nakonec bylo dohodnuto, že zodpověd-
ný projektant doladí řešení fasády tak, 
že se cena nenavýší. Po velkých peri-
petiích projektant zajistil firmu, která 
dokáže vyhovět požadavkům. Odstranit 
tento problém trvalo asi čtyři měsíce, 
čímž nastalo značné zdržení, které vedlo 
k dalšímu posunu termínu,“ bilancuje 

stavbu projektový manažer Michal 
Krenar.
 Fasádu budou nakonec tvořit zateple-
né hliníkové a ocelové šablony, z vnitř-
ní strany opatřené sádrokartonovou 
konstrukcí. Administrativní budova tak 
dostojí i z pohledu svému účelu. 
  Vzhledem k tomu, že je budova 
postavena ve stráni, odpovídají tomu 
také propozice. Ve spodní, snížené části, 
se nabízí prostor k parkovacím stáním. 
Od prvního podlaží pak vznikají ve stejné 
úrovni s vrchním terénem kancelářské 
prostory. Zajímavý vzhled dá budově 
2. nadzemní podlaží, které bude pouze 
nad částí 1. nadzemního podlaží a rozbi-
je tak monotónní krabicový vzhled budo-
vy. A to i díky tomu, že zbylá část 1. nad-
zemního podlaží, nad kterým již nebude 
druhé patro, bude mít zvýšené stropy asi 
o dva metry. Významnou roli ve vzhledu 
budovy budou hrát také barevná roz-
hraní. Dokonalý optický rozklad budově 
dodají tři barvy – červená, bílá a tmavě 
šedá. Právě tyto barvy se objevují v gra-
fických stylech společnosti Fronius.
 Součástí dodávky divize 2 bude také 
vybudování okolních komunikací a při-
lehlého parkoviště pro 16 vozů. Dokončit 
stavbu znamená pro divizi také provede-
ní sadových úprav v okolí budovy.
 Svůj podíl zde má také divize 4 naší 
společnosti, která pro divizi 2 zajišťuje 
kompletní dodávku elektroinstalačních 
prací.                                             Š. Sedláček 

CENTRÁLA FRONIUS POKROČILA

ROZHOVOR NA AKTUÁLNÍ TÉMA

dokončení ze strany 1
V první fázi byl zajištěn bok stávajícího 
jednokolejného tunelu stříkaným beto-
nem a kotvami s injektáží. Ve druhé 
fázi byla vyražena kalota tunelu s ro-
zebráním části klenby stávajícího jed-
nokolejného tunelu. Kalota byla ihned 
zajištěna primárním ostěním. Ve třetí 
fázi je postupně bourána převážná část 
starého tunelu se současnou ražbou 
zbytku profilu (jádro a počva). Následně 
je celý profil zajištěn primárním ostě-
ním ze stříkaného betonu. Současně se 
bude provádět profilace tunelu, včetně 
realizace výklenků a tunelové propojky 
do zatím provozovaného druhého tunelu 
KALCHBERG (uveden do provozu v roce 

1870), který bude nakonec sloužit jako 
úniková štola. 
Pro představu, o jaké dílo se jedná, je na 
místě uvést několik základních paramet-
rů. Z jednokolejného železničního tunelu 
o světlém profilu přibližně 30 m2 došlo 
k přestavbě na tunel dvojkolejný o svět-
lém profilu asi 90 m2 a celkové délce 
612 metrů, přičemž ražená část tunelu 
má 564 metrů. Ražba se provádí pomo-
cí nové rakouské tunelovací metody 
(NRTM) s výztuží primárního ostění ze 
stříkaného betonu doplněného příhra-
dovými oblouky, KARI-sítěmi, kotvami 
a ocelovými jehlami. 
           Více ve fotoreportáži na straně 6.
                                                Š. Sedláček 

MALÁ OSLAVA V MOSTECH U JABLUNKOVA

Od poloviny února letošního roku prová-
dí „Sdružení NAVATYP a Subterra – sil-
nice Lišany“ rekonstrukci Pražské ulice 
v obci Lišany na Rakovnicku. Subterra, 
zastoupená divizí 1, je členem sdružení 
s podílem 50 %. 
 Důvodem k rekonstrukci silnice byla 
především výstavba nové dešťové kana-
lizace, výstavba nových osvětlovacích 
bodů veřejného osvětlení a neodpovída-
jící stav vozovky pro provoz. 
 Rekonstrukce je rozdělená na 
několik stavebních objektů. Objekty 
rekonstrukce silnice tvoří 4 úseky, 
každý přibližně 200 metrů dlouhý. 
Před vlastní rekonstrukcí silnice se 
v předstihu provádí také rekonstruk-
ce vodovodního potrubí a výstavba 
nové dešťové kanalizace. V rámci 
úseku se odbourá stávající komuni-
kace spolu s podkladními vrstvami 
a provede se zpevnění podkladu 
geotextilií, popřípadě se částečně 

vymění podloží. Současně s mírným 
předstihem se osadí obrubníky do beto-
nového lože. Následuje uložení pod-
kladních vrstev vozovky s hutněním na 
požadovanou úroveň. Dále se pokračuje 
pokládkou a hutněním asfaltové vrstvy.
 V současné době již začala výstavba 
posledního úseku a ukončení projektu 
se blíží k zdárnému zakončení, které 
je naplánováno na třetí zářijový týden 
tohoto roku.               Ján Dindoš a Vít Lášek 

SUBTERRA RENOVUJE ULICI V LIŠANECH 
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PALLADIUM 
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

Ve čtvrtek 25. června byly v aule ČVUT 
v Betlémské kapli slavnostně uděleny 
tituly a ceny celostátní soutěže Česká 
dopravní stavba roku 2008. Do soutě-
že bylo přihlášeno celkem 24 staveb, 
jejichž dokončení proběhlo v roce 2008.
Společnost Subterra byla v rámci sdru-
žení zastoupena dvěma stavbami, a sice 
tunelem Klimkovice, který je součás-
tí nedávno zprovozněného úseku 4707 
dálnice D47 a stavbou pražského metra, 
IV. provozní úsek trasy C metra, Ládví–
Letňany.   
 Za naši společnost se předávání cen 
zúčastnili mimo jiné generální ředitel 
Ondřej Fuchs a obchodní ředitel Vladimír 
Starý. A právě generální ředitel měl tu 
čest vystoupit na pódium hned dvakrát, 
aby si převzal ocenění Titul dopravní 
stavba roku. V případě tunelu Klimkovice 
se jednalo o titul v kategorii Stavby 
dopravní infrastruktury na transevrop-
ské dopravní síti s rozpočtem nad 50 
mil. korun a v případě prodloužení trasy 
C pražského metra jde o titul v kategorii 
Stavby dopravní infrastruktury s rozpoč-
tem nad 50 mil. korun. Nutno podo-
tknout, že pro tunel Klimkovice to bylo 
již druhé ocenění za poslední 2 měsíce.

 Vítězům osobně blahopřáli premiér
vlády České republiky Jan Fischer,   
a ministr dopravy Gustáv Slamečka. 
Oba ve svých projevech shodně zdů-
raznili význam dopravní infrastruktury 

pro rozvoj ekonomiky ČR. Premiér Jan 
Fischer nadchl 410 hostů z řad zástup-
ců významných stavebních společností, 
investorů a projekčních ateliérů svým 
projevem. Dopravní stavby výstižně při-
rovnal k „příběhu“ a zdůraznil tak motto 
letošního ročníku soutěže: „Doprava 
nejsou jen stavby a cesty, doprava je 
proces“. Dokončení rozestavěných 
a připravených dopravních staveb je 
podle premiéra potřebné nejen pro 
usnadnění mezilidské komunikace, ale 
hlavně pro další rozvoj ekonomiky.
 Gustáv Slamečka vyzdvihl důležitost 
dopravních staveb pro rozvoj ČR. Ve 
svém projevu však důrazně apeloval 
na efektivitu při navrhování a výstavbě 
dopravní infrastruktury, což je nezbyt-
ným předpokladem pro realizaci co 
největšího počtu staveb právě v době, 
kdy je nutné omezovat výdaje státní-
ho rozpočtu. Závěrem vyzval přítomné, 
aby do dalšího ročníku soutěže přihlásili 
dokončené stavby dopravní sítě ČR, ve 
kterých se budou propojovat technické 
i užitné aspekty s aspektem finančním. 
Názor, že vynakládání státních prostřed-
ků a zdrojů z evropských fondů je potře-
ba veřejně prezentovat, zastávají též 
generální ředitel ŘSD ČR Alfred Brunclík 
a generální ředitel SŽDC Jan Komárek.
 Večerem hosty provázel zasvěce-
ný a vtipný komentář profesora Petra 
Moose, který jako předseda poroty uvedl 
každou z oceněných staveb. Děkan 
Fakulty dopravní ČVUT poté předsta-
vil nejen podmínky soutěže „O nejlep-
ší diplomovou práci z oboru doprava 
za rok 2009“, ale zejména se ve svém 
hodnotícím projevu věnoval výsledkům 
ankety, ze které jasně vyplynula potřeba 
organizace samostatné soutěže doprav-
ních staveb. Jménem poroty i vypisova-
telů na závěr večera poděkoval květi-
nami ředitelce organizující společnosti 
Miloslavě Veselé.                  Š. Sedláček 

Na konci minulého roku uzavřela di-
vize 4 smlouvu o dílo se společností 
PSJ a.s. na dodávku zdravotně tech-
nických instalací do administrativní-
ho objektu Filadelfie, který se nachází 
v administrativním parku na Praze 4,
mezi ulicí Baarova a Brumlovkou.
 Sedmnáctipodlažní dům s šesti 
podzemními podlažími by měl dopl-
nit nabídku veřejných funkcí, zlepšit 
dopravní situaci v okolí stavby a stát se 
novým správním centrem dané lokality 
a architektonickým akcentem zástavby 
BB Centra. 
 Dodávka vodovodu, kanalizace a za-
řizovacích předmětů pod vedením ma-
nažera projektu Václava Rataje v cel-
kovém objemu 23 milionů korun byla 
zahájena v posledním červnovém tý- 
dnu. Dílo má být dle harmonogramu 
dokončeno do 30. dubna 2010.

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008 DIVIZE 4 ZAHÁJILA PRÁCE 
V AC FILADELFIE

PROJEKTY DIVIZE 4

Začátkem května letošního roku zahá-
jil pracovní tým Víta Láška z divize 1 
rekonstrukci mostu na silnici III. třídy 
spojující obce Jenichov a Řepín v měl-
nickém okrese. Most je veden pod 
evidenčním číslem 27315-001. Původní 
konstrukce mostu byla tvořena cihel-
nou klenbou světlé šířky 3 metry, usa-
zené na opěrách z pískovcového zdiva, 
ze kterého byly postaveny i poprsní zdi 
a křídla. 
 Důvodem rekonstrukce byl přede-
vším špatný stav říms, poprsních zdí, 
a zejména trhlina šířky až 4 centimetry 
jdoucí podél celé klenby. Příčinou této 
trhliny bylo nerovnoměrné sedání pod-
loží jenichovské opěry, která je založe-
na na povodňových hlínách, zatímco 
řepínská opěra je opřena o pískovco-

vou skálu. Rekonstrukce mostu proto 
spočívá ve zlepšení podloží jenichovké 
opěry sedmi pilíři tryskové injektáže, 
ve zhotovení železobetonové skořepi-
ny tloušťky 20 centimetrů a v nahra-
zení původních poprsních zdí novou, 
železobetonovou s římsami a zábra-
delními svodidly, vyhovujícími součas-
ným požadavkům na úroveň zadržení. 
Nejnáročnější částí stavby je právě 
zhotovení železobetonové skořepiny, 
která je přes trny spřažena s cihelnou 
klenbou. Její funkcí je zajistit celistvost 
klenby a eliminace nepříznivého vlivu 
výše zmiňované trhliny v cihelné části.
 V polovině července stavba pokroči-
la do fáze betonáží klenby a poprsních 
zdí a v polovině srpna by měl být most 
uveden do provozu.                   Vít Lášek 

DIVIZE 1 OPRAVUJE DALŠÍ MOST

NAŠE OCENĚNÍ

V úterý 9. června se konala v Ostra-
vě akce, která zajímala místní stavební 
firmy a všechny, kteří se podílejí na pří-
pravě a realizaci stavebních projektů. 
V Divadle Antonína Dvořáka se pořá-
dal slavnostní galavečer s vyhlášením 
nejlepších staveb Moravskoslezského 
kraje za rok 2008. V kategorii dopravních 
a inženýrských staveb byl přihlášen i tu-
nel Klimkovice, který stavěla Subterra  
se svými partnery v letech 2004 až 2008.
  Zatímco vítězství v této kategorii bylo 
víceméně očekávané, radostné 
překvapení nás čekalo v samém 
závěru večera. Tunel Klimkovice 
totiž získal hlavní cenu a stal se 
nejlepší stavbou roku 2008 v Mo-
ravskoslezském kraji bez ohledu 
na kategorie. Úspěch to byl o to 
větší, že ceny vybírala odborná 
porota vedená odborníkem na 
slovo vzatým, architektem, býva-
lým náměstkem primátora a sená-
torem Milanem Balabánem. Ten 

ve své závěrečné řeči mimo jiné uvedl, 
že porota vybírala i s ohledem na to, aby 
zvolená stavba měla šanci i v celostátní 
soutěži o stavbu roku České republiky, 
do které náš tunel tímto automaticky 
postupuje. Tato slova nás samozřejmě 
velmi potěšila. Jak se tunel Klimkovice 
umístí v celostátním finále, se teprve 
uvidí. To, že v něm už dvanáct měsíců 
bez problémů projíždějí spokojení moto-
risté, je každodenní ostravská realita.
                Karel Franczyk 

STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Po téměř půlročním trvání výběrové-
ho řízení získala na začátku července 
divize 4 zakázku na kompletní dodáv-
ku vzduchotechniky, topení, chlazení,
zdravotně technických instalací,  mě- 
ření a regulace při výstavbě admi-
nistrativního objektu Prague Marina 
Office Center. Objekt staví jako gene-
rální dodavatel firma Porr (Česko) a.s., 
pro společnost Lighthouse Services, 
s.r.o., a nachází se těsně před bytovým 
domem Prague Marina v Jankovcově 
ulici v Praze-Holešovicích. 

 Celkový objem prací činí 57 milionů 
korun a součástí zakázky je i zpracová-
ní realizační projektové dokumentace, 
podle které se budou řemesla TZB 
realizovat. Projektový tým pod vedením 
manažera projektu Václava Rataje bude 
stát před nelehkým úkolem: dokončit 
celou stavbu do 15. prosince tohoto 
roku. Práce byly zahájeny 20. července 
a do té doby bylo třeba zapracovat 
řadu koncepčních technických změn 
do projektové dokumentace a součas-
ně zahájit výrobní přípravu tak, aby 
nebyl ohrožen termín dokončení díla.
 Získání této zakázky je důležité 
zejména z důvodu vytížení vlastních 
výrobních kapacit divize 4 na druhé 
pololetí roku. Z marketingového pohle-
du a z hlediska dlouhodobé snahy 
o rozšíření dodávek na externím trhu si 
divize 4 tímto rozšiřuje portfolio zákaz-
níků o dalšího nového klienta. 
               Aleš Trnečka 

TZB V PRAGUE MARINA 
OFFICE CENTER

Přibližně po půlroce se pracovní tým 
Jana Povejšila z divize 2 vrátil do 
Kamenné u Příbrami, aby zahájil II. etapu 
stavby. Na přelomu roku zde dokončil 
I. etapu výstavby technologického ob- 
jektu ke zkušební hale v areálu rezortu 
SUJB (Státní ústav jaderné bezpečnos-
ti) – na pracovišti SUJCHBO (Státního 
ústavu jaderné, chemické a biologické 
ochrany). Investor projektu, kterým je 
SUJCHBO, si vybral i pro pokračování 
stavby opět divizi 2, protože již v případě 
realizace první části dokázala, že je 
spolehlivým, a především důvěryhod-
ným partnerem.
 Ve zkratce si připomeňme, co zahr-
novala I. etapa. Divize 2 měla za úkol 
postavit hrubou stavbu objektu, jenž 
bude sloužit jako technologické a sociál-
ní zázemí pro stávající zkušební halu. 
Nový objekt je s halou propojen tak, aby 
bylo možné bezpečně vcházet do haly, 
kde může být simulován únik nebez-
pečných látek, a z haly opět vystoupit 
přes různé přestupní a dekontaminační 
komory zpět do civilního prostředí. 
 V rámci I. etapy provedla divize 2 hru-
bou stavbu, bez jakýchkoli úprav vněj-
ších i vnitřních prostor nebo instalací. 
Ty a dostavbu dalšího zázemí zkušební 
haly zahrnuje II. etapa. „K přístavbě, 
kterou jsme dokončili na konci minulého 
roku, nás čeká dostavba ještě menšího, 
bočního přístavku, který má půdorysný 
rozměr asi 21 x 8 metrů. Ten bude sloužit 
především jako velín a zázemí velína 
pro zkušební halu. V obou přístavcích 
následně proběhnou finální práce. Ty 
představují kompletní do- 
končení omítek, podlah, 
stropů, instalaci rozvodů 
inženýrských sítí apod.,“ 
popisuje pokračování stav-
by Jan Povejšil.
 Od začátku této stavby 
byl kladen značný důraz 
na dekontaminační část, 
která se nachází v propo-
jení se stávající halou, kde 
mohou probíhat různá cvi-
čení s látkami biologické 

nebo i chemické povahy. Tato část má 
zvláštní specifikace a nároky na její pro-
vedení a v případě zkoušek musí dojít 
k jejímu hermetickému uzavření. To zna-
mená, že v těchto místnostech dochází 
k řízeným přetlakům a dekontaminacím. 
Veškerá propojení jsou řešena pomocí 
speciálních plynotěsných dveří nejvyšší 
možné kvality. „Dekontaminační část 
je skutečně rarita, která nemá obdo-
by, nároky na její realizaci jsou vyšší 
nežli například na prostory chirurgic-
kých sálů, a to s ohledem na možnou 
kombinaci nebezpečných biologických 
a chemických látek. V podstatě nic zde 
není standardní, vše podléhá přísným 
bezpečnostním podmínkám, od litých 
podlah, stěrkových stěn až po osvětlení. 
Za tímto účelem jsme museli oslovit 
renomované firmy, které dokáží materiál 
na povrchovou úpravu dekontaminační 
části nejen dodat, ale také aplikovat. 
Další kapitolou je systém řízených tlaků, 
přetlaků a plynotěsných uzávěrů, včet-
ně zmiňovaných vstupních dveří. I tady 
bylo nutné najít odborníka na slovo vza-
tého – vše je navrhováno přímo na toto 
pracoviště,“ líčí dále unikátní požadavky 
na stavbu Jan Povejšil.
 Ačkoliv se nejedná o zakázku vý- 
znamné hodnoty (I. etapa stála 5 mil. 
korun, II. etapa 13 mil. korun), do budouc-
na se jistě zařadí mezi naše referenční 
stavby, a to díky specifickým nárokům 
jak na její získání, tak i provedení.
 Divize 2 by měla dokončené objekty 
předat investorovi na konci listopadu 
tohoto roku.                             Š. Sedláček 

UNIKÁTNÍ STAVBA POKRAČUJE



Stavbyvedoucí divize 1 Dalibor Čenčík 
se jako zástupce společnosti Subterra 
zúčastnil ražby mikrotunelovacím stro-
jem Unclemole Iseki TCP 3020 ve Špa-
nělsku. Jednalo se o součást stavby
elektrárny v Barceloně, poblíž přístavu
Port Forum, 230 metrů od Středozemní-
ho moře a 50 metrů od řeky Besos. 
Práce byly prováděny ve spoluprá-
ci s anglickou firmou AGD ltd. pro 
hlavního dodavatele – španělskou fir- 
mu Acciona Infraestructure. „Mým 
úkolem bylo vykonávat dle smlouvy 
s firmou AGD ltd. práci supervizora. 
Na základě požadavků firmy Acciona 
jsem prakticky proškolil osádku v ob-
sluze technologie ražby ISEKI, řešil 
provozní problémy, kontroloval dodržo-
vání zásad hornické práce a bezpeč-
nosti, prováděl poradenskou a kon-
zultační činnost ve spolupráci s agen-
tem a subagentem stavby z firmy 
Acciona,“ popisuje svou zahraniční 
stáž expert na ražbu pomocí stroje 
ISEKI Dalibor Čenčík. Ten má s touto 
technologií bohaté zkušenosti přede-
vším z domácího prostředí, zejména 
z Karvinska, kde Subterra prováděla 
několik ražeb.  
Ze startovací jámy o průměru 21 metrů 
a hloubce 16 metrů bylo v rámci stav-
by vyraženo 350 metrů o hrubém pro-
filu 3 metry. Průměrný denní postup 
činil 6,5 metru. Technickou zvláštností 
byla absence cílové jámy. Ražba pro-
bíhala většinou pod mořským dnem 

Středozemního moře, které bylo záro-
veň cílovou jámou. Stroj a potrubí 
proto bylo nutné speciálně upravit 
pro možnost ukončení ražby v moř-
ském dně, které se nachází v hloub-
ce přibližně 20 metrů pod hladinou. 
Provedené ražby budou sloužit pro 
chlazení elektrárny mořskou vodou. 
Pro možnost chlazení budou na konci 
každé tunelové trouby namontovány 
difuzory, proto byly roury číslo 1, 3 
a 5 vybaveny vodotěsným ocelovým 
poklopem, na který se pod vodou 
namontují difuzory. 
 Tento technicky velmi zajímavý 
projekt je důkazem vysoké kvality 
našich techniků, kteří dokáží obstát 
v obtížných podmínkách i v zahraničí. 
Zkušenosti a poznatky z této zakáz-
ky byly zpracovány formou cestovní 
zprávy a jsou k dispozici na divizi 1. 
                    Š. Sedláček 
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ZAHRANIČNÍ MISE

PALLADIUM 
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

ZÚČASTNILI JSME SE 
MIKROTUNELOVÁNÍ V BARCELONĚ

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ

Maďarská metropole Budapešť hostila 
ve dnech 25. až 28. května 2009 celosvě-
tový tunelářský kongres pořádaný mezi-
národní asociací ITA AITES. Maďarsko 
přivítalo účastníky konference nádher-
ným, bezmála letním počasím a vynika-
jící atmosférou. Organizace klapala na 
výbornou, doprovodná expozice firem 
byla velmi pestrá a rovněž se dá říci, že 
většina přednášek měla dobrou úroveň.
 Klíčovými tématy konference byly 
tentokrát otázky komunikace s veřej-
ností a prezentace tunelářské profese 
a jejích výsledků navenek. Tak jako už 
tradičně v posledních letech se větši-
na referátů týkala nasazení strojů TBM 
a zejména otázky chemické úpravy hor-
nin pro ražbu TBM. 
 Neztratila se tu ani Česká republika. 
Prezentovány byly například projekty 
rekonstrukce tunelu v Mostech u Jab-
lunkova, tunely Dobrovského a Blanka. 
Subterra, vzhledem k relativní dostup-
nosti místa konference, vyslala silnou 
delegaci, v níž byli zastoupeni: ředitel 
divize 1 Jan Vintera, obchodní náměs-
tek divize 1 Jan Frantl, specialista TBM 
Karel Franczyk, zástupce výrobně-tech-
nického ředitele Radek Blaško a hlavní 
stavbyvedoucí na pražských kolekto-
rech Jiří Patzák. Víkendového seminá-
ře, který celé konferenci předcházel, 
se zúčastnil také odborný referent pro 
strategický rozvoj Jiří Smolík. V případě, 
že bude mít někdo zájem o konferenční 
materiály a firemní materiály z expozice, 
může je dohledat u zmíněných účastní-
ků kongresu. 
 Konference skončila návštěvou vý- 
stavby budapešťského metra. Ta se pro-
vádí pomocí štítu TBM a dá se tedy říci, 
že v Budapešti je nyní možné pozorovat 
to, co Prahu teprve čeká.  Karel Franczyk 

TUNELÁŘSKÝ KONGRES

TUNEL PRACKOVICE ZDÁRNĚ VYRAŽEN
Pouhých devět měsíců trvalo divizi 1 
naší společnosti vyrazit dvě přibližně 
155 metrů dlouhé tunelové roury pod 
kopcem Debus v prackovickém lomu, 
poblíž obce Prackovice nad Labem. Ve 
čtvrtek 18. června byla v dopoledních 
hodinách kompletně vyražena levá 
tunelová trouba (LTT) se zajištěným pri-
márním ostěním a o necelé dva týdny 
později také pravá tunelová trouba 
(PTT). Vzhledem k tomu, že se ražba 
prováděla ve vytěženém lomu, čekaly 
na naše razičské osádky mnohokrát 
nemilá překvapení. Zkušený tým divi-
ze 1 se však pod vedením manažera 
projektu Oldřicha Čejky dokázal s ne-
stabilním horninovým prostředím zdár-
ně vypořádat.
 Ražby byly zahájeny z jižního (také 
pražského) portálu, který je umístěn do 
severní stěny bývalého lomu. Komorové 
odstřely prováděné v lokalitě dnes již 
vytěženého lomu však porušily skal-
ní prostředí severní stěny lomu tak, 
že bylo nejen nezbytné zkrátit původ-
ní návrh délky ražené části tunelu 
o zhruba 50 metrů, ale rovněž vytvořily 
nepříznivé podmínky pro provizorní kon-
strukce zabezpečující jižní portálovou 
stěnu tunelů na výšku zhruba 25 metrů. 
Také provádění ražeb, zejména v prv-
ních úsecích blízkých jižnímu portálo-
vým vstupům, bylo nezbytné v zájmu 
zabezpečení jejich stability podrobněji 
členit oproti předpokladům projektu. 
V prvních úsecích také docházelo k do-
plňování o konstrukce spodních kleneb 
v každé z částí celkového profilu tunelu.
Jako první byla zahájena ražba LTT. 
S mírným časovým odstupem se při-
stoupilo k zahájení ražby PTT, avšak 
po prvním záběru v kalotě se vyskytly 
komplikace v důsledku horizontálního 
i vertikálního poklesu. „Mnohem snad-

něji šly ražby na LTT, kde bylo horninové 
složení příznivější. Jistou výhodou byla 
i stávající průzkumná štola,“ vzpomíná 
Oldřich Čejka. 
 S plíživými horizontálními pohyby se 
však stavaři setkávali i nadále, proto 
docházelo během ražeb stále k dalším, 
dodatečným opatřením. „Z průzkumné 
štoly i z náskoku v ražbě LTT jsme měli 
informace, které nám dávaly naději, že 
od čtyřicátého metru se změní geologie 
k lepšímu. Zde se totiž nachází tzv. smy-
ková plocha způsobující ujíždění kopce. 
Jejím překonáním bychom měli kopec 
spojit se stabilní horninou a postupovat 
stejným tempem jako u LTT,“ doplňuje 
Oldřicha Čejku hlavní stavbyvedoucí 
Václav Pusch.
 Po překonání přibližně čtyřiceti metrů 
se geologie opravdu o poznání zlepšila 
a na základě informací z geomonito-
ringu již nebylo nutné přijímat taková 
bezpečnostní opatření, jako tomu bylo 
ze začátku. Obě tunelové trouby, jejichž 
výrubní profil je 10,78 x 14,14 metru, byly 
z hlediska hornické činnosti dokončeny 
v červnu tohoto roku.
 Subterra připravila v rámci tunelu 
Prackovice také protilehlý (ústecký) 
portál, odkud bude navazovat mostní 
estakáda přes nepřístupnou Uhelnou 
strouhu až k 620 metrů dlouhému raže-
nému tunelu Radejčín, který realizuje 
Metrostav. Pro divizi 1 práce v Prac-
kovicích ještě nekončí. Až do konce 
září zde bude ještě stavět 132 metrů 
dlouhou zárubní zeď po levé straně 
z pohledu na pražský portál. Ta má za 
úkol držet svah před sesunem. Na zho-
tovitele definitivního ostění bude čekat 
také realizace přesypaných částí, které 
po součtu obou stran tunelu dají přibliž-
ně 90 metrů. Prackovický tunel tak bude 
měřit 266 metrů.                     Š. Sedláček 

Pro vybrané pracovníky divize 1 se 
koncem května uskutečnilo školení 
na osvojení technologie řízeného 
vrtání ABC Regular/Total (název sys-
tému řízeného vrtání provozovaný na 
strojích Atlas Copco). 
 V rámci dvoudenního kurzu, který 
probíhal v areálu divize 12 ve Vestci 
u Prahy, se školící pracovníci nejpr-
ve teoreticky připravovali pod vede-
ním specialistů z firmy Atlas Copco

(Vladislav Mareš – foto 1). Praktický 
nácvik se uskutečnil díky spolupráci 
divize 12 na instalovaném trenažéru 
se strojem Boomer E2C (pohled ze 
stroje – foto 2). 
 Celá akce je součástí širší snahy 
společnosti Subterra o udržení tech-
nologického náskoku v oblasti pod-
zemního stavitelství. Školení se zú- 
častnilo 14 pracovníků divize 1.             
              Miroslav Vlk 

1 2

V průběhu března až června 2009 
proběhla v České republice soutěž 
o „Technické dílo roku 2008 v obo-
ru geodézie a kartografie“. Soutěž 
je každoročně vypisována Komorou 
geodetů a kartografů (Zeměměřickou 
komorou), ve spolupráci s Českým 
svazem geodetů a kartografů a Čes-
kým úřadem zeměměřickým a katas-
trálním. Geodetický provoz Subterra 
přihlásil do soutěže dílo „3D základní 
mapa dálnice tunelu Klimkovice“, 
kterou vyhotovil v rámci pilotního 
projektu pro ŘSD jako geodetickou 
dokumentaci skutečného provedení 
stavby tunelu ve 3D. Soutěž má dvě 
části. První část soutěže probíhá 
na základě internetového hlasování 
geodetické veřejnosti, ve druhé části 
se k jednotlivým soutěžním pracím 
vyjadřuje odborná porota. Vyhlášení 
vítězů se uskutečnilo na konferen-
ci Komory geodetů a kartografů 
12. června 2009.
Naši geodeti v silné konkurenci 
obstáli jak u geodetické, tak i u od-
borné veřejnosti. Geodetická veřej-
nost zařadila naše dílo na 2. místo 
a podle názoru odborné poroty se 
dělíme o 2. a 3. místo s firmou Gepro 
(systém Proland).              Š. Sedláček 

GEODETI SKLÍZÍ ÚSPĚCHY

ROZŠIŘUJEME
VNITROPODNIKOVOU TECHNOLOGII

PŘÍPRAVA REZIDENČNÍHO PARKU
Metrostav Vackov a.s. zahájil na Praze 3,
mezi nákladovým nádražím Žižkov a Ma-
lešicemi, v sousedství parku Židovské 
pece, přípravu a asanaci území pro 
výstavbu obytného komplexu s názvem 
Rezidenční park na Vackově. Parcela na 
ploše 28 000 m2 je vymezena křížením tří 
komunikací, má trojúhelníkový půdorys 
a nachází se poblíž jednoho z center 
plánovaného sídliště. 
 Stávající prostor mezi obytnou zástav-
bou sloužil dlouhá léta jako skladové, 
komerční, nevyužité a neudržované 
plochy. To však bylo z této atraktivní 
lokality logicky odsunuto, aby dalo pro-
stor k efektivnějšímu využití v návaz-
nosti na urbanistické sjednocení území 

s ohledem na okolní již stávající bytovou 
zástavbu. V rámci první etapy výstavby 
dochází k přípravě území. To spočívá 
především v likvidaci zpevněných ploch, 
jež tvoří asfaltová a betonová pokrývka. 
První etapu realizuje divize 2 společ-
nosti Subterra pod vedením manažera 
projektu Radovana Koutka.
 „Ještě předtím, než jsme 20. května 
zahájili práce na odstraňování zpev-
něných ploch, byly vykáceny stávající 
porosty, a to v době, kdy to bylo možné, 
tedy před obdobím vegetačního klidu. 
Nás tak kromě odstranění veškerých 
zpevněných ploch a podloží až do hloub-
ky téměř půl metru čeká také vyčiště-
ní ploch od kořenů a drnů. Největším 
úskalím je pro nás těsně přiléhající okol-
ní zástavba. Demolice ploch jsou dopro-
vázeny jednak hlukem a následně praš-
ností. Snažíme se proto vše eliminovat 
například upravenou pracovní dobou 
a upraveným technologickým postupem 
prací, abychom co nejméně omezovali 
místní obyvatele,“ říká Radovan Koutek.
 Divize 2 by měla dokončit přípravu 
území do 20. srpna.                Š. Sedláček 



Čtenáři měli možnost již několikrát na 
stránkách našeho periodika seznámit 
se v krátkosti se zajímavými přírůstky 
do strojního parku naší společnosti. 
Na podzim loňského roku  jsme přines-
li informaci o nové technice pro rea-
lizaci zakázek v oblasti modernizace 
železničních koridorů. Dnes bychom 
chtěli představit stroj z rodiny tunel-
bagrů, a to produkt německého výrob-
ce, stroj TEREX-Schaeff TE 210. Jedná 
se o rypadlo v hmotnostní kategorii 
27 tun, konstruované pro rozpojovací 
a nakládací činnosti ve stísněných pro-
storách tunelových staveb. Speciální 
konstrukce naklápěcí násady výložní-
ku umožňuje jak přibírání obloukového 
příčného profilu budovaného díla roz-
pojovací lopatou (tzv. dračím zubem), 
tak také jemnou profilaci dalším pří-
davným zařízením – rotační frézou. Tato 
technologie se uplatní především při 
reprofilaci provizorní obezdívky tune-
lů, před pokládkou mezilehlé fóliové 
izolace. Dalším přídavným zařízením, 
jež značně rozšiřuje možnosti využi-
tí stroje, jsou podkopové nakládací 
lopaty různých objemů a geometrie, 
dále pak možnost připojení impaktoru, 
tedy hydraulického bouracího kladiva 
nebo hydraulických nůžek pro bourání 
železobetonových konstrukcí. Rychlá 
výměna těchto přídavných zařízení je 
možná díky rychloupínacímu zařízení 

instalovanému na násadě výložníku, 
jenž umožňuje též kompatibilitu pří-
davných zařízení užívaných na strojích 
Liebherr.
 Z technických parametrů stojí za 
zmínku výkon poháněcího agregátu, 
kterým je šestiválcový přeplňovaný 
dieselmotor, jenž pohání výkonově ří- 
zené dvojité axiální pístové čerpadlo 
s regulací podle zatížení. Tento agregát 
je zdrojem tlakového oleje pro všechny 
přímočaré i rotační hydromotory stro-
je. Pojezd  tunelbagru je konstruován 
jako bezúdržbový housenicový pod-
vozek s hydrostatickým pohonem. Pro 
zvýšení požární bezpečnosti a zlepšení 
čistoty ovzduší pracovního prostředí 
je výfukový systém motoru vybaven 
lapačem pevných částic. Z dalších 
pokrokových technologií je možno zmí-
nit centrální mazání, které zabezpečuje 
stálý přísun maziv do exponovaných 
pohyblivých skupin stroje. Tak bychom 
mohli pokračovat i dále s výčtem tech-
nických parametrů tohoto rypadla, kte- 
ré však nejsou tou nejdůležitější veli-
činou ve využití techniky na našich 
stavbách. Tou jsou především spoleh-
livost, nízké provozní náklady, jednodu-
chá obsluha a zabezpečený servis. Zda 
tato hlediska z pohledu uživatele budou 
naplněna, rozhodne nasazení tohoto 
stroje při realizaci tunelových staveb. 
                                         Vladimír Toman  
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NOVÁ STAVBA DIVIZE 3 SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ

NOVÁ TECHNIKA NA NAŠICH STAVBÁCH

edá se říci, že bychom tentokrát 
zařadili do pravidelného seriá- 
lu Setkání s osobností přímo 

kmenového zaměstnance společnosti 
Subterra, přesto jde o osobnost, která 
více či méně byla, je a jistě nadále bude 
spjatá s naší firmou. Navíc zná společ-
nost Subterra mnohem více než řada 
současných stálých pracovníků – vždyť 
s firmou spolupracoval již na Želivském 
přivaděči. Jeho znalosti a zkušenosti 
pro nás byly natolik důležité, že několik 
let zastával funkci předsedy předsta-
venstva a ještě donedávna byl členem 
dozorčí rady společnosti. To jsou jistě 
dostačující důvody, proč s touto osob-
ností zavzpomínat. Je tu však ještě jeden 
důvod, který je tomuto seriálu od počát-
ku vlastní, a to je jubileum. Asi poprvé 
se vydáváme gratulovat k 70. narozeni-
nám. Řada čtenářů z těchto indicií zřej-
mě vydedukovala, že osobností toho-
to Zpravodaje je prof. Ing. Jiří Barták, 
DrSc., který 13. června oslavil v plné síle 
krásné kulatiny.
 Pokud si někdo myslí, že pan Barták 
po dlouhých letech strávených na 
katedře a snad na všech významných 
podzemních stavbách v ČR odpočívá 
někde v houpacím křesle s dekou přes 
kolena, hluboce se plete. Domluvit si 
s ním schůzku znamená velké plánování. 
Nám se to podařilo na začátku prázdnin. 
Ale… Bylo potřeba stanovit přesný den 
a přesnou hodinu. Dopředu bylo známo, 
že má čas pouze od 9.30 do 10 hodin 
dopoledne. Pak má prý konzultace. Ano, 
je to tak. Profesora Bartáka jakoby věk 
vůbec nezajímal. Schůzka proběhla jak 
jinak než na půdě stavební fakulty v Dej-
vicích, kde tráví většinu času.
 Bylo za 2 minuty 9.30. Na rozhovor 
tedy zbývá 32 minut. Otázky jsou pečlivě 
připravené, času není nazbyt. Ušetřené 
2 minuty se nepřičetly, protože pan pro-
fesor vyřizoval důležitý telefon. Krátké 
přivítání a „jdeme na to“. Jdeme na to 
je záměrně v uvozovkách. Položil jsem 
de facto jen první a poslední otázku. 
Těch asi 10 uprostřed jsem si pomalu 
odškrtával, protože pan Barták se k prv-
ní otázce týkající se jeho seznámení se 
stavařinou rozpovídal tak, že skončil až 
v současnosti. Bez delšího přemyšlení 
uváděl všechna data a jména mistrů, 
profesorů a kolegů, se kterými se kdy 
setkal, až jsem ho podezříval z přípravy 
na tento rozhovor. Ale nebylo tomu tak. 
 „Ke stavařině mě vlastně poprvé při- 
vedl můj švagr, který pracoval jako 
dopravní inženýr na letišti a jednou mě 
tam s sebou vzal. Myslím, že tam to 
bylo poprvé, kdy jsem ucítil, že tohle mě 
bude v životě bavit,“ zněla první slova 
profesora. Není tedy divu, že během 
prohlubování svých znalostí skončil 
na fakultě inženýrského stavitelství, 
kde jej nejvíce zajímaly inženýrské 
stavby – mosty, tunely, silnice, letiště. 
Podzemní stavby nakonec hrály prim, 
což se odrazilo v jeho diplomové práci, 
kterou věnoval tehdy aktuálnímu návrhu 
trasy pražského metra A mezi oblastí 
Klárova a Václavským náměstím, psal 
se rok 1961. Se svou první opravdovou 
stavbou se seznámil v Kralupech nad 
Vltavou v areálu dnešního Kaučuku, kde 
jako asistent stavbyvedoucího realizoval 
stavbu Závodní učňovské školy práce. 
Jednalo se však o povrchovou stavbu 
a k těm zrovna neinklinoval. Po roce se 
šel zeptat zpět na katedru ke svému 
bývalému profesorovi na práci. S velkým 
nadšením dostal práci asistenta na 
tunelové stavby. Na téměř jeden rok jej 
však od slibné kariéry odloučila vojen-
ská povinnost. „Na vojně jsem měl být 
jen půl roku, ale tehdy zrovna propukla 
kubánská krize a málem se schylovalo 
k válce, tak jsem na vojně musel zůstat 
déle, než bylo plánováno,“ vzpomíná 
profesor Barták. Po vojně se vrátil zpět 

na katedru, která se během té doby změ-
nila na katedru geotechniky. Odtud byl 
často vysílán na stáže do různých pod-
niků, aby rozšířil své vědomosti v praxi. 
Stal se z něj tak například střelmistr, 
specialista na tunelové stavby, zaklá-
dání staveb a lomařství. Své zkušenosti 
samozřejmě předával coby pedagog 
dalším generacím. S postupem času se 
na něj začaly obracet různé instituce 
zabývající se podzemními stavbami s žá-
dostmi o expertízy. Díky tomu se dostal 
na téměř všechny významné podzemní 
stavby jak tehdejší doby, tak součas-
nosti. S prvními pracovníky Podzemních 
inženýrských staveb a Výstavby dolů 
uranového průmyslu (dnes Subterra) 
se setkával od samého začátku na 
Želivském přivaděči, později kmenové 
stoce K, kanalizačních sběračích, v ura-
nových dolech, kolektorech, silničních 
i železničních tunelech. „Asi nejzajíma-
vějším dílem z nedaleké minulosti pro mě 
byla výstavba zásobníku plynu u Příbra-
mi, kde jsme s kolegou Čejkou, tehdy už 
stavbyvedoucím společnosti Subterra, 
a jeho spolupracovníky řešili tlako-
vé zátky ze stříkaného drátkobetonu,“ 
vyzdvihuje jednu ze staveb Jiří Barták. 
 Vzhledem k úzké spolupráci s naší 
společností není divu, že byl na začát-
ku devadesátých let minulého století 
osloven vedením společnosti Subterra, 
konkrétně tehdejším obchodně-tech-
nickým ředitelem Alfredem Brunclíkem, 
zda by nepřijal funkci v představenstvu 
společnosti. Bez váhání souhlasil. „Byla 
to pro mě úplně nová životní zkušenost. 
Musel jsem se začít učit také mnoho 
věcí z ekonomiky, z obchodního zákoní-
ku, podílet se na přípravě strategických 
plánů, podnikatelských záměrů, sledo-
vat zakázky a plnění výrobního progra-
mu, obratu a hospodářských výsledků 
společnosti. Věci se dařily a úspěchy 
Subterry mě hřály u srdce. Nejspíš 
jsem se naučil ve společnosti Subterra 
víc, než jsem jí dokázal během svého 
působení vrátit,“ usmívá se profesor. 
V dozorčí radě naší společnosti nako-
nec působil až do jara tohoto roku. 
 Čas utekl jako voda a na profesoro-
vy dveře už klepali studenti-diplomanti. 
„Ještě chvilku, Pavlíku, jen domluvím,“ 
vykázal ve vší slušnosti příchozího stu-
denta profesor. Přišel čas na poslední 
otázku týkající se plánů do budoucna. 
Když jsem se dozvěděl, kolik je ještě 
práce, co musí udělat, bylo mi jasné, že 
pan Barták typickým důchodcem nikdy 
nebude. Když začal hovořit o tom, že 
připravuje expertízy nejen během pra-
covního týdne, ale většinou i o sobotách 
a nedělích, s trochou troufalosti jsem se 
zeptal i na rodinu, jak to snáší. Odpověď, 
že už si zvykla, mě nepřekvapila. Také 
kdo by čekal jinou, když před sebou vidí 
tak vitálního a životem naplněného člo-
věka, byť má za sebou již 7 dekád života. 
 Na rozloučení nebylo vhodnějších 
slov než popřát mnoho dalších pracov-
ních úspěchů.                 Š. Sedláček 

NPROTIHLUKOVÁ STĚNA 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Subterra zahájila poslední dubnový 
den tohoto roku ve „Sdružení PHS 
Velké Meziříčí, FIRESTA–SUBTERRA“ 
výstavbu další protihlukové stěny, 
tentokrát na dálnici D1 v extravilá-
nu Velkého Meziříčí. Stavbu provádí 
divize 3, která se na výstavbu proti- 
hlukových stěn začala specializovat 
před dvěma lety a její aktivita nako-
nec vyústila i v autorizovaný patent 
na kotvení sloupů protihlukových stěn 
při montáži. Investorem protihlukové 
stěny, jejíž délka je 1394 metrů a pro-
měnlivá výška od 3,5 do 4 metrů, je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stavba 
s názvem „PHS Velké Meziříčí D1 
vpravo, km 145,530–km 146,900 má za 
úkol ochránit Velké Meziříčí od hluku 
z provozu na dálnici D1.
 Jedná se o liniovou stavbu začínají-
cí v dálničním km 145,530 a končí v km 
146,900. Protihluková stěna je situo-
vána vedle dálničního tělesa v náspu 
i zářezu, 62 metrů stěny prochází přes 
dálniční most. „Podmínky pro zakládá-
ní stěny nejsou vůbec jednoduché pro 
velký a hlavně nesnadno odhadnu-
telný výskyt skalních kamenů a skal-
ního podloží,“ líčí situaci z prvních 
týdnů manažer projektu Karel Minařík 
z divize 3. Nosné sloupy protihlukové 
stěny jsou betonové, vetknuté do vrta-
ných pilotů, v místě skalního podloží 
je nutné přistupovat k mikropilotám. 
Vlastní stěna se skládá ze spodní 
části, kterou tvoří základové betonové 
panely, a z horní části. Tu předsta-
vují také betonové panely, ovšem se 
speciální absorpční vlastností. Rozdíl 
v založení stěny je pouze na mostě, 
kde jsou použity ocelové nosné kon-
strukce nesoucí průhlednou část proti- 
hlukové stěny z PMMA skla. Součástí 
výstavby stěny je také rekonstrukce 
odvodnění v celé délce stavby a s tím 
spojená výstavba nových šachet a od-
vodnění dálničního tělesa, výstavba 
nového odvodňovacího rigolu v délce 
53 metrů, výstavba opěrné zdi délky 50 
metrů v místě vybočení protihlukové 
stěny a výstavba únikových schodišť, 
místy až 30 metrů dlouhých. V rámci 
stavby bude nově postaveno trvalé 
dopravní značení umístěné na portále 
a poloportálech. 
 Subterra se svým partnerem ve 
sdružení, společností Firesta, dokončí 
stavbu do 30. listopadu tohoto roku.    
                                             Š. Sedláček  

dokončení ze strany 1
Typické nadzemní podlaží objektu A 
tvoří schodišťový a výtahový pro-
stor a na něj kolmá chodba zalome-
ná do L, zpřístupňující na ni kolmo 
umístěné bytové jednotky. V jižním 
křídle budovy vytváří toto řešení dvoj-
trakt s chodbou. V kolmém křídle je 
dispozice uspořádána do klasického 
trojtraktu. V prvním podzemním pod-
laží (1. PP) a prvním nadzemním pod-
laží (1. NP) jsou umístěny garáže pro 
oba objekty. Podlaží budou oddělená 
a budou mít dva samostatné vjezdy. 
2. NP až 5. NP jsou určena pro byto-
vé jednotky různých kategorií. 3. a 4. 
NP jsou nad jižním křídlem ustupující, 
v kolmém křídle pak ustupují 4. a 5. NP. 
To dává objektu zajímavý tvar, odlišu-
jící se od stereotypní okolní zástavby. 
Bytový dům A nabídne skladbu bytů 
různých velikostí a typů od 2+kk o veli-
kosti 49 m2 až po větší byty.
 Vnitřní prostorové rozložení v budově 
B je zcela pochopitelně odlišné vzhle-
dem k rozdílnému půdorysu. Typické 
podlaží této budovy je uspořádáno 
okolo centrálního schodišťového a vý-
tahového prostoru. Z podesty schodiš-
tě jsou přímo přístupné vždy dva byty 
na podlaží. V 1. PP jsou umístěny sklep-
ní kóje a technologická místnost. 1. až 
4. NP jsou typická podlaží na plném 
půdorysu, 5. a 6. NP jsou ustupující.         
 „Přípravné práce jsme zahájili na 
začátku července. Nejprve musíme 
vybudovat nový boční vjezd do areálu 

NAPAKO, protože stávající bude de 
facto zastavěn. Pak nás samozřejmě 
čekají zemní práce a založení vrtaných 
pilot, na kterých bude posazena mono-
litická železobetonová základová deska. 
Svislé stěny podzemních podlaží budou 
z 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 železobe-
tonovou střechu s izolací, na které je 
navíc ještě vrstva kačírku. Další typ 
střechy tvoří terasy – ty jsou například 
nad celým šestým patrem,“ popisuje 
stavbu Pavel Horák. A dodává: „Naším 
cílem je stihnout zemní práce a základy 
do zimy; začínat takovouto stavbu v dru-
hé polovině roku není úplně ideální.“ 
 Komorní bydlení bude připraveno pro 
nové obyvatele v roce 2010. Budoucí 
majitelé nových bytů jistě ocení i mož-
nost sportovního vyžití v okolí (fotba-
lové hřiště, tenisové kurty, sokolovna, 
dětské hřiště).                      Š. Sedláček  

BYDLENÍ POD TYRŠOVÝM VRCHEM



GRATULUJEME
kolegům, kteří slavili, slaví nebo v nejbližší 
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

MALÁ OSLAVA V MOSTECH U JABLUNKOVA: 11. 6. 2009 

10 let 
Šmucr Stanislav 1. 8.
Krajíček Jiří 24. 8.
Lebduška Jaroslav 1. 9.
Báča Jindřich 7. 9.

15 let 
Vavřínková Petra 15. 8.
Růžička Josef 1. 9.

20 let 
Kováčik Štefan 1. 8.
Popovič Miroslav 7. 8.
Slaboňová Dana 11. 9.

25 let 
Švamberová Eva 13. 8.
Švolík Roman 1. 9.
Tomčaniová Irena 12. 9.

30 let 
Hellinger Milan, Ing. 1. 8.
Vintera Jan, Ing. 1. 8.
Skryja Antonín, Ing. 22. 8.
Šuťák Pavel 1. 9.

35 let 
Kabeláč Miloslav 30. 9.

40 let
Skácel Milan 1. 9.
Caletka Josef 11. 9.

PRACOVNÍ JUBILEA

55 let 
Kopinec Ján 7. 8.
Hlaváček Petr 16. 8.
Stankovič Ján 24. 8.
Rafaj Evžen 1. 9.
Bajer František 8. 9.
Sokol Jiří 14. 9.

60 let 
Knotek Milan 19. 8.
Holzbach Petr 31. 8.
Středa Vilém 3. 9.
Martinek Miroslav 20. 9.

Životní jubilea oslavily nebo oslaví 
tyto dámy:
Eisenhammerová Eva
Hřebíčková Marie
Příhodová Alena
Slaboňová Dana

FOTOREPORTÁŽ

KAHAN CUP 2009

Realizační tým divize 1 spolu se svými partnery, kteří se na 
stavbě podílejí

odeváté dostali sportovně založení pracovníci 
společností DDM Group možnost porovnat síly 

na letních sportovních hrách Metrostavu. Ty se již 
tradičně konaly v areálu Sportovního centra v Nym-
burce, letos ve dnech 11.–12. června. Celé sportovní 
hry probíhaly ve znamení velmi proměnlivého poča-
sí, kdy slunce střídaly bouřky doprovázené lijáky.  
To ale žádným způsobem nenarušilo sportovní klání, 
která se konala za účasti dvanácti týmů z Čech, 
Moravy i Slovenska ve volejbale, nohejbale, tenise, 
štafetovém běhu na 8  x 200 m a ve vrhu koulí.
 Mezi týmy divizí Metrostavu a dvěma týmy spo-
lečnosti Doprastav se po roce opět objevil i nepře-
hlédnutelný žlutý tým Subterra. Jeho složení a vý-
kony byly lehce poznamenány neúčastí kapitána 
Martina Plívy, který těsně před zahájením her one-
mocněl. Ve funkci ho zastoupil projektový manažer 
divize 2 a výborný volejbalista Petr Lipš. Možná 
i díky tomu byla více než polovina dvanáctičlenného 
týmu tvořena pracovníky divize 2.
 Nejúspěšněji letos reprezentovalo duo Martina 
Kropáčková, Radek Blaško z centrály, kteří suve-
rénně zvítězili v tenisovém turnaji smíšených čtyř-
her bez ztráty jediného sety. Kromě tenisu podal tým 
Subterra, zásluhou ředitele divize 2 Petra Kajera, 
perfektní výkon i ve vrhu koulí. Ten si svým hodem 
12,80 metru zajistil druhé místo se ztrátou jednoho 
centimetru na vítěze. Jeho výkon byl podpořen 

i hody dalších týmových „vrhačů“ – Evy Limonové, 
Radka Blaška a Radka Nováka, díky kterým se náš 
tým v této disciplíně umístil na krásném 2. místě. 
 V dalších disciplínách, kterými byly volejbal, 
nohejbal a štafetový běh na 8 x 200 metrů, jsme 
shodně obsadili 10. místa a máme tedy ještě hodně 
co dohánět, resp. trénovat. Ve volejbale, který 
se letos hrál ve složení Petr Lipš, Eva Koppová, 
Sylvie Rejfířová, Petr Kajer, Jiří Krejčí, Radek Novák 
a Honza Březina, je to sice oproti loňskému roku 
malé zlepšení (loni jsme skončili dvanáctí), ale jak 
v nohejbale, do kterého nastoupili Roman Ilovičný 
s Petrem Musilem, tak především ve štafetovém 
běhu, kterého se zúčastnili Petr Lipš, Eva Limonová, 
Honza Březina, Petr Kajer, Sylvie Rejfířová, Roman 
Ilovičný, Petr Musil a Jiří Krejčí, došlo ke zhoršení 
(nohejbal 2008 – 6. místo, štafeta 2008 – 3. místo). 
 Letní sportovní hry 2009 opět ovládly týmy pořa-
datelského Metrostavu. Vyhrál favorizovaný vítěz 
loňských her – družstvo divize 8, na druhém místě 
skončilo společné družstvo divizí 2 + 5 a třetí příčku 
obsadilo družstvo divize 9. Tým Subterra se opět 
umístil na slušném pátém místě. 
 Děkujeme Metrostavu za perfektní organizaci, 
příjemné sportovní i společenské zážitky, kterými 
byly tyto dny naplněny, a doufáme, že budeme mít 
příležitost se za rok opět setkat při jubilejních, desá-
tých letních sportovních hrách.        Sylvie Rejfířová 

NEZAPOMÍNÁME 
NA KULTURU
Společnost Subterra dostála i letos svým 
závazkům a stala se partnerem jednoho z kon-
certů festivalu Pražské jaro. Od roku 1992 
v nepřerušené řadě již posedmnácté. 
 Koncert se konal v úterý 2. června, tedy 
v samém závěru festivalu, ve Smetanově síni 
Obecního domu. Symfonický orchestr hlavního 
města Prahy FOK i Pražský filharmonický sbor 
se sólisty řídil Jiří Kout, který je nám důvěrně 
znám z předcházejících partnerských koncer-
tů. V sólovém partu Čajkovského Rokokových 
variací vystoupila mladá ruská violoncellistka 
Taťjana Vassileva.
 Kromě skladby Petra Iljiče Čajkovského zazně-
la též hudba letošního jubilanta Bohuslava 
Martinů – kantáta Svatební košile podle balady 
ze sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena. 
A po přestávce kultovní skladba symfonické 
hudby 20. století – Stravinského Svěcení jara.
Všichni protagonisté koncertu – orchestr, sbor, 
pěvci Adriana Kohútková, Jaroslav Březina, 
Štefan Kocán, již zmíněná Taťjana Vassileva 
a dirigent Jiří Kout – předvedli skvělé umění. 
Tomu odpovídal ohlas publika, které zaplnilo 
sál do posledního místa. Chválou nešetří ani 
odborná hudební kritika. 
 Byl to krásný večer. Kultura má v našem živo-
tě nezastupitelnou roli, a to ve všech svých for-
mách. Hýčkejme ji a podporujme ze všech sil!   
                                                       Miroslav Uhlík 

Hroucení posledních zbytků horniny sleduje skupinka po-
zvaných hostů a pracovníků stavby

Ředitel divize 2 Petr Kajer předvedl mimořádný výkon při 
vrhu koulí

Tým Subterra, který přijeli podpořit i někteří další kole-
gové

LETNÍ SPORTOVNÍ HRY: 11.–12. 6. 2009

Po skončení třetího ročníku firemního fotbalového 
klání, který se vryl do paměti pod názvem Kahan 
Cup, můžeme klidně hovořit již o červnové tradici. 
Letošní ročník se konal ve čtvrtek 18. června na 
fotbalovém hřišti FSC Libuš. Stejně jako předešlé 
ročníky, tak i tento se konal pod záštitou generální-
ho ředitele společnosti Subterra. 
 Ve 14 hodin se na hřišti sešlo všech šest přihláše-
ných týmů, které tvořily Centrála, Divize 1, Divize 2, 
Divize 3, Divize 4 a Divize 12. Favoritem fotbalového 
sportovního odpoledne byl tým Divize 2, který v uply-
nulých dvou ročnících bral pokaždé nejdražší kov. 
To samozřejmě věděly i ostatní týmy, proto se na 
zápasy s „dvojkou“ pořádně připravovaly. Kvalitně 
sestavená a zřejmě i dobře trénovaná Divize 2 však 
nedala soupeřům šanci a potřetí stála na nejvyšším 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
stupni vítězů. Druhé místo obsadil nováček turnaje 
Divize 4, třetí místo Divize 12, čtvrté Centrála, páté 
Divize 3 a konečné místo Divize 1.
 Uvolněné sportovní odpoledne se i napotřetí 
vydařilo a absolutním vítězem akce se opět stal 
sport! Těšíme se na pokračovaní a věříme v další 
tradici těchto turnajů.                             Jiří Procházka 

Skalním bagrem jsou rozpojovány poslední centimetry 
horniny

P

Koncertu se zúčastnil také generální ředitel Metrostavu 
Pavel Pilát

Generální ředitel naší společnosti děkuje dirigentovi 
Jiřímu Koutovi za skvělý výkon

Mladá ruská violoncellistka Taťjana Vassileva svým 
výkonem uchvátila publikum

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK


