
Rekonstrukci tunelu v Německu získala Subterra 
Subterra vyhrála tendr na rekonstrukci železniční-
ho tunelu mezi městy Koblenz a Perl ve spolkové 
zemi Porýní-Falc. Jako jedna z prvních staveb-
ních firem z Česka tak pronikla na německý trh. 
Jedná se o obnovu stávajícího železničního dvou-
kolejného, 4205 metrů dlouhého tunelu Alter Kaiser 
Wilhelm z roku 1879. 

Technologickou část metra provede divize 4
V prosinci loňského roku divize 4 uzavřela smlouvu 
o dílo na dodávku technologické části budovaného 
úseku metra V. A mezi stanicemi Dejvická–Motol. 
Značná část práce spočívá v silnoproudých rozvo-
dech. Součástí dodávky je také vzduchotechnika 
a zdravotně technické instalace. 

Základní školu v Dobřichovicích čeká oprava
Letos v únoru zahájí divize 2 stavební práce na 
základní škole v Dobřichovicích. Za třicet měsíců 
musí postavit přístavbu a provést stavební úpra-
vy podle požadavků investora, kterým je město 
Dobřichovice.

Subterra a Metrostav společně opraví koridor 
uvnitř Prahy. Optimalizace trati Praha-Bube-
neč – Praha-Holešovice byla zahájena – str. 2

Fotoreportáže – Rozestavěným metrem prošly 
tisíce lidí, Lyžařské závody Subterra 2013, letos 
na Moravě – str. 4
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Od září loňského roku probíhá Velká výluka 
na maďarském koridoru mezi stanicemi Buda-
pešt-Kelenföld a Tárnok – str. 3

Více místa pro studenty Masarykovy univerzi-
ty. Brněnská ekonomická fakulta rozšířila 
knihovnu a studovnu – str. 2

Druhá etapa rekonstrukce Klementina 

Pražské Klementinum stojí v historickém centru 
města od roku 1726. Za tu dobu prošlo řadou 
rekonstrukcí. Ta poslední, novodobá, začala 
v roce 2009 a je rozdělena do čtyř etap. Stavbaři 
divize 2 společnosti Subterra nyní pracují na 
druhé etapě.
 
První etapa skončila v roce 2011. Během ní 
byla opravena především Barokní knihovna 
a Zrcadlová kaple. Ve druhé etapě, kterou reali-
zuje divize 2, dochází k rekonstrukci západního kří-
dla areálu podél Křižovnické ulice a budov kolem 
Studentského nádvoří. Ve třetí etapě bude zrekon-
struováno severní křídlo a zbylé středové domy. 
V poslední etapě se všech pět nádvoří Klementina 
dočká nové podoby.
 Nynější druhá etapa se dotkne tří objektů. 
Protože stavbaři pracují za provozu Klementina, 
dělí se tato etapa do dílčích fází. „Začali jsme 
největší budovou, která přiléhá ke Křižovnické 
ulici. Dům bylo potřeba vyklidit. Ve druhé části 
máme opravit dvě menší budovy ve vnitrobloku 
kolem Studentského náměstí. To ale až poté, kdy 
dokončíme první objekt, do něhož se vrátí provoz 
knihovny. Celkem se rekonstrukce ve druhé etapě 
dotkne zhruba 130 místností,“ říká vedoucí projek-
tu Pavel Horák z divize 2.

Základy kláštera se potvrdily
Rekonstrukce obnáší vybourání novodobých kon-
strukcí, úpravy povrchů stěn a podlah, repasi 
a výrobu nových oken a dveří nebo montáž nových 
rozvodů TZB. Stavbaři také zřídí podkrovní klimati-
zovaný depozitář, a proto budou muset dodatečně 
zateplit střechu. Vybudují i nová technologická 
centra, zejména trafostanici a datové centrum.
 „Přípravnými pracemi jsme začali již loni na 
začátku listopadu. Zejména jsme museli vybourat 

podlahy v suterénu, protože archeologové potře-
bovali provést průzkum. Ten potvrdil domněnku, 
že na místě Klementina dříve stál dominikánský 
klášter. Našli totiž zbytky jeho základů a ty nyní 
mapují. Jsou to velmi zachovalé části zdí, které 
sahají hluboko pod terén nynějších suterénů. Je 
vidět, že tato část města byla dodatečně zvednuta 
zhruba o tři metry, zřejmě kvůli záplavám. Podařilo 
se také odkrýt původní studnu, která je nebývale 
zachovalá,“ popisuje archeologické objevy vedou-
cí projektu.

Nejen restaurování fresek je náročné 
Mezi nejnáročnější práce na rekonstrukci patří 
restaurátorství a repase. Je třeba zachovat někte-
ré původní dveře, okna, parketové podlahy nebo 
kachlová kamna. Nejdůležitější jsou ale malbové 
fresky na stěnách a stropech. Některé ze stovek 
původních již téměř zmizely a oživit je bude pro 
restaurátory výzvou. „Tato etapa stavby má skon-
čit v lednu roku 2015, takže na to není mnoho času. 
Přesto se restaurátoři zavázali, že fresky obnoví ve 
stanoveném termínu,“podotýká Pavel Horák.
 S netradičními pracemi se ale potýkají i sami 
stavbaři. Fasády ve vnitrobloku hojně porůs-
tá popínavá rostlina přísavník. Podle všeho je 
Klementinum místem nejstaršího výskytu této rost-
liny na našem území, a proto musí být zachována. 
„Pro nás to znamená, že musíme větve přísavníku 
opatrně odtrhat od fasád, uložit na zem, zabezpečit 
proti poničení a po opravě fasády je pomocí spo-
jovacího materiálu vrátit zpět. Je to dost náročná 
práce,“ s úsměvem dodává vedoucí projektu.
 Rekonstrukce celého Klementina potrvá nejmé-
ně do roku 2018 a bude stát zhruba dvě miliardy 
korun. Opravy areál zmodernizují, vzniknou napří-
klad nové studovny, výstavní prostory nebo zázemí 
pro studenty a profesory Karlovy univerzity.        
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REDAKcI RUDéHO PRÁVA 
NAHRADÍ FLORENTINUm

REZIDENcE LESOPARK  
VÍTÁ PRVNÍ OBYVATELE

Vážení spolupracovníci,
na vlně přímé volby prezidenta republiky jsme se 
přenesli do počátku nového roku – dvojznačného 
období, kdy se jednak ohlížíme zpět, abychom bi-
lancovali minulost, jednak pohlížíme vpřed, aby-
chom si lépe představili naši budoucnost.
 Předběžné výsledky uplynulého roku nasvědču-
jí tomu, že jsme se s plánovanými úkoly vyrovnali 
úspěšně. Pokud tento předpoklad potvrdí i audito-
ři, můžeme mluvit o hattricku – řečeno sportovní 
terminologií; ekonomická mluví o splnění hlavních 
plánovaných ukazatelů ve třech po sobě následu-
jících letech. Není třeba zdůrazňovat, že v situaci, 
kdy od roku 2008 trh stavebních prací setrvale kle-
sá a kdy tahounem poklesu je především inženýr-
ské stavitelství, jde o výsledek více než uspokojivý. 
Všem, kteří na něm mají svůj podíl, osobně děkuji. 
 Rok, do něhož vstupujeme, bude pro nás obdo-
bím nelehkým, zejména pro některé naše nosné 
technologie. Média píší o stavební řeži, soudních 
bitvách stavbařů, (ne)bezpečných cenách, cenové 
válce a podobně. Jak se s touto situací vypořá-
dat?
 I když veřejní zadavatelé dnes dostávají nabídky 
v cenách i nižších, než je polovina cen rozpočto-
vých, nesmíme podlehnout panice a sami začít 
s dumpingem. Nelze spoléhat na to, že najdeme zu-
božené subdodavatele ochotné oddálit svůj vlastní 
kolaps stavěním za nesmyslné ceny, ani na to, že 
bychom byli schopni vykrýt ztrátové zakázky ze zis-
ku těch ostatních. Nebyli. Realizace staveb se musí 
odehrávat v kladných číslech i za cenu, že zakázek 
bude méně. 
 Naší výhodou je, že jsme multioborovou staveb-
ní firmou se strukturovaným výrobním programem. 
Situace na trhu se v čase mění a má odraz i v síle 
našich jednotlivých divizí.  Nemusíme se ohlížet ani 
příliš daleko do minulosti, abychom si tuto skuteč-
nost potvrdili. Budeme-li tedy přistupovat u našich 
divizí ke změnám, budou to dílčí změny týkající se je-
jich vnitřní struktury, nikoli jejich počtu a zaměření.  
 Mezi priority vedení společnosti bude samo-
zřejmě patřit i zachovávání zaměstnanosti. Od 
zaměstnanců však na druhé straně očekáváme 
i určitou skromnost v úvahách o šíři možností jejich 
pracovního uplatnění. Faktem je, že zakázek bude 
v některých oborech nedostatek a možnosti k vý-
běru a zohlednění osobních preferencí jednoduše 
nebudou.
 Rozhodně však nepropadejme skepsi a ponurým 
náladám. Jsme zavedenou stavební společností se 
schopností uplatnit se v mnoha stavebních obo-
rech na domácím trhu i v zahraničí. Věřím, že této 
schopnosti v letošním roce plně využijeme a ne-
skončíme „na štítě“, ale „se štítem“. K naplnění po-
citu spokojenosti v pracovním i soukromém životě 
vám přeji hodně optimismu, energie a odhodlání – 
a někdy i tolik potřebné štěstí.

Ing. Ondřej Fuchs
generální ředitel
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Rok 2012 je minulostí. Jak byste jej zhodnotil?
Vzhledem k situaci na stavebním trhu dopadl rok 
2012 jak pro Metrostav, tak i pro ostatní firmy jeho 
Skupiny lépe, než jsem čekal. Všichni své úkoly 
v podstatě splnili, i když se ve výsledku objevily 
některé drobné odchylky od plánovaných ukazatelů. 
Věřím, že i pro Metrostav SK, jenž má dlouhodobé 
potíže, to byl poslední rok, který nedopadl dobře. 
Jsem prostě spokojen a všem, kdo se na loňském 
dobrém výsledku podíleli, děkuji.
co vám udělalo v roce 2012 největší radost?
To, že jsme rok, který nebyl jednoduchý, zvládli. Když 
jsme do něj vstupovali, neměli jsme zcela zajištěný 
výrobní program. Byl jsem proto opravdu šťastný, že 
se jej podařilo doplnit a dokonce jsme si i vytvořili 
náskok do roku 2013. Velkým úspěchem byla i ražba 
tunelů metra V.A pomocí TBM. Prokázali jsme, že 
dokážeme zvládnout nové, moderní technologie, 
a otevřeli jsme si tak dveře k dalším projektům nejen 
u nás, ale i ve světě. 
Bylo něco, co se vám v roce 2012 nelíbilo?
Zdá se mi, jako bychom byli se vším spokojeni, a při-
tom se v naší práci na všech úrovních – jak v kan-
celářích, tak na stavbách – stále objevuje hodně 
zmetkovitosti, kterou je nutné odstranit. Musíme si 
také dávat větší pozor na věci, které jsou jen zdán-
livě obyčejné, jako je efektivita práce a dodržování 
základních nastavených pravidel, třeba pracovní 
doby...
Jaký vývoj na stavebním trhu předpokládáte a co 
musí Skupina metrostav dělat, aby obstála?
Situace na stavebním trhu není dobrá a vláda podle 
mě dělá chybu, když sleduje jen krátkodobé cíle 
a nemyslí na budoucnost. Neexistují žádná prorůsto-
vá opatření, nepřipravují se nové projekty. Kdyby se 
tak chovaly naše společnosti a třeba neinvestovaly 
do nových technologií nebo nevychovávaly a neško-
lily své pracovníky, tak by do 2–3 let zkrachovaly. 
I když parametry, se kterými vstupujeme do roku 
2013, jsou o něco nižší, než byly v předchozích letech 
a situace není jednoduchá, tak si myslím, že se nám 
nastavené indikátory podaří splnit. Musíme si však 
vytvořit rezervu pro roky následující, opravdu vážná 
krize na stavebním trhu a tím i ve Skupině Metrostav 
totiž nastane až v letech 2014 a 2015. Musíme proto 
hledat mezery na tuzemském trhu a země v zahraničí, 
v nichž bude vhodné začít operovat a hledat projekty 
na doplnění výrobního programu, a to v řádu miliard. 
Čeho se musíme vyvarovat, abychom dosáhli našich 
cílů?
Nesmíme být spokojeni sami se sebou. Mám pocit, 
jako by si lidé mysleli, že když jsme dosud všechno 
zvládli, půjde to i příští rok bez zvýšeného úsilí. To je 
ale hrubá chyba. Abychom si udrželi nebo i vylepšili 
postavení na trhu, musíme být neustále ve střehu 
a hledat cesty, jak být lepší.
Jak vnímáte centralizaci firem v roce 2013?
To, že se Metrostav a Subterra sestěhují do Libně, je 
mimořádná věc a slibuji si od ní významnou úsporu 
nákladů. Chtěl bych ji ale využít i na pročištění týmů. 
Nemohu zastřít, že pokud se sníží objemy prací 
pro následující léta, tak budeme muset přistoupit 
k redukci personálu. Ti, kdo pomohou s těžkými 
úkoly, jež máme před sebou, nemusí mít strach, že by 
se do nového sídla nepřestěhovali. Věřím, že všichni 
pochopí mé poselství. 
co byste si přál do nového roku?
Přál bych si, aby pro mé následovníky napříč celou 
Skupinou Metrostav byly další roky stejně příjemné, 
jako bylo minulých čtyřicet let ve stavebnictví příjem-
ných pro mne. Historicky jsme prokázali, že umíme 
dát práci mnoha lidem a tím i jistotu jejich rodinám. 
Těším se na spolupráci s těmi, kdo budou odvádět 
stoprocentní výkony. S nimi nemám o naši budouc-
nost žádné obavy a přeji jim vše nejlepší do nového 
roku v pracovním i osobním životě.   Lenka Svobodová 

JIŘÍHO BěLOHLAVA,
prezidenta Skupiny metrostav

PTÁmE SE... Redakci Rudého práva nahradí Florentinum

Jeden z největších developerských projektů na 
území hlavního města vzniká v centru Prahy poblíž 
masarykova nádraží. Na zakázku finanční skupiny 
Penta se tam od loňského roku staví obchodně 
administrativní komplex Florentinum. Ve výběro-
vém řízení na dodavatele mechanických profesí 
TZB uspěla divize 4. 

Florentinum vyrůstá v ulici Na Florenci, na místě, 
kde stávala budova redakce Rudého práva. Tu děl-
níci zbourali a její místo zaujme blok budov vsazený 
mezi ostatní domy. Vstup do Florentina bude jak 
z ulice Na Florenci, tak z ulice Na Poříčí. Vnitřek 
bloku zabere rozlehlé otevřené náměstí s fontá-
nou a zelení. Celkem Florentinum nabídne kolem 
50 000 m² kancelářských a obchodních ploch.

Specifická řešení
Divize 4 se stala dodavatelem přímo pro inves-
torskou společnost Development Florentinum 
z finanční skupiny Penta. Má na starost vzducho-
techniku, topení, chlazení, zdravotně-technické 
instalace (ZTI) a odvody tepla a kouře. Divize 4 
se dále účastní výběrového řízení na dodavatele 
některých koncových částí ZTI v rámci stavby. 
 Z celé zakázky divize 4 bude patrně nejnároč-
nější chlazení. Chladicí jednotky na střeše budou 
mít úctyhodný výkon zhruba 8 MW. „To ale není 
to nejzajímavější. Důležité a nejdražší na systé-
mu chlazení je, že čerstvý vzduch a chlad roz-
vádějí aktivní indukční jednotky neboli „chladicí 
trámy“ ve sníženém podhledu. Má to tu výhodu, že 
lidé uvnitř nepociťují studený průvan. Ochlazený 
vzduch proudí rovnoměrněji po celé délce chla-
dicího trámu a pomaleji než 0,2 m/s. To znamená 
komfort,“ vysvětluje princip chlazení technický 

náměstek ředitele divize 4 Vít Strejček. Výměnu 
vzduchu zajistí běžné vzduchotechnické jednotky 
v různých částech budovy.
 Budovu vytopí plynové kotle o výkonu 3,2 MW, 
teplo po budově rozvedou převážně topné kon-
vektory v podlaze. „Fasáda budovy bude proskle-
ná a klasické radiátory by před okny nepůsobily 
dobře,“ podotýká technický náměstek. U zdra-
votně-technických instalací stojí za pozornost, že 
v gastroprovozech se počítá s lapači tuků a v pod-
zemních garážích s lapači ropných látek. Do sou-
boru ZTI také patří technologie fontán na náměstí, 
odvodnění a přípojky plynu, vody a kanalizace.
 Staveniště převzala divize 4 v polovině prosince 
loňského roku a ihned začala s rozvody TZB v již 
dokončených suterénech, kde budou strojovny 
a kotelny. Postupně budou technici přecházet do 
dalších pater. Předpokládaný termín, kdy má mít 
divize 4 všechnu práci hotovou, je konec října. „Vše 
ale bude také záviset na klientských změnách. 
Stále není jasné, jaké budou požadavky nájemníků 
ve více než polovině prostor,“ dodává technický 
náměstek Vít Strejček.                                            

Více studentů nyní může využívat knihovnu eko-
nomické a správní fakulty při masarykově uni-
verzitě v Brně. Prostor prošel dílčí rekonstrukcí. 
Stavební úpravy knihovnu rozšířily a vyčlenily 
v ní místa pro studijní boxy vybavené moderní 
technologií. Posluchačům fakulty tak zajistily 
lepší podmínky ke studiu. Dodavatelem stavby 
byla v druhé polovině loňského roku divize 2.

Více míst pro studenty projekt zajistil vestavbou 
galerie do prostor knihovny a vložením dalších 
galerií do prostoru haly. Zároveň s nimi stavbaři 
vybudovali také osm prosklených studijních boxů. 
Ty jsou vybaveny moderními komunikačními tech-
nologiemi pro snadný přístup k informacím. „Od 
samého začátku bylo zřejmé, že vestavba galerie 
nebude jednoduchým úkolem. Světlá výška od 
podlahy ke stropu je totiž jen kolem 4,4 metru, 
a hygienici požadovali, abychom v obou pod-
lažích zachovali světlou výšku 2,1 metru. Na 
samotnou konstrukci stropu galerie tedy moc 
nezbývalo. Navíc nám situaci komplikovaly znač-
né nerovnosti podlah a stropů,“ říká vedoucí 
projektu Miroslav Neškodný z divize 2.

 Nosnou konstrukci galerií tvoří ocelové nos-
níky opláštěné sádrokartonovými protipožárními 
deskami. Vzhledem k tomu, že stavbaři pracovali 
mimo letních prázdnin za plného provozu fakul-
ty, museli dbát přísného režimu jak z hlediska 
bezpečnosti práce, tak čistoty na stavbě. Proto 
stavěli například provizorní ochranné konstrukce. 
„Většinu prací jsme se snažili stihnout o prázd-
ninách, kdy byla fakulta prázdná. Dokončovací 
práce jsme dodělali na podzim a stavbu včetně 
realizační dokumentace jsme předali loni 5. pro-
since,“ dodává vedoucí projektu.
 V rámci rekonstrukce fakulta vybavila prostory 
knihovny a další části fakulty moderní technikou 
a technologickou infrastrukturou. Studenti tak 
mají lepší podmínky pro vědu a výzkum.             

Brněnská ekonomická fakulta 
rozšířila knihovnu a studovnu

Optimalizace trati Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice byla zahájena
Sdružení firem metrostav a Subterra zahájilo re-
konstrukci 4,5 kilometru dlouhého úseku dvou-
kolejné tratě mezi pražskými částmi Bubeneč 
a Holešovice. cílem stavby je modernizace želez-
ničního svršku a úpravy geometrické polohy koleje. 

Trať má po rekonstrukci splňovat evropské para-
metry. Stavbaři musejí především upravit směr 
a sklon trati. Proto bude železniční spodek rekon-

struován v celé délce úseku. „Práce na železnič-
ním spodku spočívají především ve zřízení nového 
funkčního odvodnění a zbudování konstrukčních 
podkladních vrstev,“ popisuje rozsah prací vedou-
cí projektu Petr Mikulášek z divize 3, která stavbu 
za společnost Subterra realizuje. Stavbaři také 
postaví nové trakční vedení a namontují moderní 
zabezpečovací zařízení. Kromě toho vybudují nová 
mimoúrovňová nástupiště s přístřešky a mobi-
liářem. V rámci optimalizace trati budou také 
opraveny všechny mosty, propustky, podchody 
a protihlukové stěny.
 Vzhledem k tomu, že železniční trať slouží záro-
veň i pro vnitroměstskou přepravu, přibude v úseku 
nová zastávka Podbaba. K této městské trati patří 
i část odbočky Stromovka. Tento traťový úsek je 
specifický tím, že prochází chráněnou lokalitou 
přírodní památky Královská obora–Stromovka. 
 Subterra jako člen sdružení má za úkol zhotovit 
železniční svršek na celém předmětném úseku 
trati. Stavební postup je rozdělen dle časového 
harmonogramu. „V roce 2013 nás čekají práce ve 

stanici Praha-Holešovice, včetně části odbočky 
Stromovka. Letos také zahájíme rekonstrukci části 
2. traťové koleje. Příští rok máme v plánu komplet-
ně zrekonstruovat stanici Praha-Bubeneč, 1. tra-
ťovou kolej a dokončit 2. traťovou kolej,“ vysvětluje 
časový harmonogram sdružení vedoucí projektu.
 Přípravné práce začaly v lednu nultou etapou. 
První nepřetržitá výluka začne 9. března. Dokončit 
stavbu sdružení plánuje v únoru 2015. Potom bude 
následovat desetiměsíční zkušební provoz.         

Úsek Praha-Bubeneč–Praha-Holešovice
Optimalizovaný úsek patří do IV. multimodál-• 
ního panevropského koridoru Berlín–Děčín–
Praha–Brno–Břeclav–Vídeň/Bratislava
Je součástí panevropské sítě TEN a páteřní • 
sítě TINA
Zařazen je do evropského železničního sys-• 
tému a současně do Transevropské železnič-
ní sítě nákladní dopravy (TERFN)
Úsek patří do železničního uzlu Praha• 
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Velká výluka na maďarském koridoru
Od začátku září loňského roku probíhá na trati 
mezi stanicemi Budapešť-Kelenföld a Tárnok velká 
výluka, během které dochází k rekonstrukci celé-
ho více než sedmnáct kilometrů dlouhého úseku. 
Stavbaři musí vše stihnout do poloviny června 
tohoto roku.

Rekonstrukci trati zahájilo v září roku 2011 Sdružení 
firem Doprastav, Subterra a maďarské EuroAszfalt 
Építő és Szolgáltató (zkratka DSE). V první fázi byly 
provedeny rekonstrukce stanic Kelenföld a Tárnok, 
tedy koncové body stavby. Zrekonstruovaná stanice 
Kelenföld byla předána do provozu na začátku října 
2012 a stanice Tárnok byla předána v prosinci 2012. 
Stavbaři dokončili výtahy na nástupištích, proti- 
hlukové stěny i nové zabezpečovací zařízení. Na 
cestující čeká nová výpravní budova a k dispozici 
budou mít nově více než sto parkovacích míst.
  Další stěžejní část prací začala v září 2012 vel-
kou výlukou, která by měla trvat do 16. června 
2013. Stávající provoz byl převeden na vedlejší 
trať. „Naším nejdůležitějším úkolem loňského roku 
bylo vybudování nové dvoukolejné tratě v délce 
3,5 kilometru od stanice Budapešť-Kelenföld a její 
propojení se souběžnou tratí. To umožnilo odklonit 
provoz z úseku Budapešť-Kelenföld–Tárnok do této 
souběžné tratě a zahájit práce v rámci velké výlu-

ky,“ vysvětluje princip organizace vedoucí projektu 
Gergely Bölcskei z divize 3.
 V rámci této výluky dochází k rozšíření náspu 
zemního tělesa a následně budou v celém úseku 
položeny dvoje koleje. S tím jsou spojeny mimo 
jiné práce na mostech a propustcích, na nově 
budovaných zastávkách či na elektrifikaci celého 
traťového úseku.
 Během velké výluky bylo zatím demontováno 
14 kilometrů původní koleje, část musela být pone-
chána k zajištění provozu k chemické továrně, která 
se nachází mezi stanicemi Budapešť-Kelenföld 
a Nagytétény. Na trati stavbaři nyní provádějí zemní 
práce, rekonstruují mostní objekty a staví nové 
trakční vedení a veřejné osvětlení. „Jelikož se jedná 
o úsek tratě, který prakticky celý vede v intravilánu 
okrsku XXII. Budapešť, Nagytétény, Érd a Tárnok, je 
naší povinností dbát na čistotu a dobrý technický 
stav okolních komunikací. Ve spojení s takto velkou 
stavbou je to závazek, který nás stojí hodně sil. 
Doposud jsme ale neměli žádné negativní ohlasy, 
naopak investor je s naší prací velmi spokojen,“ říká 
vedoucí projektu.                                 

Rezidence Lesopark vítá první obyvatele. O tři měsíce dřív

méně než rok a půl stačilo divizi 2, aby v Letňanech 
postavila tři bytové domy s pětačtyřiceti byty. 
Vyrostly v rámci první z celkově dvou etap výstav-
by Rezidence Lesopark. Kolaudace byla na konci 
prosince, což je o tři měsíce dřív, než stanovil 
původní plán.

Investorem projektu je společnost ELIDCAT 
Prague, která byla s prací divize 2 natolik spoko-
jena, že se vzájemně dohodli i na výstavbě druhé 
etapy. Ta počítá rovněž s výstavbou tří domů. 
„Podle předběžných informací bychom se stavbou 
druhé etapy mohli začít ještě letos, zřejmě ke konci 
roku. Vše ale bude záležet na doprodeji bytů v prv-
ních domech. Zařízení staveniště dočasně přestě-
hujeme, pozemky k další výstavbě jsou připraveny 
a dočasně zakonzervovány,“ podotýká vedoucí 
projektu Tomáš Hadáček z divize 2. V rámci první 
etapy jsou pro další objekty již připraveny přípojky 
inženýrských sítí a okolní komunikace.
 Rezidenci Lesopark v konečné podobě vytvoří 
uzavřený areál šesti vilových domů ve dvou blo-
cích po třech. Celkem v nich bude 111 bytů 1+kk až 

4+kk. Ke každému bytu přísluší buď balkon, terasa 
nebo předzahrádka. Ve společném suterénu kaž-
dého ze dvou bloků jsou sklepní kóje a parkovací 
stání.
 
Energetická úspora na prvním místě
Subterra začala stavět první tři domy v polovině 
srpna roku 2011. V této fázi vzniklo 45 nových bytů. 

Základní technické parametry ASPv:
Označení stroje: ASPv 08 – 275 UM• 
Výrobce: Plasser & Theurer, Linz, Rakousko• 
Hmotnost: 56,8 t• 
Délka stroje: 23 700 mm• 
Šířka stroje: 2960 mm• 
Výška stroje: 3620 mm• 
Počet podbíjecích pěchů: 16• 
Maximální rychlost: 80 km/h• 
Teplota pracovního prostředí: –2°C až +40°C• 
Počet obsluh stroje: 4 (vedoucí stroje,  • 
dva strojníci, elektromechanik)

Stavební práce zahájila divize 2 výkopem jámy 
půdorysného rozměru přibližně 88 x 30 metrů, ve 
které se nachází společný suterén pro všechny tři 
bytové domy. „Společné podzemní podlaží jsme 
zhotovili z vodostavebního betonu jako tzv. bílou 
vanu. Od prvního nadzemního patra jsou jednotli-
vé domy z železobetonové monolotické konstruk-
ce a výplňového zdiva. Poslední, čtvrté patro ustu-
puje dovnitř, aby kolem vznikla pochozí terasa,“ 
popisuje stručně stavbu Tomáš Hadáček.
 Půdorysné rozměry domů nejsou vzhledem 
k omezenému prostoru totožné. Objekt na hranici 
území je o něco užší a kratší. Jeho rozměry jsou 
14 x 25 metrů. Zbývající dva objekty mají rozměr 
17 x 26 metrů.
 Všechny tři domy jsou si architektonicky velmi 
podobné. Mají plochou střechu, ustoupené 
poslední podlaží, stejně rozvržené balkony a stej-
nou fasádu z kontaktního zateplovacího systému. 
Uspořit energii při vytápění bytů pomohou kvalitní 
izolační skla v dřevěných rámech oken. V rámci 
druhé etapy doplní řadu tří domů ještě dva téměř 
totožné. Poslední objekt se svým tvarem vymkne 
ostatním. Bude delší a nižší, koncepčně však 
nevybočí.
 Projekt těchto šesti domů se soustředil přede-
vším na to, aby budoucí obyvatelé výrazně ušetřili 
na spotřebě energií. Domy mají nadstandardně 
zateplené fasády a každý byt má samostatnou 
regulační jednotku s měřiči přesné spotřeby teplé 
vody a tepla. Další výhodou je fakt, že reziden-
ce tvoří okraj Letňan a není tedy sevřená mezi 
zástavbu. Přírodu tak budou mít noví nájemníci na 
dosah.                 

Strojní vybavení společnosti Subterra rozšířila 
automatická strojní podbíječka (ASPv). Podbíjí, 
neboli zhutňuje, kolejové lože pod pražci. Umí 
upravit směr a výšku kolejí a výhybek. Také utáhne 
železniční vozidlo do hmotnosti 40 tun. 

ASPv sestává ze dvou dílů spojených kloubem a je 
nesena na pěti nápravách. Hlavní díl stroje, na 
jehož rámu jsou veškeré pracovní nástroje, je umís-
těn na dvou dvounápravových podvozcích. Zadní 
pomocný díl slouží především pro měření výsledku 
provedené práce. Tato část je nesena na běžné 
nápravě. Před pracovní kabinou jsou dva stranově 
posuvné podbíjecí agregáty s výklopnými pěchy. 
Jsou to hutnicí agregáty pracující na základě asyn-
chronního rovnotlakého principu s optimální frek-
vencí 35 Hz. Samotné podbití koleje, neboli úprava 
směrového a výškového uspořádání kolejí a výhy-
bek, představuje souhrn několika velice přesných 
činností, které zajistí naprosto přesnou prostorovou 
polohu koleje nebo výhybky tak, aby vzájemná 
výšková poloha pojížděných kolejnicových pásů 
nepřesáhla mezní stavební odchylku ±2 mm.
 Kolej zvedá a směruje kombinovaný agregát. Pro 
zvedání traťové koleje jsou na něm namontovány 

rolnové kleště, pro zvedání výhybky zvedací háky. 
Stroj používá proporciální nivelační systém Plasser 
& Theurer. Směr měří jednotětivový tříbodový měři-
cí systém stejné značky. V zadní části stroje je 
přivěšen materiálový vůz.
 ASPv dokáže podbít až 500 metrů koleje za 
hodinu, jednu výhybku zvládne za třicet minut. Divi- 
ze 3 s ním loni podbila 300 výhybek a 47 kilome-
trů kolejí například při opravách tratí Bystřice 
nad Olší–Český Těšín a Zbiroh–Rokycany nebo při 
rekonstrukci Střelenského tunelu.     Tibor Trnovszký 

Nejvyšší hornické vyznamenání – medaili Jiřího 
Agricoly – za loňský rok získal dlouholetý pra-
covník společnosti Subterra Jan Vintera. Český 
báňský úřad uděloval cenu za mimořádný podíl 
na rozvoji hornictví tradičně 4. prosince na svá-
tek svaté Barbory. 

Expert pro podzemní činnost Jan Vintera nastou-
pil ke společnosti Subterra v roce 1979 poté, 
co dostudoval na stavební fakultě ČVUT. Během 
třiatřicetileté praxe prošel řadou funkcí na mnoha 
stavbách, které se v převážné většině zabývaly 
hornickými pracemi. Získal zkušenosti ve funkcích 
technický dozor, vedoucí pracovník, stavbyvedou-
cí, vedoucí úseku a provozu, hlavní inženýr závo-
du. Od roku 1997 působil dvanáct let jako ředitel 
divize podzemních staveb. Do pozice experta pro 
podzemní činnost v úseku generálního ředitele 
společnosti Subterra byl jmenován v roce 2009.
 Český báňský úřad udělil medaili Janu Vinterovi 
za to, že na stavbách pod svým vedením zaváděl 
nové technologie, a to zejména tam, kde se razilo 
Novou rakouskou tunelovací metodou. Jednalo 
se například o nasazení razicích strojů s frézou 
na výložníku a dalších zařízení používaných při 
ražbách velkoprofilových silničních a železnič-
ních tunelů. „Považuji to za ocenění mých dlou-
holetých snah při všech pracích hornickým způ-
sobem, a to jak na stavbách společnosti, tak i na 
závodě či na divizi. Medaili si uložím na důstojné 
místo vedle svých předchozích ocenění,“ říká Jan 
Vintera.                

medaile Jiřího Agricoly  
pro Jana Vinteru

Užitečná technika na našich železničních stavbách:  
Automatická strojní podbíječka (ASPv)
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kolegům, kteří slavili, slaví nebo v nej bližší 
době budou slavit životní či pracovní výročí. 
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nosti a pracovních úspěchů a děkujeme za 
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

10 let 
Kotoučková Jiřina 1. 2.
Němec Martin 1. 2.
Halašková Irena 3. 2.
Čenčík Dalibor, Ing. 1. 3.
Purkert Radek 1. 3.
Rys Tomáš, Ing. 5. 3.
15 let
Formánková Martina 1. 3.
20 let
Krupková Hana 1. 2.
Weinzettlová Alena 16. 2.

PRAcOVNÍ JUBILEA

50 let 
Kubeš Jiří 7. 2.
Jurček Petr 16. 2.
Sekereš František 7. 3.
Vlk Martin 18. 3.
Frlička Rudolf, Ing. 25. 3.
55 let 
Kříž Josef 8. 3.
Gál Jiří 17. 3.
Zeman Lubomír 17. 3.
60 let 
Lacina Josef 5. 2.
Voldřich Miloslav 14. 2.
Svoboda Emanuel  15. 2.
Vintera Jan, Ing. 2. 3.
Černý Zdeněk, Ing. 13. 3.
Dvořák Petr 18. 3.
Michalík Miroslav 23. 3.
Kováčik Štefan 31. 3.
70 let 
Ščučinský Eduard 12. 3.

FOTOREPORTÁŽ

Stavbu prodloužené části metra A z Dejvic do 
motola si v sobotu 19. ledna při dni otevře-
ných dveří prohlédlo na 17 500 návštěvníků. Davy 
zájemců o procházku tunely budoucího metra 
neodradily ani ranní teploty hluboko pod bodem 
mrazu.
 
O prohlídku významných staveb projevují Pražané 
stále větší zájem. Na den otevřených dveří pro-
dloužené trasy A metra přišly rodiny s malými 
dětmi, studenti i senioři. „Překvapila nás ohromná 
účast. Akce začala v 9 hodin, ale už půl hodiny 
předtím se u vstupu hromadily desítky lidí. Každá 
tramvaj pak přivážela další a další. Tak rozsáhlý 
zájem jsme rozhodně nečekali,“ žasl u vstupu 
vedoucí projektu Jan Panuška z divize 1, která 
buduje raženou část stanice.
 Trasa prohlídky začala ve stavební jámě budoucí 
stanice Veleslavín (foto 1). Odtud se návštěvníci 
vydali tunelem na Červený Vrch ke stavební jámě 
E2. Prohlédnout si tam mohli rozestavěnou trojlodní 
staniční část, kterou Subterra razila složitým způ-

Rozestavěným metrem se prošly tisíce lidí

1

3

V sobotu 12. ledna se v rámci programu Jizerské 50 
tradičně konala na lyžařském stadionu Bedřichov 
firemní štafeta. Letos se jí zúčastnilo 51 týmů, své 
zastoupení měla také Subterra. Žlutočerný tým ve 
složení Lukáš Růžička, Jan Pála, Martin Mokrovics 
a Radim Kříž skončil ve vyrovnaném boji uprostřed, 
na 25. místě. „Těšíme se zase na příští rok. Náš cíl 
je jasný, musíme vylepšit umístění,“ reaguje na 
výsledek Radim Kříž.
 Závod se jede na 4 x 3 kilometry štafetovým způ-
sobem volnou technikou. Start je hromadný, první 
členové štafety se řadí podle svých startovních 
čísel. Startovní čísla jsou týmům přidělována na 
základě výsledků předchozích ročníků závodu – 
čím lepší výsledek, tím nižší číslo. Každý závodník 
běží jeden tříkilometrový okruh kolem stadionu. 

Jizerská firemní s účastí Subterry

2

4

Letošní ročník lyžařských závodů Subterra se 
poprvé přesunul na moravu. V mrazivých dnech 
25. a 26. ledna hostil účastníky areál Větrný 
Vrch, který se nachází pod masivem Králického 
Sněžníku na Dolní moravě.
 
V první závodní den připravili profesionální organi-
zátoři trať pro obří slalom a následně slalom spe-
ciál, které se tentokrát jely vždy ve dvou kolech. 
Těmto disciplínám dominovali ve svých katego-
riích Helena Tomková, Lenka Kobiánová, David 
Svoboda, Mirek Rypáček a Jiří Kubeš. Den druhý 
se pak závodníci utkali v běžecké disciplíně, kde 
za značné podpory slunečného počasí kralovala 
Martina Horáková, David Svoboda, Mirek Rypáček 
a Ivan Ochrymčuk. 

Lyžařské závody Subterra 2013, letos na moravě

O třetí adventní neděli, na kterou připadlo datum 16. pro-
since, se naši hosté po roce opět sešli v historických 
prostorách Anežského kláštera, aby vyslechli vánoč-
ní koncert. Ze zavedené tradice zlehka vybočil jen 
náš stálý průvodce hudbou těchto večerů. Publiku 
se představil pod novým názvem Talichova komorní 
filharmonie.
 Zatímco loni slyšeli posluchači především tóny trub-
ky, tentokrát si mohli vychutnat zvuk houslí, především 
krásného nástroje uměleckého ředitele orchestru Jana 
Talicha. Ten zahrál nejprve Houslový koncert d moll, 
který složil Felix Mendelssohn Bartholdy. Publikum 
mohlo současně obdivovat umění mladičkého sklada-
tele, který psal svůj koncert mezi 11. a 14. rokem života, 
i zralý výkon jeho nynějšího interpreta. Talichovy housle 
pak zazněly i v sólech Brahmsových Uherských tanců 
(jedenáctého, druhého a v přídavku ještě šestého), které 
virtuózně zpracoval Brahmsův maďarský přítel Josef 
Joachim, jeden z nejproslulejších houslistů své doby.
 Po koncertě se naši hosté setkali v přilehlých pro-
storách kláštera, kde na ně čekalo občerstvení a kde 
strávili příjemné chvíle s přáteli a kolegy. Svou bohatou 
účastí potvrdili, že setkávání patří k předvánočnímu 
času.                                  Vladislav Beneš 
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sobem postupně budovaných dílčích profilů (foto 2). 
Ve stavební jámě E2 se prohlídková trasa vracela 
druhou tunelovou troubou zpět do Veleslavína. Dále 
pak do stanice Petřiny (foto 3) a nakonec až do pří-
stupové štoly Markéta na Vypichu. Tam po více než 
třech kilometrech v podzemí návštěvníci vystoupali 
na povrch.
 Dne otevřených dveří se zúčastnil také (foto 4 – 
zleva): Jiří Tesař, obchodní ředitel společnosti 

Subterra, Miroslav Filip, náš bývalý kolega, dnes 
ředitel výstavby metra V. A z divize 8 společnosti 
Metrostav, Bohuslav Svoboda, pražský primátor 
a Pavel Pilát, generální ředitel Metrostavu. „Pražané 
svým zájmem sami dávají odpověď na otázku, jaký 
má prodloužení metra smysl. Jsem také rád, že 
stavbu sledují, protože investici za 18,7 miliardy 
korun bez DPH hradí město samo,“ uvedl primátor 
ve veleslavínské stavební jámě.              

 Dobrá nálada, příznivé počasí, ale i změna pro-
středí přispěly k velmi vydařenému průběhu sed-
mého ročníku lyžařských závodů.   Lenka Kobiánová

Ladislav Pučálka, 3. místo – běh na lyžích, muži nad 50 let Společné foto po závodech v běhu na lyžích

Helena Tomková, 1. místo – obří slalom, ženy do 35 let


