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Letošní práce na pøíborském Kulturním domì musela divize 2 opakovanì pøerušovat kvùli novým skuteènostem na stavbì.  
Kompletní rekonstrukce, jež budovì èásteènì navrátí historický vzhled, se nyní blíží ke konci.  

Rekonstrukce Kulturního domu v Pøíboøe   

Nevzhledná podoba spoleèenského centra 
v Pøíboøe bude na konci roku 2015 minulostí.      

Kulturní dùm byl v moravskoslezském mìstì po-
staven na poèátku 20. století dle projektu Bedøi-
cha Kalsedera. Rekonstrukce objekt pøizpùsobí 
soudobým provozním požadavkùm a zároveò jej 
pøiblíží pùvodnímu stylu. 

Návrat secesní fasády 
Projekt zahrnuje zejména obnovu jižního vstupu 
z Lidické ulice, který byl zrušen v rámci necitlivé 
pøestavby v 80. letech, a naopak odstranìní pro-
pojení se sousedním objektem. Vybourání mnoha 
nenosných stìn také výraznì zjednoduší dispozi-
ce. Kulturní dùm bude novì bezbariérový.      

Na první pohled nejviditelnìjší zmìnu celé bu-
dovy, pùvodnì Katolického spolkového domu, pak 
pøedstavuje výmìna oken a dveøí spolu s celko-
vým sjednocením fasády. Stavbì bude alespoò 
èásteènì navrácen pùvodní secesní ráz s bosáže-
mi, øímsami, šambránami a øadou dalších deko-
raèních prvkù.

Do rekonstrukce spadá rovnìž výmìna krovu 
a støešní krytiny, podlah a kompletních rozvodù 
inženýrských sítí. Zcela novì bude øešeno vytápì-
ní a vzduchotechnika.    

Rekonstrukce kladenské divadelní budovy, významnì rozšiøující její využitelnost, dospìla ke svému závìru. 
Divize 2 dle projektu architekta Davida Vávry historickou stavbu zmodernizovala a rozšíøila o pøístavby.           

Mìstské divadlo v Kladnì dokonèeno  

Hlavní sál kladenského divadla je ladìn do záøivì modrých tónù, které doplòuje rudá barva sedadel. 
Kromì dìní na jevišti zaujme diváky dekorativní øešení stìn a také malba na stropì.                    

Dekorativnost pùvodní secesní fasády ještì 
zvýraznily barevné akcenty.     

Za historickým portálem se skrývá množství 
souèasné jevištní technologie.           

Mìstské divadlo v Kladnì sídlí v pozdnì secesní 
budovì z roku 1912, jejíž projekt vypracovali stavi-
tel Emil Hrabì a architekt Jaroslav Rössler. Celko-
vá rekonstrukce objektu zapoèala rovných sto let 
po jeho otevøení, divize 2 Subterra po vítìzství 
v opakovaném výbìrovém øízení pøevzala stavbu 
v bøeznu 2015 a musela ji dokonèit v krátkém ter-
mínu. Investorem je statutární mìsto Kladno.

Harmonogram prací dále ovlivnily archeolo-
gické nálezy. Divadlo stojí na pozemku bývalého 
høbitova a pøi výkopech kolem i uvnitø stavby byla 
nalezena více než stovka hrobù.      
     
Historická èást s novou technologií 
Základem projektu, pod kterým je podepsán archi-
tekt a rovnìž divadelník David Vávra, je samozøej-
mì oprava a modernizace pùvodní budovy.

Subterra navázala na rozpracované èinnosti, 
pøedevším na hrubé práce, omítky, podlahy a èá-
steènì na rozvody vzduchotechniky, elektra, zdra-
votnìtechnických instalací a ústøedního topení. 

Zcela novì bylo tøeba dodat kompletní diva-
delní technologie, kupøíkladu jevištní podlahy, 
scénické osvìtlení nebo audio a video. Samotné 

jevištì dosahuje rozmìrù pøibližnì 15 x 20 metrù  
vèetnì podlahy orchestøištì v pøední èásti, jež 
mùže sjet dolù. V pøípadì vystoupení s živou hud-
bou tedy orchestr hraje až za forbínou.

Výraznou promìnou prošlo rovnìž hledištì. 
„Do hlavního sálu jsme osadili 244 bìžných seda-
del, dále je zde 6 míst pro vozíèkáøe a lóže ještì 
budou dovybaveny židlemi tak, že celková kapa-
cita dosáhne 300 míst,” shrnuje možnosti pùvodní 
budovy vedoucí projektu Tomáš Hadáèek.

Dvì pøístavby pro další scény     
Východní èást divadla byla rozšíøena o dvì nové  
pøístavby, mezi kterými vznikla letní scéna a rov-
nìž alternativní malá scéna. Její hledištì má ka-
pacitu až 80 divákù, pøesný poèet míst lze snadno 
pøizpùsobit zvolenému umìleckému žánru. V úva-
hu padá èinohra, hudební divadlo, balet a øada 
dalších. Letní scéna je pak organicky propojena 
s mìstem, pøímo navazuje na kladenský park.

Obì pøístavby mají dvì podlaží, jsou soumìrnì 
uspoøádány a od pùvodní budovy se odlišují cihlo-
vì èervenou barvou omítky. V novì vybudovaných 
prostorách se nachází také kavárna, zkušební sál, 
zázemí pro herce, jednací místnost a dále kotelna 
èi elektrorozvodna. Nezbytnou souèástí pøístaveb 
jsou rovnìž výtahy, jeden osobní a jeden nákladní 
pro stìhování kulis. Na severní stranì objektu pak 
byla postavena nejvìtší z pìti strojoven vzducho-
techniky o rozmìru 15 x 8 metrù, zapuštìná pod 
úroveò terénu. 

V divadle nejde pouze o stavební úpravy, veli-
ce dùležitým aspektem je prostorová akustika, již  
øešilo samostatné projektové zadání. Pro všechny 
akusticky významné prostory divadla byla pøesnì 
stanovena požadovaná doba dozvuku. Akustické 
obklady stìn a stropù jsou øešeny kombinací vy-
krývacích a kmitajících panelù, tvárnicových rezo-
nátorù èi rùzných druhù pohltivých podhledù. 

„Stavební práce byly ukonèeny v øíjnu, v listo-
padu následovalo zahájení zkušebního provozu. 
Do konce roku má budova být vybavena interiéro-
vými prvky, jde ovšem již o samostatnou dodávku, 
na které se Subterra nepodílí,“ rekapituluje závì-
reèné období svého kladenského angažmá Tomáš 
Hadáèek.

Vážení ètenáøi,
„svìt je v pohybu, ale škola stojí pevnì“. Takový ti-
tulek nemusí napadnout pouze pracovníka naší 
spoleènosti, když se dozví, že právì dostavba Zá-
kladní školy v Dobøichovicích, kde byla Subterra 
generálním dodavatelem, získala prestižní ocenì-
ní Stavba roku 2015. 

Dramatické události ve svìtì kolem nás, to je 
pravidelné téma, se kterým jsme v souèasnosti 
dennì konfrontováni, zejména prostøednictvím 
médií. Ještì nedávno to byly vìtšinou pøírodní ka-
tastrofy, nyní pøevažují zábìry uprchlíkù pøesou-
vajících se po desetitisících do Evropy. A ještì 
hrozivìji pùsobí reportáže z míst pøímých teroris-
tických útokù; v záplavì tìch zpráv toužíme všich-
ni po nìjakých jistotách, k nimž se mùžeme ještì 
poøád obracet. Ve støední Evropì je už po staletí za 
takový pevný bod považováno vzdìlání: všeobec-
nì dostupné základní vzdìlání je hodnota, na kte-
rou jsme v naší zemi právem hrdí. 

A my mùžeme být dvojnásob hrdí, že naše 
stavba k naplnìní této hodnoty pøispìla, a navíc  
byla veøejnì ocenìna. S potìšením mohu podot-
knout, že se nejedná o úspìch ojedinìlý. Dokládá 
to druhé místo v Ratingu Nadace pro rozvoj archi-
tektury a stavitelství za tøíleté období 2013–2015. 
Jedná se o bodové vyjádøení kvality stavebních 
dodavatelù, v nìmž jsou body pøidìlovány odstup-
òovanì za úèast, za postup do druhého kola, za 
zvláštní ceny, za nominace na titul, za cenu veøej-
nosti a nejvíce samozøejmì za titul Stavba roku sa-
motný. Ten letošní je nepochybnì pro nás všechny 
povzbuzením, ale i závazkem pro další léta. A to, že 
jsme v tøíleté periodì nezískali místo první, nás pøí-
liš mrzet nemusí. Získala je totiž naše mateøská 
spoleènost, takže z hlediska Skupiny Metrostav 
jde o úspìch dvojnásobný. 

To, co se nám v letošním roce rovnìž podaøilo, 
je dokonèení realizace projektu revize a aktuali-
zace integrovaného systému øízení. Projekt, které-
mu v loòském roce pøedcházela pøípravná fáze, 
byl zahájen zaèátkem bøezna. O to, že k 1. listopa-
du byl systém úspìšnì spuštìn, se nejvíce pøièinil 
osmièlenný koordinaèní tým a garanti jednotlivých 
subprocesù. Ze všech èinností, jež subprocesy 
popisují, jsou vygenerovány pøíslušné organizaè-
nì-øídicí normy. Takto se podaøilo naplnit jeden 
z cílù projektu, a to vytvoøení pøímé vazby mezi 
procesní a dokumentaèní èástí systému. V sou-
èasné dobì probíhá poslední etapa projektu, kte-
rou je aktualizace divizní organizaènì-øídicí doku-
mentace; ta bude vydána k 1. lednu pøíštího roku. 
Všem zamìstnancùm, kteøí se na tomto projektu 
podíleli, patøí moje podìkování. 

Ve chvíli, kdy vyjdou tyto øádky, bude již èas 
adventní, který je pøedzvìstí nadcházejících Vá-
noc a mìl by být spojen s nadìjí a vírou v budouc-
nost. Zámìrnì jsem proto vybral pro svùj dnešní 
sloupek pøevážnì zprávy dobré, opravòující nás 
k tomu, nedívat se do budoucna s pesimismem. 
Úkoly, které pøed námi stojí pro pøíští rok, nejsou 
jednoduché, nejsou však ani nereálné. Jejich spl-
nìní budiž tedy výzvou pro nás všechny.        

Pøeji vám, vážení ètenáøi, radostné a klidné 
prožití vánoèních svátkù a do nového roku hodnì 
zdraví, štìstí, optimismu a úspìchù. 

Ing. Ondøej Fuchs

Dodateèné prùzkumy 
Subterra zapoèala rekonstrukci již loni v øíjnu, po 
pìti mìsících ji ovšem musela pøerušit. Na stavbì 
byly zjištìny rozdíly mezi projektovou dokumentací 
a skuteèným stavem budovy, napøíklad nedosta-
teèná únosnost kleneb v suterénu. S investorem 
bylo dosud projednáno nìkolik desítek zmìnových 
listù. 

Po opìtovném zahájení prací letos v èervenci 
objevili stavbaøi v podkroví defekty zpùsobené 
døevokazným hmyzem a houbami. Po odtìžení ne-
spalného záklopu byl proveden celkový dendrolo-
gický prùzkum, který stanovil rozsah poškození 
a nezbytných sanaèních prací. 

„V souèasnosti probíhají práce podle harmo-
nogramu a s interiérem a fasádou budeme hotovi 
v prosinci,“ upøesòuje další prùbìh rekonstrukce 
vedoucí projektu Jaroslav Brus. 
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Od konce listopadu mùže po témìø roèní rekonstrukci veøejnost opìt navštìvovat bazény na Klíši v Ústí nad Labem.  
Dodavatelem stavby byla spoleènost Metrostav, divize 4 Subterra provádìla montáž elektra a vzduchotechniky.     

Plavecký areál Klíše v novém    
D4

V závìru øíjna byly po témìø tøech letech dokonèeny práce na 4,5kilometrovém železnièním úseku v Praze 7. 
Divize 3 Subterra stavbu realizovala se spoleèností Metrostav, investorem optimalizace byla SŽDC.         

Optimalizace trati Bubeneè−Holešovice 
D3

Modernizovaný úsek je významnou souèástí železnièních koridorù, svoji roli má však také v systému     
pražské dopravy. Kromì rychlejšího a bezpeènìjšího provozu pøinesly úpravy rovnìž snížení hluènosti.     

Interiér plavecké haly prošel promìnou, charakteristický prolamovaný strop však zùstal zachován. 
Areál nabízí trojici bazénù, kromì hlavního i dìtský a také venkovní se skokanskou vìží.       

Tra�ový úsek mezi Prahou-Bubenèem a Prahou-     
-Holešovicemi je souèástí IV. panevropského kori-
doru Berlín–Dìèín–Praha–Brno–Bøeclav–Vídeò 
a také tuzemského I. tranzitního koridoru, dùleži-
tou roli sehrává rovnìž v rámci železnièního uzlu 
Praha. Modernizace trati proto patøila k prioritám 
SŽDC a byla spolufinancována Evropskou unií 
z Operaèního programu Doprava.   

Odolnìjší kolejnice 
Rekonstrukce nevyhovujícího železnièního spod-
ku a svršku pøinesla nejen zvýšení tra�ové rych-
losti až na 115 km/h a lepší prostorovou prùchod-
nost, ale také bezpeènìjší provoz. 

Pøi stavbì rovnìž došlo k uplatnìní speciál-
ních materiálù dovezených ze zahranièí. Jedná se 

zejména o kolejnice s tvrzenou hlavou vyrobené 
v Rakousku. V dopravnì Bubeneè na holešovic-
kém zhlaví pak byly použity výhybky s tzv. perliti-
zací, pøi níž tepelným zpracováním dochází ke 
zmìnì mikrostruktury materiálu a zlepšení me-
chanických vlastností kolejnic.

Projekt dále zahrnoval rekonstrukci 10 most-
ních objektù, sanaci opìrných a zárubních zdí,  
výstavbu 4 nástupiš�, protihlukových stìn, kanali-
zaèního systému, kabelových tras a osvìtlení. 
Nová je rovnìž trakèní soustava a zabezpeèovací 
zaøízení ve stanicích Praha-Bubeneè a Praha-Ho-
lešovice a také v úseku Stromovka – Praha-Bube- 
neè. Modernizovaná tra� je v celé délce dvojkolej-
ná a splòuje požadavky transevropské dopravní 
sítì TEN-T.  

Nová zastávka Podbaba
Kromì zlepšení technických parametrù samotné 
trati bylo zásadním bodem celého projektu nahra-
zení nádraží v Bubenèi, sloužícího cestujícím té-
mìø 165 let, novou zastávkou Praha-Podbaba, jež 
se nachází pøibližnì o jeden kilometr severnìji. 
Tato zmìna má pøinést lepší návaznost železnice 
na ostatní mìstskou dopravu, zejména pak na 
tramvajovou trasu vedoucí ke stanici metra Dej-
vická. Zastávka Podbaba má dvì 220metrová 
nástupištì, která propojuje podchod se schodišti 
i rampami.  V odboèce Stromovka se na rekon-
struovaný úsek napojuje dvojkolejná tra� ze smìru 
Praha Masarykovo nádraží.    

Dùležitou souèástí celého projektu byla také 
individuální protihluková opatøení na vybraných 
místech u trati, spoèívající ve výmìnì oken u nì-
kterých obytných budov.      

Spoleènost dodavatelù pøedala zmodernizo-
vaný úsek investorovi 26. listopadu, slavnostní 
pøestøižení pásky probìhlo na holešovickém ná-
draží. Subterra byla pøi aktu zastoupena generál-
ním øeditelem Ondøejem Fuchsem.     

Optimalizace trati Praha-Bubeneè – Praha-     
-Holešovice uspìla v soutìži Stavba roku 2015, 
kde obdržela Cenu Státního fondu dopravní infra-
struktury.

Po tøiceti letech provozu se stav ústecké plavecké 
haly blížil havarijnímu, bazén prosakoval a hrozilo 
jeho uzavøení. Mìsto proto pøikroèilo k jeho cel-
kové rekonstrukci.   

Pùvodní budova byla odstrojena až na nosnou 
konstrukci, vnitøní bazén zvìtšen na závodní roz-
mìry a areál dostal také nové návštìvnické záze-
mí i veškeré technologie. Pøíslušné provozy divi-
ze 4 Subterra dodávaly kompletní elektroinstalace 
a vzduchotechnická zaøízení.      

Mìøení a regulace tepla 
Do výètu položek zajiš�ovaných provozem elektro 
spadají vysokonapì�ové rozvadìèe a kabeláž, sil-
noproud, slaboproud, mìøení a regulace, elektro-
nický odbavovací systém èi instalace pro bazéno-
vou technologii. A dále napøíklad LED osvìtlení, 
uzavøený kamerový systém, hladinomìry, turni-
kety, dispeèerské pracovištì a poèítaèová sí�.

K nejzajímavìjších úkolùm v oblasti mìøení 
a regulace patøilo vytápìní plavecké haly a ohøev 
bazénové vody. „Teplo dodává geotermální vrt. 
Podzemní vodu, která je zprvu pøíliš horká, ochla-
zuje zpìtná bazénová voda. Zchlazená termální 

voda pak prostøednictvím tepelných èerpadel oh-
øívá vodu, která se vrací zpìt do bazénu,“ vysvìt-
luje princip vedoucí provozu elektro Michal Virt. 

Speciální vzduchotechnické potrubí  
V plaveckém bazénu dochází k vypaøování znaè-
ného množství vody, což velmi zhoršuje pobytové 
podmínky. Právì vlhkost a teplota vzduchu udržo-
vané na správných hodnotách jsou pøitom základ-
ním pøedpokladem pro to, aby se lidé v areálu cítili 
dobøe.   

Nejde však pouze o návštìvnický komfort. 
Kvalita vnitøního prostøedí má zásadní vliv rovnìž 

na stavební konstrukce a veškeré zaøízení haly,  
samotné vzduchotechnické rozvody nevyjímaje.

 Divize 4 instalovala pro pøívod a odtah vzdu-
chu speciální hranaté potrubí z materiálu ALP, jež 
není tøeba dodateènì tepelnì izolovat ani povr-
chovì upravovat. „Tyto vzduchovody se vyrábìjí 
z panelù, které jsou samozhášivé, dokonale paro-
tìsné a zároveò témìø vyluèují kondenzaci vod-
ních par vnì i uvnitø. Vzhledem k úplné odolnosti 
proti korozi je životnost tohoto materiálu prakticky 
neomezená,“ popisuje mimoøádné vlastnosti pou-
žitého potrubí vedoucí projektu vzduchotechniky 
David Svoboda. 

Bytový dùm Vokáèova

D2 V záøí zahájila Subterra coby generální doda-
vatel stavbu bytového domu ve Vokáèovì ulici na 
pražské Pankráci. 

Dùm realizovaný pro spoleènost Borgo bude 
mít 2 podzemní a 8 nadzemních podlaží a nabídne 
celkem 37 bytových jednotek, komerèní prostory 
a také podzemní garáže obsluhované autovýtahy. 
Nosnou konstrukcí bude železobetonový skelet 
s pøíèným stìnovým systémem. Demolici pøedcho-
zího objektu a založení nové budovy vèetnì zajiš-
tìní stavební jámy provádìl jiný dodavatel. Sub-
terra pokraèuje ve stavbì od úrovnì podkladních 
betonù. V listopadu probíhala betonáž 1. podzem-
ního podlaží.          

Divize 2 má projekt pod vedením Petra Bicana 
dokonèit v listopadu 2016.

D4 Spoleènost Metrostav dokonèuje v Libni stav-
bu Centrálního drážního dispeèinku, jejímž inves-
torem je SŽDC.     

Provoz elektro divize 4 Subterra v objektu za-
jiš�oval silnoproudé rozvody, venkovní osvìtlení, 
systém mìøení a regulace (MaR) a také trafosta-
nici. „Svoji èást dodávky jsme zapoèali výkopem 
pro vysokonapì�ové kabely již v prosinci loòského 
roku a vše jsme dokonèili v polovinì listopadu, kdy 
generální dodavatel pøedával prostory datových 
sálù k montáži samotného technologického vyba-
vení pro øízení dopravy,“ rekapituluje harmono-
gram témìø roèní práce vedoucí provozu elektro 
Michal Virt.

Z pražské budovy bude v horizontu pøibližnì 
pìti let kompletnì øízen železnièní provoz na území 
Èech, což pøedstavuje práci pro více než stovku 
dispeèerù. 

D3 Na regionální železnièní trati spojující Brno 
a Vlárský prùsmyk pracuje divize 3 Subterra sou-
bìžnì hned na dvou úsecích, Èernovice–Slatina 
a Šlapanice–Blažovice. 

Obì stavby nacházející se na shodném do-
pravním rameni zahrnují rekonstrukci železnièního 
spodku a svršku, trakèního vedení i zabezpeèova-
cího zaøízení. Opraveny budou rovnìž mosty a pro-
pustky. Cestující se doèkají zmodernizovaných 
nástupiš� i pøístupových cest. Délka pøestavova- 
ných úsekù èiní v souètu asi 8 kilometrù, práce 
jsou èlenìny na 89 stavebních objektù a provoz-
ních souborù. Dodavateli zakázek jsou spoleèno-
sti ÈERNOSLAT (OHL ŽS, Subterra) a ŠLABLAŽ 
(Subterra, OHL ŽS, Firesta).

Veškeré práce a výluky mají být ukonèeny již 
do polovinou prosince.

Drážní dispeèink na Balabence 

Modernizace železnice u Brna  

Za spoleènosti Metrostav a Subterra støíhali 
pásku jejich generální øeditelé.   

Dimenze vzduchotechniky odpovídají vysokým 
nárokùm bazénového provozu.     



PÌT OTÁZEK
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Po loòském úspìchu vítkovického Svìta techniky 
získal titul Stavba roku další projekt, který realizo-
vala divize 2 Subterra. Dostavba Základní školy 
v Dobøichovicích navržená ateliérem Šafer Hájek 
architekti se mezi 68 soutìžícími dostala až k jed-
né z pìti hlavních cen. Stavbu,probíhající pùldru-
hého roku, mìl na starosti Tomáš Hadáèek.        

Proè podle vás ocenìní Stavba roku dostala prá-
vì dobøichovická škola?
Hlavní zásluhu musím jednoznaènì pøiznat samot-
ným architektùm. Návrhu budovy a všech jejích 
souèástí, výbìru materiálù èi barev i veškerým 
dalším záležitostem se vìnovali takovým zpùso-
bem, s jakým jsem se doposud na žádné jiné za-
kázce nesetkal.

Zúèastnil jste se slavnostního vyhlašování vítìzù 
v Betlémské kapli?
To jsem si pochopitelnì nemohl nechat ujít. Titul 
Stavba roku pokládám za velice prestižní ocenìní 
a už jen to, že se dostanete do finálového kola me-
zi posledních 15 vybraných projektù, se nestává 
každý rok. 

Slavnostnímu vyhlášení byly pøítomny známé 
osobnosti ze stavebnictví nebo politiky. Betlémská 
kaple je navíc národní kulturní památkou pøipo-
mínající husitské období èeských dìjin, má tedy 
obrovskou symbolickou váhu. To všechno samo-
zøejmì slavnostní ráz celé akce ještì umocnilo. 
A skuteènost, že naše stavba získala ocenìní, mé 
pocity už jen vylepšila.

Kterou fázi stavby pokládáte za nejnároènìjší?
Øekl bych, že na rozdíl od vìtšiny projektù nebyla  
nejnároènìjší poslední fáze, ale ta støední. 

Již pøi dokonèování železobetonového mono-
litu jsme museli øešit spoustu navazujících kon-
strukcí, jejich skladeb a detailù, aby výsledek vy-
padal podle pøedstav architektù. Když se nyní po 
škole rozhlédnete, vše spolu souzní a jednotlivé 
prvky se velice pøirozenì prolínají. Rùzné typy fa-
sád pøedstavují ucelené hmoty jednotlivých èástí 
budovy, navazují na sebe a navzájem sebou pro-
stupují. Proto jsme museli øešit celou øadu nároè-
ných detailù, napøíklad po stránce tepelnìtech-
nické. 

Nebylo to vždy úplnì jednoduché. Ale všichni, 
kdo jsme se na projektu podíleli, jsme jeho výsled-
né podobì vìnovali maximum úsilí. A za to bych 
chtìl všem kolegùm ze svého týmu podìkovat.

V prùbìhu stavby byl modøínový obklad zmìnìn 
na cedrový. Proè k tomu došlo?
Naše zadání opravdu poèítalo s obkladem z mo-
døínu, který mìl být ošetøen nátìrem. Bohužel žád-
ný nátìr není vìèný a pøedstava, že jej bude tøeba 
každých pìt let obnovovat, aby modøín nezèernal, 
byla pro investora nemyslitelná. Navrhli jsme tedy 
kvalitnìjší obklad z èerveného cedru bez nátìru. 
Cena je srovnatelná s pùvodní variantou a obrov-
ská výhoda spoèívá právì v témìø nulové údržbì. 
Cedrové døevo pøirozenì stárne, bìhem let dosta- 
ne šedou patinu. Z této zmìny byli nadšeni rovnìž 
architekti a øešení se nám spoleènì podaøilo pro-
sadit. 

Dalších zmìn byla v prùbìhu výstavby celá 
øada, možná i proto, že hlavní architekt Oldøich Há-
jek se øídil slovy „dokud není celá budova dokon-
èena, je poøád èas ji vylepšovat“. 

Máte rád moderní architekturu, nebo vás spíše 
oslovují tradièní slohy? 
Urèitì je mi bližší moderní architektura. Mám rád 
jednoduchý, èistý design a kombinace rùzných 
materiálù – a� už jde o pohledový beton, ocel, sklo 
èi døevo. K typu budov, jaké se mi líbí, patøí zrovna 
škola v Dobøichovicích.

Tomáš Hadáèek 
vedoucí projektu Základní škola v Dobøichovicích 

Bìžné mìøièské práce v tunelech, které by jinak musel vést geodet, mohou nyní provádìt samotní pracovníci stavby. 
Snížení nákladù pøináší systém Amberg Navigator, jejž poøídila divize 1.

Divize 3 provedla rekonstrukci témìø 800metrového úseku trati Železná Ruda – Špièák za použití ocelových pražcù tvaru Y.  
Zøídkakdy vídaný prvek umožnil minimalizovat zásahy do stávajícího náspu a také sníží náklady na údržbu.    

Nový geodetický systém pro tunely   

Neobvyklé øešení železnièního svršku    

D1

D3

Systém Navigator je založen na spojení geodetic-
ké totální stanice a tabletu, který nabízí pøehledné 
grafické rozhraní a intuitivní ovládání. Díky tomu 
mùže být mìøení v tunelu provádìno prùbìžnì, 
pracovníky dìlnických profesí, takže nedochází ke 
zdržením a dalšímu zatìžování technikù.

Jediný geodet místo pìti         
„Samozøejmì že bez geodeta se stavba neobejde 
ani s tímto vybavením. Výhoda ale spoèívá v tom, 
že místo pìti geodetù, jichž bylo tøeba pro zajištì-
ní nepøetržitého provozu pøed poøízením systému 
Amberg Navigator, postaèí pøítomnost jediného. 
Celou pøípravu projektù a vyhodnocování mìøe-
ných dat pak zajiš�uje tento expert samostatnì, 
což pøedstavuje hlavní úsporu,“ vysvìtluje Ludìk 
Zákravský, vedoucí støediska geodézie divize 1.  

Technika v odolném provedení
Nejdùležitìjší souèástí mìøièského systému je 
software dodávaný švýcarskou firmou Amberg. 
Program má dvì èásti. Jedna je pøímo v tabletu, 
jímž uživatelé totální stanici ovládají, prostøednic-
tvím druhé pak geodet v kanceláøi pøipravuje a vy-
hodnocuje data.    

Samotný tablet musí obstát v nároèných pod-
mínkách podzemních staveb, proto jde o pøístroj 
venkovní konstrukce. Odolá vodì, prachu, silným 
otøesùm èi vysokým teplotám. Pøístroj Algiz 10X 
tedy pøeèká pád na beton èi do bláta, jeho baterie 
vydrží na jedno dobití až 9 hodin. 

Nejnákladnìjším prvkem systému zùstává 
geodetická totální stanice Leica TS16, jež musí být 
vybavena dálkovým ovládáním a automatickým cí-
lením s vyhledáváním odrazných hranolù.      

V souèasnosti používá divize 1 dva systémy 
Navigator. První je nasazen na rekonstrukci Te-
plického tunelu, druhý pak na pøestavbu nìmec-
kého tunelu AKWT.

Pøístrojovým základem systému Navigator je 
totální geodetická stanice spojená s tabletem.          

Ocelové pražce ve tvaru Y jsou prostorovì ménì 
nároèné než bìžné betonové.      

Divize 1 dokonèila práce na prùzkumné štole pro dostavbu Radlické radiály, jejíž poslední úsek povede z poloviny pod zemí. 
I po provedení ražby o celkové délce 850 metrù bude inženýrsko-geologický prùzkum lokality pokraèovat.      

Prùzkumná štola tunelu Radlice vyražena 
D1

Prùzkumná štola o prùøezu pøesahujícím 13 metrù ètvereèných sleduje budoucí trasu tunelu Radlice. 
Divize 1 provádìla ražbu více než jeden rok. 

Radlická radiála bude spojnicí Pražského a Mìst-
ského silnièního okruhu. Plánovaná èást komuni-
kace o délce 5,5 kilometru povede složitým teré-
nem a pøibližnì z poloviny bude tvoøena tunely, 
dvìma hloubenými a jedním raženým. Výstavbì 
proto pøedchází inženýrsko-geologický prùzkum, 
jehož zásadní souèástí je vybudování štoly v úseku 
budoucí trasy. 

Ražba bez komplikací
Na jaøe 2015 byla vyražena asi polovina štoly a pa-
novaly obavy, že v její následující èásti mohou pro-
mìnné geologické podmínky pùsobit problémy. 

„To se naštìstí nepotvrdilo, ražby nebyly zasti-
ženými podmínkami negativnì ovlivnìny. Práce 
pokraèovaly standardním postupem dvou zábìrù 
za 24 hodin,“ øíká vedoucí projektu Jan Panuška.

Nároèná koordinace prací  
Ražba prùzkumné štoly probíhala za složitých 
okolností, zapøíèinìných inženýrsko-geologickou 
situací i podmínkami na povrchu.  

„Z pohledu technologie ražeb bylo nároèné 
pøedevším nastavení trhacích prací, a to hlavnì 
v polohách velmi tvrdých vápencù s pevností až 
130 MPa. Nelze opomenout ani obtížné zaèátky pøi 
podchodu ulice Ke Sklárnì a Mìstského okruhu. 
Zajímavou zkušeností bylo i propojení stavebních 
prací s pracemi prùzkumnými, které byly provádì-
ny subdodavatelsky, a to nejen v samotné štole, 
ale i v rámci celé trasy budoucí Radlické radiály,“ 
shrnuje Jan Panuška. 

Subterra na tuto ražbu nasadila zvláštní strojní 
sestavu tvoøenou hydraulickým vrtacím strojem 
Boomer T1 D a prùbìžným nakladaèem s pásovým 
dopravníkem Häggloader 7HR-B.  

Další tøi mìsíce prùzkumných prací 
Inženýrsko-geologický prùzkum pro Radlickou ra-
diálu zahájili pracovníci spoleènosti PUDIS se za-
poèetím realizace prùzkumné štoly. „Veškerá zji-
štìní jsou objednateli pøedávána v kvartálních 
zprávách. Práce potrvají ještì další tøi mìsíce, až 
poté a po následném zpracování závìreèné zprá-
vy bude k dispozici definitivní a kompletní popis 
zastižených geologických podmínek,“ dodává ve-
doucí projektu.

Výsledky prùzkumu budou využity pro bezpeè-
ný a ekonomický návrh všech objektù budoucí Ra-
dlické radiály. Samotná štola je umístìna v profilu 
severního tunelu Radlice. 

Pøestavìný úsek leží na jednokolejné pøíhranièní 
trati Klatovy – Železná Ruda. Stavba ovšem není 
souèástí projektu její celkové rekonstrukce, jedná 
se o samostatnou investici výhradnì z národních 
zdrojù. Projekt vede Pavel Zelina.   

Kolejový rošt z ocelových pražcù tvaru Y byl 
navržen s ohledem na stísnìné horské podmínky.  

Úzký železnièní spodek 
Zvolené technické øešení umožnilo vést koleje na 
užší pláni železnièního spodku, stávající vysoký 
násep tedy nebylo tøeba rozšiøovat. Na stavbì byl 
využit i pùvodní štìrk, jehož obnovu zajistila strojní 
èistièka, a po pokládce svršku jej doplnil nový ma-
teriál.

Kvùli nedostatku prostoru na násypovém tìle-
se probíhala výmìna kolejového roštu v ose trati, 
za použití dvoucestného bagru Liebherr. Z vagonù 
byly nejprve staženy kolejnicové pasy o délce 
75 metrù, poté byl po šestimetrových polích vytr-
žen pùvodní svršek, urovnán vyèištìný štìrk a ná-
slednì položeny samotné pražce. 

„Rekonstruovaný úsek se nachází v oblouku 
malého polomìru. Pražce jsme tedy museli poklá-
dat s velkou pøesností, aby došlo k hladkému na-
pojení na stávající stav. Pak již zbývalo jen uchytit 
pøipravené kolejnice. Celý témìø osmisetmetrový 
úsek byl takto položen za pouhých devìt dní,“ do-

plòuje podrobnosti o prùbìhu prací hlavní stavby-
vedoucí Radim Wrana. 

Jednodušší údržba   
Ocelové Y-pražce se osvìdèují právì na tratích se 
stísnìnými smìrovými pomìry. Ve srovnání s bìž-
nými betonovými pražci vykazují kromì menších 
prostorových nárokù také vìtší pøíèný odpor kole-
jového roštu proti tlakùm zpùsobeným teplotní 
roztažností kolejnic. Z tohoto dùvodu také není 
nutné umís�ovat pražcové kotvy, jež by v pøípadì 
bìžného železnièního svršku musely být osazeny 
v celé délce oblouku na každý tøetí pražec.     

Další výhodu použitých pražcù pøedstavují mi-
nimální náklady na údržbu. Dlouhodobá finanèní 
úspora ovšem vyžaduje vìtší poèáteèní investici, 
ocelové pražce jsou dvakrát dražší než betonové.    

I díky tomuto konstrukènímu prvku se maxi-
mální rychlost šumavské trati po modernizaci zvý-
ší ze 40 km/h až na 65 km/h.  



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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Ing. Dagmar Andilová 10. 12.

50 let
Roman Švolík 2. 1.

55 let
Jan Veselý 26. 12.
Igor Miko 2. 1. 
Ing. Roman Krajèa 13. 1.

60 let
Ing. Karel Kopecký 28. 12.
Karel Vrána 16. 1. 

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
David Punèocháø 1. 12.
Ivo Dobrovolný 1. 1.
Alena Pøíhodová 1. 1.
Jitka Trefilová 1. 1.

 15 let
Renata Chomoutová 3. 1. 

20 let
Ing. Jiøí Lev 31. 12.

25 let
Václav Vlèek 12. 12.
Ing. Pavel Bìlský 31. 12.

35 let
Klement Mikulec 15. 1.

Z P R A V O D A J www.subterra.czroèník XXX IX, 6/2015 | str. 4 

ZPRAVODAJ SUBTERRA 6/2015 | Roèník: XXXIX | Datum vydání: 7. 12. 2015 
Vydavatel: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeò | IÈ: 45309612 
Redakce: Martin Verner | Fotografie: archiv spoleènosti | Jazyková korektura: Markéta Teuchnerová | Produkce: pipeform | Tisk: Ottova tiskárna s.r.o.  
Redakèní rada: Jiøí Nový (pøedseda), Vladislav Beneš, Jan Frantl, Ladislav Novák, Olga Havlíková, Zuzana Kypová, Helena Tomková, Martina Formánková, Vít Strejèek,      
Josef Maøík, Vojtìch Kostiha
MK ÈR E 14804 | Periodikum slouží výhradnì k propagaci spoleènosti S u b t e r r a a.s., je veøejnì neprodejné.   

GRATULACE

Konference Železnice 2015

D3 V pražském Kongresovém centru hotelu Olšan-
ka probìhla v posledním listopadovém týdnu je-
dnodenní konference Železnice 2015. Tradièní se-
tkání investorù, projektantù, stavitelù a správcù 
železnic, organizované SUDOP a SŽDC, si do své 
historie zapsalo již 20. roèník. Generálním partne-
rem akce byla opìt Subterra.    

V sále se sešlo nìkolik stovek odborníkù, mezi 
pøednášejícími byl napøíklad øeditel odboru strate-
gie ministerstva dopravy Ludìk Sosna, námìstek 
generálního øeditele SŽDC Mojmír Nejezchleb èi 
øeditel SFDI Zbynìk Hoøelica. Rakouské spoleè-
nosti pøedstavil Christian Miller, obchodní rada ra-
kouského velvyslanectví. 

Jednotlivá vystoupení pøedstavovala nejen 
konkrétní stavby a jejich technické detaily, ale ta-
ké problémy, s nimiž se obor potýká. Jedná se ze-
jména o úspìšné doèerpání prostøedkù ze SFDI, 
jenž v roce 2015 na železnièní stavby uvolnil re-
kordní sumu 94,4 miliardy Kè. Podle øeditele fondu 
je výhled na období 2016–2018 v prùmìru o 25 mi-
liard Kè roènì skromnìjší. Nevyèerpané prostøed-
ky by se musely vracet do evropských fondù, zno-
vu o nì lze usilovat již pouze v konkurenci celé EU.

Zástupce ministerstva dopravy poukázal na 
problematiku studií proveditelnosti. Složité je 
zejména posuzování vlivu na životní prostøedí, 
v gesci pøíslušného resortu. Kvùli zmìnì zákona 
musejí být nìkteré studie poøizovány znovu.                    

Za divizi 3 Subterra vystoupil Tomáš Machá-
èek, jenž zhodnotil pøípravu a prùbìh rekonstruk-
ce trati Klatovy – Železná Ruda v dodavatelském 
systému Design–Build.     

Žilinský kraj je nyní pravdìpodobnì oblastí s nej-
vyšší koncentrací tunelových staveb a tuneláøù 
v dìjinách Slovenska. 

Subterra vyslala na konferenci devìt zástup-
cù. Václav Dohnálek v patnáctiminutovém vystou-
pení hovoøil o výstavbì prùzkumné štoly pro Rad-
lickou radiálu a Miroslav Rypáèek v pùlhodinové 
posterové prezentaci odpovídal na dotazy týkající 
se výstavby tunelu Bancarevo v Srbsku. 

V pátek pak probìhly exkurze na tøi nejbližší 
tunelová staveništì v okolí Žiliny, a to na Považský 
Chlmec, Ovèiarsko a Višòové. O poslednì jmeno-
vaný projekt projevili úèastníci konference vùbec 

nejvìtší zájem, nebo� je se svými témìø 8 kilomet-
ry nejdelší na Slovensku a zároveò je na nìm jako 
na jediném aplikována Italská tunelovací metoda. 

Tento postup vychází z bìžnì používané Nové 
rakouské tunelovací metody, avšak tunel je ražen 
rychleji a odvážnìji – najednou v plném profilu, 
v pøípadì nutnosti i s protiklenbou. Zábìr za pomo-
ci trhacích prací dosahuje až 4 metrù, èelba je za-
jiš�ována extrémnì dlouhými a silnými laminátový- 
mi kotvami a masivní výztužné rámy z HEB profilù 
se staví v pøípadì potøeby vyvolané zpìtnou reak-
cí skalního masivu po 3–4 metrech. Primární obez-
dívka, drátkobeton o tlouš�ce 100 milimetrù, je 

s dvacetimetrovým odstupem od èelby ihned ná-
sledována obezdívkou sekundární. Ta dosahuje 
tlouš�ky až 1 metru a brání konvergencím tunelu. 

Na našem území zatím s touto metodou nemá-
me žádné zkušenosti a i na staveništi tunelu Viš-
òové bylo zøejmé, že praxe se dost odchyluje od 
ideálu prezentovaného italskými inženýry na pøed-
náškách.

Závìrem vystoupil Ing. Ivan Hrdina, pøedseda 
Èeské tuneláøské asociace, a pozval pøítomné na  
jarní konferenci Podzemní stavby Praha 2016.

Miroslav Rypáèek  

 . 
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V druhém listopadovém týdnu se konala tøídenní konference Tunely a podzemní stavby Žilina 2015. Byla zamìøena pøevážnì 
na výstavbu osmi dálnièních tunelù v okolí hostitelského mìsta, ale rovnìž na geomonitoring a další doprovodné èinnosti.                

Tuneláøská konference v Žilinì 

Slavnostní vyhlášení výsledkù 23. roèníku prestižní soutìže, které se konalo v Betlémské kapli, pøineslo spoleènosti Subterra 
titul pro Základní školu v Dobøichovicích, Cenu SFDI pro tra� Bubeneè  a 2. místo v ratingu za tøíleté období. –Holešovice
                    

Úspìchy v soutìži Stavba roku 2015 

Konference s mezinárodní úèastí probíhala 
v žilinském hotelu Holiday Inn. 

Subterra pøedstavila v posterové sekci ražbu 
srbského tunelu Bancarevo.         

Úèastníci konference navštívili také stavbu 
tunelu Višòové, nejdelšího na Slovensku.         

Soutìž Stavba roku, vyhlašovaná Nadací pro roz-
voj architektury a stavitelství, Ministerstvem prù-
myslu a obchodu ÈR, Svazem podnikatelù ve sta- 
vebnictví v ÈR a ÈKAIT, zná letošní držitele pìti ti-
tulù i všech dalších ocenìní. 

Titul Stavba roku získala v konkurenci 68 sou-
tìžících i Základní škola v Dobøichovicích. Budovu 
dle návrhu ateliéru Šafer Hájek architekti postavi-
la divize 2 pod vedením Tomáše Hadáèka. Odbor-
ná porota ji ocenila coby školní objekt s inspirativ-
ním vnitøním i vnìjším prostøedím. 

Cenu Státního fondu dopravní infrastruktury 
(SFDI) pak obdržela Optimalizace trati Praha-Bu-
beneè – Praha-Holešovice. Divize 3 Subterra, za-
stoupená Petrem Mikuláškem, projekt realizovala 
ve Sdružení Bubeneè – Holešovice, vedeném spo-
leèností Metrostav. SFDI vyzdvihl kromì zvýšení 
rychlosti, komfortu a bezpeènosti cestujících také 
omezení negativních vlivù železnièní dopravy.

Úspìch spoleènosti Subterra potvrdilo rovnìž 
2. místo v Ratingu Nadace pro rozvoj architektury 
a stavitelství (RABF) za tøíleté období 2013–2015. 
Jedná se o bodové vyjádøení kvality dodavatelù na 
základì úèasti a úspìchu v soutìži Stavba roku.      

Ocenìní v soutìži Stavba roku dostávají samotné realizace, novì ovšem poøadatelé vyhodnocují také 
kvalitu dodavatelù. Kromì pìtiletého období sleduje rating rovnìž tøíleté, v nìmž uspìla i Subterra.                          

Oficiálního ukonèení stavby, symbolizovaného 
slavnostním pøestøižením pásky, se ve ždárské re-
stauraci Ingot zúèastnili zástupci investora, pro-
jektanta a všech dodavatelù. 

Rekonstrukci 8kilometrového úseku provedly 
spoleènosti Subterra, Elektrizace železnic Praha 
a vedoucí OHL ŽS, jejíž zástupce Roman Veis všem 
pøítomným podìkoval za spolupráci. Jan Komárek 
ze SŽDC, Oblastního øeditelství Brno, pøipomnìl, 
že organizace hodlá postupnì modernizovat celou 
tra� Brno Kolín tak, aby mohla konkurovat spojení –
do Prahy pøes Èeskou Tøebovou. Hlavní inženýr 

projektu Petr Jemelka z Moravie Consult Olomouc 
upozornil na nároènost pøípravy i samotné realiza-
ce v hlubokých záøezech trati. Martin Hofírek ze 
SŽDC závìrem ocenil  dobøe odvedenou práci.          

Stavba, zahájená v èervenci 2014, zahrnovala 
výmìnu železnièního spodku a svršku vèetnì od-
vodnìní, obnovu trakèního vedení, opravu mostù 
a propustkù a modernizaci zabezpeèovacího zaøí-
zení. Rekonstrukcí prošla rovnìž zastávka Lašto-
vièky. Projekt pøináší zvýšení tra�ové rychlosti až 
na 140 km/h, ale také úspory pøi provozu a údržbì 
železnice.

V polovinì øíjna SŽDC slavnostnì ukonèila modernizaci dvojkolejného úseku Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou. 
Na železnièní trati mezi Havlíèkovým Brodem a Brnem pracovala také divize 3 Subterra.                 

Rekonstrukce trati Sklené Ostrov−  

Slavnosti ve Ždáru nad Sázavou byl za divizi 3 
pøítomen Petr Mikulášek, na snímku tøetí zleva.         
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