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Dvoupodlažní objekt, který je historickou souèástí sportovištì v Praze-Košíøích, prošel v letošním roce rekonstrukcí 
a rozšíøením. Dodavatelem byla divize 2.   
     

Pøestavba tenisového klubu Cibulka   

Nová terasa má 120 metrù ètvereèních, pøiléhá  
k ní podobnì velký víceúèelový sál.                    

Tenistùm i dalším sportovcùm slouží také 
obèerstvení v pøízemí.                     

Budova pocházející ze 30. let minulého století tvoøí 
zázemí areálu Tenis Cibulka. Hlavní souèást re-
konstrukce pøedstavovala pùdní vestavba. 

Práce probíhaly za bìžného provozu sporto-
vištì, otevøena zùstala rovnìž restaurace a zázemí 
pro návštìvníky v pøízemí, kterých se projekt ne-
dotýkal.     

Prostory v podkroví
Vestavba pøinesla nové funkèní uspoøádání celé-
ho objektu. 

V 1. nadzemním podlaží se kromì vstupu a re-
cepce nachází tenisová klubovna, mateøská škol-
ka, kuchyòka, kanceláøe a technické prostory. 
Rozšíøením prostor v podkroví vznikla hala, více-

úèelový sál, kanceláøe a zázemí pro zamìstnance 
i veøejnost. Dùležitou souèástí stavby se stala také 
prostorná støešní terasa s modøínovou podlahou.

Pùvodní i nové prvky
Projekt zahrnoval pøedevším výstavbu nosných 
konstrukcí, stìn z keramických tvarovek a panelo-
vých stropù. Vstup do vestavby zajiš�uje vnitøní 
ocelové toèité schodištì z recepce, u jižní fasády 
bylo vybudováno též schodištì požární.        

Ve víceúèelovém sálu byly položeny masivní 
parkety pro vysokou zátìž, nové jsou i další podla-
hy, obklady, malby a rozvody instalací. U nìkte-
rých truhláøských prvkù, zejména oken bylo pøi-
stoupeno k repasi stávajících konstrukcí. 

Divize 2 rovnìž realizovala kompletní døevìný 
krov vèetnì ocelových rámù a doplnila støešní kry-
tinu. Opravy a zateplení se doèkaly taktéž fasády, 
stejnì jako pláš� vestavby v systémovém provede-
ní ETICS tøídy A. 
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Koncem záøí dokonèila divize 3 práce na obnovì jednokolejné železnièní spojnice v Lednicko-valtickém areálu. 
Subterra se na projektu podílela ve spoleènosti Malverína, již vedlo OHL ŽS.         
                             

Revitalizace trati Bøeclav–Znojmo         

Neelektrifikovaná jednokolejná železnièní tra� vede jedineènou krajinou Lednicko-valtického areálu. 
Práce na její modernìjší podobì si vyžádaly pøibližnì pùl roku.   

Souèástí revitalizace bylo rovnìž odvodnìní  
a úprava kabelového vedení.            

V kvìtnu realizovala divize 3 zejména obnovu 
železnièního spodku.     

Nové zárubní a opìrné zdi lemují tra� v blízkosti 
zastávky Valtice mìsto.    

Jihomoravská neelektrifikovaná tra� prochází pro-
slulým Lednicko-valtickým areálem – rozsáhlým 
krajinným celkem s øadou pøírodních i kulturních 
památek, jenž od roku 1996 figuruje na seznamu 
UNESCO. Lokalitu, která se nachází nedaleko stát-
ní hranice s Rakouskem, vyhledávají rovnìž milov- 
níci vína.

Revitalizace, jejímž investorem byla SŽDC, 
probíhala od konce letošního bøezna. Místním i tu-
ristùm pøináší rychlejší, pohodlnìjší i bezpeènìjší 
cesty vlakem. 

Rychleji po bezstykové koleji
Podíl divize 3 spoèíval v rekonstrukci tra�ové kole-
je v tøíkilometrové èásti z devítikilometrového úse-
ku, který spojuje Boøí les a Valtice. Souèástí byla 
také samotná železnièní stanice Valtice a nedale-
ká zastávka Valtice mìsto.   

Od zaèátku dubna do konce èervna probíhala 
nepøetržitá výluka, bìhem níž byly rekonstruovány 
koleje i další objekty. Po snesení pùvodního roštu 
pracovala divize 3 na železnièním spodku a odvod-
nìní trati, poté s použitím strojù Robel a DESEC 
realizovala svršek. Kolejnice byly svaøeny do bez-
stykové koleje. K projektu náležela také rekon-
strukce šesti železnièních pøejezdù, sedmi pro-
pustkù a ocelového mostu, modernizováno bylo 
rovnìž zabezpeèovací zaøízení.  

Výsledkem veškerých úprav je zvýšení rych-
losti vlakù až na 120 km/h, prùjezd stanicí Valtice 
se zrychlí z pùvodních 40 km/h až na 100 km/h. 
Komfort cestujících zlepšují bezbariérová nástu-
pištì a pøístøešky.  

Práce i pro pyrotechniky
Stavbu komplikovalo hned nìkolik skuteèností.

Jednou z nich byla složitá dopravní situace, 
rekonstrukcí procházely i pøejezdy silnic 1. a 2. tøí-
dy pøi zachování provozu, tedy s objížïkami. Dru-
hou nástrahou se pak stal nález nevybuchlých dì-
lostøeleckých granátù z 2. svìtové války. Kromì 
stavbaøù tak na místì pùsobili také pyrotechnici.

V posledním záøijovém týdnu probíhala další,  
krátká výluka, bìhem které došlo na závìreèné 
práce celé revitalizace. 

„Provedeno bylo broušení kolejnic, tøetí pod-
bití po tøímìsíèním provozu a také doplnìní a úpra-
vy štìrkového lože i drážních stezek. Tìmito èin-
nostmi byla stavba Bøeclav–Znojmo dokonèena,“ 
øíká Tomáš Kotek, vedoucí projektu divize 3.

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ       

D3 SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Vážení ètenáøi,
léto se s námi rozlouèilo zøejmì posledními proslu-
nìnými dny, pozornost evropské veøejnosti se od 
„rake�áka na sebevražedné misi“ nyní obrátila 
k dìní na Pyrenejském poloostrovì. Pozornost ve-
øejnosti naší teï pro zmìnu zamìstnávají hlavnì 
parlamentní volby. 

Stejnì jako léto jsou za námi i dvì dokonèení 
ražeb – to slavnostní u Metrostavu, spojené s dru-
hým tubusem ejpovického tunelu, i to neslavnostní 
u nás, spojené s kolektorem Hlávkùv most. Dvì 
podzemní díla svým rozsahem nesrovnatelná, pøe-
sto s ponìkud smutným spoleèným jmenovatelem; 
je jím skuteènost, že obì prorážky budou na dlou-
hou dobu poslední, k nimž v èeské kotlinì dojde. 
V dobì, kdy naše ekonomická data drtí celou Evro-
pu, je to vedle deficitního státního rozpoètu na pøí-
ští rok (kdy jindy než teï by už si mìl stát umìt na 
sebe vydìlat) trochu smutný paradox, ne-li ostu-
da. Ani profesní, ani fotbalové dovednosti naší di-
vize podzemních staveb – letošního vítìze turnaje 
Kahan Cup – na popsané skuteènosti nic nezmìní. 
Touto cestou alespoò divizi 1 k zisku poháru ještì 
jednou gratuluji!  

Hospodaøení se státní kasou není pro nás vzo-
rem, to naše letošní dává zatím dùvod k pøimìøe-
nému optimismu. „Pozitivní sentiment“ pøevažuje 
zejména u externího obratu, kde souèasná známá 
èísla míøí ke splnìní plánu. V pøípadì tvorby zisku 
spíše jen k pøiblížení se jeho plánované výši, velmi 
záleží na tom, jakého ekonomického výsledku se 
podaøí dosáhnout u dvou zakázek v Srbsku a v Nì-
mecku. To by v obou pøípadech mìlo být známo 
velmi brzy. Dokonèení díla v Srbsku je již stvrzeno 
i oficiálním dokumentem. Špatnì nakroèeno ne-
máme ani na pøíští rok a dále; souèasný zakázkový 
list se budeme snažit ještì doplnit dalšími projekty 
z evropského infrastrukturního koláèe. Týká se to 
nejen Èeska a Slovenska, ale i Maïarska, Nìmec-
ka a Švédska. Zejména ve dvou poslednì jmeno-
vaných zemích se v souèasné dobì nabízí našim 
technikùm i dìlníkùm døíve spíše výjimeèná mož-
nost získat zkušenosti s prací v zahranièí a rozšíøit 
tak svoji kvalifikaci. Nepochybuji o pøínosu pro 
každého, kdo této možnosti využije; je to ta lepší 
strana mince platící v dobì domácího tuneláøské-
ho pùstu.  

O dostatek práce se nám na druhé stranì bo-
hužel starají i èeští a evropští úøedníci. Zmíním jen 
Brusel (komentáø k domácím taktnì vynechám, 
abych se nevystavil podezøení z pøedvolební agit-
ky), který pøišel s Naøízením na ochranu osobních 
údajù. Provedení analýzy, úprava stávajících a vy-
tvoøení nových dokumentù i další povinnosti s tím-
to novým pøedpisem spojené pár lidí na pár hodin 
urèitì zamìstnají. 

Každá doba však má své zvláštnosti, ta dnešní 
se mìní tak rychle, že je tìžko uchopitelná a pro 
mnohé nepochopitelná; nikdo poøádnì neví, kam 
vlastnì smìøujeme, co bude za dva roky, natožpak 
v èasech pøíštích generací. Zatím to ale vypadá, že 
tužba tvoøit nìco nového, a tedy i nìco stavìt je 
lidstvu vlastní. Zvláš� tyto dny jsou plné smìlých 
plánù, což je patrné z poètu volebních programù 
slibujících mohutnou výstavbu infrastruktury vèet-
nì rychlých železnic. Že by to politici tentokrát my-
sleli opravdu upøímnì? Brzy uvidíme… 
 

Ing. Ondøej Fuchs
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Ve Stockholmu postupnì vznikají podzemní 
prostory pùsobivých dimenzí.                         

Švédský projekt má celkem ètrnáct èeleb, což je 
nejvíce v historii spoleènosti Subterra.

Podobu bydlení dotvoøí sadové úpravy, jež jsou 
rovnìž souèástí zakázky.                        

Ražby švédského tunelu Skärholmen     

Ražby tunelu Skärholmen využívají technologie „Drill and Blast”. Stroje Boomer s nìkolika lafetami 
pøipravují vrty, které jsou následnì plnìny emulzní trhavinou.              

Bytový dùm nazvaný Park Rokytka získal po dokonèení nosných konstrukcí svoji èlenitou siluetu. 
Dvì ustupující patra odliší ještì døevìný obklad, resp. šedý odstín omítky.           

Tunel Skärholmen pøedstavuje jeden z osmi samo-
statných projektù, do nichž jsou rozdìleny práce 
na obchvatu švédského hlavního mìsta – a obje-
movì patøí mezi tøi nejvìtší. 

SBT Sverige AB získala tuto významnou za-
kázku v èervnu 2016, její realizaci zahájila v únoru 
letošního roku.    

Ražby i další èinnosti
Výstavba v jižní èásti obchvatu zahrnuje zejména 
dva paralelní tubusy hlavní trasy, pøièemž každý 
z nich dosahuje délky 4 015 metrù. Dále probíhají 
práce na ètyøech výjezdových, resp. nájezdových 
tunelových rampách, které v souhrnu mìøí bezmá-
la 4 200 metrù.

Souèástí projektu jsou však rovnìž další pod-
zemní stavby v podobì tunelových propojek nebo 
bezpeènostních výklenkù. K zajímavostem patøí 
napøíklad rozsáhlý prostor, kde bude následnì vy-

budována sedimentaèní nádrž a stanice pro èer-
pání vody z tunelu. 

Inženýrsko-geologické prùzkumy z pøedchá-
zejících etap projektu vedou k pøedpokladu, že 
vìtšina dalších ražeb probìhne v dobrém hornino-

vém prostøedí, jedná se pøevážnì o zdravé ruly 
a žuly.  

Samotné ražby ovšem pøedstavují pøibližnì 
polovinu z celkového objemu prací. Druhou èást 
tvoøí definitivní ostìní tunelu, další betonové kon-
strukce na povrchu i v podzemí a vodovodní sítì. 

Poèáteèní zdržení 
Z hodnocení prùbìhu prací po pùl roce vyplynulo, 
že okolnosti související s potvrzením výsledku 
soutìže a podpisem smlouvy zpùsobily zdržení, 
kvùli kterému nebylo možno mobilizovat odpovída-
jící kapacity. 

První mìsíce ražeb tím pádem probíhaly pou-
ze s technickým vybavením nasazeným na pøed-
cházející èást stockholmského projektu, výstavbu 
pøístupových tunelù. Až pozdìji, s pomocí ètyø 
strojních sestav, se podaøilo pøiblížit plánovanému 
výkonu. Na ètrnácti èelbách bylo vytìženo 11 tisíc 
metrù kubických za týden.      

K polovinì záøí 2017 bylo vyraženo 1 098 metrù 
tunelové hlavní trasy a nìkolik propojek i výklen-
kù, na rampách pak šlo o dalších 865 metrù. Celko-
vé množství rubaniny èinilo pøibližnì 195 tisíc met-
rù kubických.

„Zadavatel je v této fázi stavby s naší èinností 
velmi spokojen,“ øíká projektový inženýr SBT Sve-
rige AB Tomáš Nìmeèek. 

Tunel má být hotov závìrem roku 2022, ražby 
skonèí o dva roky døíve. 

D1

Subterra pokraèuje ve výstavbì silnièního obchvatu Stockholmu. Po realizaci pøístupových tunelù v roce 2016 
zajiš�uje dceøiná spoleènost SBT Sverige AB i jednu z hlavních souèástí celého projektu.   
  

     

Na poèátku letošního roku zahájila divize 2 v pozici generálního dodavatele práce na developerském projektu Park Rokytka. 
Pìtipodlažní bytový dùm v Praze-Vysoèanech již dosáhl své plné výšky.   

Hrubá stavba bytového domu u Rokytky         
D2

Železobetonový monolit
Dùm o tøech schodiš�ových sekcích je založen na 
pilotách a má monolitickou stìnovou nosnou 
konstrukci, kterou stavbaøi již dokonèili. Hotovy 
jsou rovnìž veškeré vyzdívky krom nìkterých 
šachet, jejichž realizace závisí na postupu práce 
na rozvodech TZB.   

Zakázka pøedstavuje kompletní dodávku stav-
by, divize 2 tedy pokraèuje i na jejích dalších èás-
tech. V návaznosti na instalace vody, kanalizace, 

Stavba, jejímž investorem je spoleènost Za Lido-
vým domem, nabídne bydlení v 45 jednotkách rù-
zné velikosti a odpovídající poèet parkovacích stá-
ní v podzemní garáži. 

Architektonické øešení domu zpracoval Ateli-
ér Daïa. Byty v pøízemí se rozšíøí o pøedzahrádky, 
v dalších dvou patrech o lodžie a balkony. Ustou-
pení ètvrtého a pátého podlaží, která se od nižší 
èásti objektu odlišují též materiálovì, vytváøí pro-
stor pro terasy.    

topení, vzduchotechniky a elektøiny pracuje na 
omítkách v jednotlivých bytech a také na sklad-
bách støešního pláštì i teras. V další fázi následují 
povrchy balkonù. 

Mimo to již byla osazena vìtšina oken a zaèala 
realizace východní a jižní fasády, tedy kontaktního 
zateplení s omítkou nebo døevìným obkladem. 

Nezávisle na nadzemní èásti budou brzy zahá-
jeny práce na pøípojkách, prodloužení jednotlivých 
øadù a rozšíøení pøístupové komunikace. 

Dùm i úpravy pozemku 
Kromì samotné stavby dodává Subterra i její bez-
prostøední okolí, tj. komunikace, chodníky, osvìt-
lení a sadové úpravy. Celková podoba pozemku 
s množstvím vegetace patøí k dùležitým charakte-
ristikám projektu.  
    Bytový dùm Park Rokytka dokonèí tým divize 2, 
jejž vede Miroslav Neškodný, v prvních mìsících 
pøíštího roku. Zakázka má být pøedána investorovi 
v bøeznu 2018. 

Prorážky pod Hlávkovým mostem     

Inženýrské sítì pro PVS    

Elektrorozvody pro Prologis Park     

Zmìny v odborových organizacích     

D4 Provoz elektro divize 4 bude pro Metrostav 
kompletnì dodávat silnoproudé elektroinstalace 
do skladové haly Distribuèní centrum 19, jež bude 
souèástí logistického areálu Prologis Park v Rud-
né u Prahy. 

Subterra v místì pracovala již na dvou halách, 
jež byly dokonèeny a investorovi pøedány v listo-
padu loòského roku. Zakázka zahrnuje rozvadìèe 
nízkého napìtí, kabelové rozvody, zásuvky a zá-
suvkové skøínì, dále umìlé a nouzové osvìtlení 
v provedení LED a také uzemnìní vèetnì blesko- 
svodu. Napájení objektu zajistí  trafostanice, kte-
rou divize 4 realizovala právì v pøedešlé etapì. 

Zahájení stavby je plánováno na poèátek 
letošního listopadu, dokonèení a pøedání díla pak 
probìhne v polovinì února 2018. 

Jediného partnera pro pracovnìprávní vztahy 
dnes pøedstavuje ZO OS Stavba ÈR Subterra a.s. 
sídlící v Praze, jejímž pøedsedou je od 1. øíjna Mi-
chal Žáèek z divize 1.  

ZO OS Stavba ÈR SUBTERRA a.s. v Tišnovì již 
sdružuje pouze seniory a stává se samostatným 
právním subjektem organizujícím sociální, kulturní 
i sportovní program. Toto poslání má také úèetnì 
oddìlené uskupení v rámci pražské odborové or-
ganizace, ZO OS Stavba ÈR Subterra Praha – 
senioøi. Pøedsedou byl zvolen Josef Maøík.   

D1 V mìstì Cochem ležícím ve spolkové zemi Po-
rýní-Falc se 6. øíjna konalo oficiální zprovoznìní 
více než ètyøkilometrového železnièního tunelu Al-
ter Kaiser-Wilhelm, na jehož rekonstrukci praco-
vala Subterra od roku 2012. 

Slavnosti se zúèastnily asi dvì stovky hostù 
vèetnì zemského ministra hospodáøství, dopravy, 
zemìdìlství a vinaøství Volkera Wissinga, poslan-
cù Bundestagu, starostù okolních obcí nebo pat-
ronky tunelu sestry Felicitas. 

Závìreèné setkání probìhlo v historických 
prostorách kapucínského kláštera v Cochemu.

D1 Výstavba kolektoru pod Hlávkovým mostem 
v Praze, na níž spolupracují Subterra a Hochtief, 
postoupila do další fáze.

Na konci èervence byl v kalotì proražen úsek 
mezi šachtami na tìšnovském bøehu a na ostrovì 
Štvanice, tamní technickou komoru a šachtu na 
holešovickém bøehu pak trasa propojila o mìsíc 
pozdìji. Soubìžnì probíhalo i dobírání dna. Veš-
keré ražby pøi výstavbì kolektoru pak divize 1 do-
konèila poèátkem øíjna.  

Pokraèují i další práce, napø. na sekundárním 
ostìní technické komory na Tìšnovì a propoji 
s kolektorem Nábøeží Ludvíka Svobody. 

Slavnostní otevøení AKWT   

D4 Subterra se bude podílet na rekonstrukci vypí-
nací komory stoky na Elsnicovì námìstí v Praze-   
-Libni. Blízký vakový jez tvoøí souèást protipovod-
òové ochrany hlavního mìsta, stavba je proto 
peèlivì koordinována s pøíslušnými institucemi. 
Pøi povodni zajiš�uje výpust odvádìní odpadních 
vod do koryta Rokytky.  

Souèástí projektu je vypínací a pøechodová 
komora, více než 60metrový kanalizaèní øad ze 
sklolaminátu DN 600 a také nìkolikametrový be-
tonový úsek dvojnásobného prùmìru. Naopak zru-
šeno bude potrubí o délce 240 metrù.   

Práce pro Pražskou vodohospodáøskou spo-
leènost zaènou koncem øíjna a potrvají pùl roku.  
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Podobné prostorové nároky má systém chlazení, 
jejž rovnìž dodávala divize 4.     

Hlavní strojovna stabilního hasicího zaøízení 
budovy Mechanika 1 se nachází v 2. suterénu. 
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PÌT OTÁZEK

Pavel Kacíø   
výrobní námìstek divize 1 

Další témìø dokonèenou èástí projektu Waltrovka v Praze-Jinonicích je skupina administrativních budov Mechanica. 
Na dodávce mechanické èásti TZB se podílí také Subterra.   

Ve Slezsku probíhá optimalizace témìø 21kilometrového železnièního úseku. Dodavatelem stavby je spoleènost ÈET-DET, 
kterou vede Subterra a dále ji tvoøí OHL ŽS, EUROVIA CS a GJW Praha.    

Instalace v souboru Mechanica      

Úpravy trati Èeský Tìšín – Dìtmarovice     

D4

D3

Úpravy navržené ateliérem TaK Architects pøinesly Divadlu Na zábradlí pøedevším novou dvoranu 
s prostornou galerií. Novou podobu dostaly rovnìž šatny a bar.  

Divize 4 spolu s HTK Hradec Králové již získala 
v areálu bývalé letecké továrny nìkolik zakázek. 
Developer, spoleènost Penta, nevyužívá pøi vý-
stavbì generálního dodavatele, ale najímá jednot-
livé profese. 

Vysoký standard
Skupina objektù Mechanica sestává ze dvou no-
vostaveb a rekonstrukce nìkdejší kotelny, budovy 
Walter, jež zachovala charakteristické prvky prù-
myslové architektury. Celkovì jde o 35 tisíc metrù 
ètvereèných kanceláøských a obchodních ploch.

Projekt splòuje požadavky environmentální 
certifikace LEED ve zlatém stupni.          

Na nových budovách pracovala divize 4 od 
loòského øíjna, k té pùvodní se dostala o pùl roku 
pozdìji. Pøedmìtem zakázky byla vzduchotech-

nika, vytápìní, chlazení, zdravotnìtechnické in-
stalace a také stabilní hasicí zaøízení. 

Kolaudace celého souboru probìhla závìrem 
záøí. Nyní nastává montáž instalací v klientských 

mi Louky nad Olší a Karviná, ve støední èásti stav-
by, proto optimalizace probìhne pouze omezenì. 

Dodavatelé pøevzali staveništì od SŽDC na 
zaèátku srpna 2017, celková lhùta pro dokonèení 
díla èiní 32 mìsícù.  

Komfort i bezpeènost
Projekt zahrnuje obnovu železnièního spodku  
a svršku, vybudování bezbariérovì pøístupných, 
zastøešených nástupiš�, opravu mostù a propust-
kù i práce na jiných drážních technologických ob-
jektech, pøevážnì podzemních.  

K dalším èástem stavby patøí rekonstrukce 
trakèního vedení, modernizace zabezpeèovacího 
a sdìlovacího zaøízení, kabelové pøípojky a pøelož-
ky umís�ované prioritnì do kabelovodù nebo reali-

Spojnice Èeského Tìšína a Dìtmarovic, která je 
souèástí III. tranzitního železnièního koridoru, 
zèásti vede poddolovaným územím. Mezi stanice-

prostorách budovy Mechanica 2. „Doba realizace 
závisí na tom, jak budou známi nájemci. Nyní je 
obsazeno 1. a 3. nadzemní podlaží,“ podotýká ve-
doucí projektu za divizi 4 Václav Rataj.

zace osvìtlení a rovnìž elektrického ohøevu výhy-
bek.  

 
Práce ve výlukách
V souèasné dobì probíhá 1. etapa prací ve stanici 
Dìtmarovice, rekonstrukce liché kolejové skupiny 
v nepøetržité výluce od 11. záøí do 13. listopadu. 

Po snesení železnièního svršku a následné 
úpravì železnièního spodku realizace v první polo-
vinì øíjna pokraèovala pøedštìrkováním a poklád-
kou kolejového roštu a výhybek, které zajiš�uje di-
vize 3 Subterra. Na tyto práce využívá osvìdèené 
stroje PKP 25/20i a DESEC. 

Na dokonèení liché kolejové skupiny bezpro-
støednì naváže rekonstrukce skupiny sudé za vý-
luky, jež má trvat do 20. prosince letošního roku.  

Po opuštìní Pachtova paláce prošla známá pražská scéna èásteènou rekonstrukcí, na níž více než rok pracovala divize 2.  
Nová dvorana i další prostory se pro diváky otevírají koncem øíjna.       
                  
  

    

Divadlo Na zábradlí v závìru pøestavby          

Celkovì špatný stav domu na Anenském námìstí 
a zmìna majetkových pomìrù pøimìly hlavní mìs-
to Prahu, aby pøistoupilo k úpravám Divadla na zá-
bradlí. Stavbu podle návrhu studia TaK Architects 
od loòského záøí realizovala divize 2.   

Zastøešení dvora 
Nyní konèící rekonstrukce zahrnovala celou veøej-
nou èást divadla vèetnì kavárny, šatny a toalet. 
Nejen ti z návštìvníkù, kteøí pamatují dosavadní 
stísnìné podmínky, ocení rovnìž prostornìjší hle-
dištì vèetnì balkonu. Novou pozici má i vstup. 

Nejvìtší zmìnu pøedstavuje zastøešení dvora, 
jež výraznì rozšiøuje prostory pro setkávání a ob-
èerstvení divákù. Zasklení co možná nejvíce ucho-
vává dojem exteriéru, pùvodního pavlaèového 
dvorku, což podporují také subtilní dimenze ocelo-
vé konstrukce. Prostor obohatila rovnìž galerie, 
na niž vede esovitì prohnuté schodištì. I tyto prv-
ky jsou z kovu a skla, kontrastují tedy s historický-
mi zdìnými a kamennými èástmi objektu.           

K ménì viditelným, ale pro návštìvníky, herce 
i další pracovníky divadla dùležitým zmìnám patøí 
nové technologie vytápìní a vìtrání. 

Koordinace s divadelními techniky
Poèátkem øíjna probìhla kolaudace stavební èás-
ti, následovala kompletace a montáž interiérù.

„Práci již musíme koordinovat se zamìstnanci 
divadla, kteøí na jevišti i v hledišti montují osvìtlení 
a další techniku,“ øíká o poslední fázi projektu jeho 
vedoucí Jaroslav Hovorka.

Termín pøedání rekonstruovaného Divadla Na 
zábradlí stanovil dodatek ke smlouvì na 25. øíjna 
2017. Již o dva dny pozdìji se má konat první pøed-
stavení, které bude spojeno se slavnostním otev-
øením upravených prostor.

Absolvent VŠB – Technické univerzity v Ostravì 
pracoval od roku 2002 ve spoleènosti Metrostav, 
naposledy u divize 1 v pozici vedoucího støediska 
podzemí. Od bøezna 2017 pùsobí jako výrobní ná-
mìstek divize 1 Subterra. Odpovídá napøíklad za 
kontrolní èinnost na realizovaných projektech èi 
øízení lidských zdrojù.  

Na starosti máte mimo jiné volbu tìch nejvhod-
nìjších strojù. Podle èeho vybíráte?
Využívám své znalosti ražeb menších profilù z døí-
vìjší práce pro Metrostav a zajímám se i o zkuše-
nosti kolegù, vèetnì mechanika divize, projekto-
vých mechanikù a technikù Støediska pùjèovny 
strojù. Roli samozøejmì hraje také výše investic do 
inovace vybavení.  

Aktuálnì se seznamujeme s novinkami použí-
vanými na vrtacích vozech Boomer a støíkacích 
strojích Meyco. Zajímá nás zejména zaøízení vy-
hodnocující kvalitu pøedpolí èelby dle parametrù 
získaných pøi jejím vrtání pro trhací práce, jež vy-
užívá náš partner BeMo na stavbách v Nìmecku. 

Obsluha strojù vyžaduje kvalifikované pracov-
níky. Jak je vychováváte?
Dnes je to velmi tìžké, potøebujeme hotové, kvali-
fikované tuneláøe. Pøi realizaci stavby již témìø 
nemáme prostor nìkoho uèit. Vše se zamìøuje na 
maximální výkon.

Kde tedy zkušené odborníky nacházíte?
Možností máme nìkolik. Nejdøíve hledáme mezi 
bývalými „Subterráky“, s nimiž jsme se museli ro-
zejít v dobì, kdy nebyl dostatek zakázek. Dále lze 
shánìt volné kapacity ve Skupinì Metrostav a po-
slední dobou jsme se zamìøili také na vytvoøení 
dostateènì rozsáhlého portfolia tuneláøù na trhu 
v Èesku i na Slovensku. S nimi jsme navázali kon-
takt a v pøípadì potøeby je oslovujeme, abychom 
uzavøeli smlouvu na dobu urèitou pro konkrétní 
projekt. Poslední možnost pak pøedstavují agen-
turní pracovníci. 

Právì jsme také obnovili spolupráci se sta-
vebními fakultami VŠB a ÈVUT, kde hledáme vhod-
né studenty 4. a 5. roèníku s potøebným jazykovým 
vybavením  a  nabízíme jim praxi nebo stáž na na-
šich tunelových projektech doma i v zahranièí. 
Kromì toho se mohou ve své diplomové práci za-
bývat aktuálním problémem z našich tunelových 
staveb. Samozøejmì vìøíme, že takový kontakt 
pozdìji pøejde v zamìstnanecký pomìr.

Je lepší mít zamìstnance, nebo lidi najímat?
Pøed èasem si divize 1 stanovila urèitý poèet za-
mìstnancù na pozici tuneláø, který se snaží nepøe-
kroèit. S ohledem na velké výkyvy zakázek je tedy 
výhodnìjší, když si držíme omezený základ nejkva-
litnìjších razièù a podle potøeb konkrétního pro-
jektu je doèasnì doplníme dalšími odborníky. 

Jak zajiš�ujete, aby pracovníci za hranicemi do-
stateènì umìli jazyk? 
Zatím jsme se zamìøili na Nìmecko. Ve spoluprá-
ci s tamním oblastním zastoupením pøipravujeme 
intenzivní kurzy nìmèiny pro vybrané klíèové tu-
neláøe v dobì mezi nasazením na projektech. Kro-
mì toho operativnì zajištujeme výuku pøi nepláno-
vaném pøerušení prací. Kurzy poøádáme v Praze 
na centrále. S výukou pøímo v Nìmecku nepo-
èítáme, s ohledem na nároèné dvanáctihodinové 
smìny a cyklování. 

Naším dlouhodobým cílem je, aby v partì byli 
vždy jeden èi dva tuneláøi, kteøí dokážou samostat-
nì komunikovat na pracovišti s technickým dozo-
rem (Bauführerem) našich partnerù ze spoleènos-
ti  BeMo. V obdobném rozsahu zdokonalujeme 
znalost jazyka pro projekty v Nìmecku také v pøí-
padì našich technikù. 

  

D2

K výrazným prvkùm projektu patøí schodištì 
a dekorativní zábradlí.     

Sklenìné zastøešení je zavìšeno na venkovní 
ocelové konstrukci.     

Rekonstrukce první kolejové skupiny ve stanici 
Dìtmarovice potrvá do poloviny listopadu.        



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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Jaroslava Limonová 19. 10.
Olga Hellingerová 28. 10.

    
50 let

Karel Dvoøák     8. 10.  
Jiøí Provazník 18. 10.
Richard Polášek 30. 10.

55 let
Bc. Pavel Kerber 19. 10.

60 let
Miroslav Chyba 8. 10.
Ing. Jan Škrábek  13. 10. 
Ing. Milan Mesiarkin       25. 11.
Karel Foubík 29. 11. 

70 let
Petr Kublent st. 25. 10. 

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
Ing. Tomáš Hadáèek 1. 10.
Dušan Morav 1. 11.
Ing. Jakub Žáèek 1. 11.

15 let
Ing. Josef Barták 1. 10.
Ing. Pavel Kacíø                  1. 10.  
Ing. Žaneta Richterová  1. 10.
Petr Trachta 1. 10.
Petr Trachta ml.    1. 10.
Zdenìk John   1. 11.
Ing. Karel Kopecký     1. 11.
Jiøí Kuba                             1. 11.

20 let
Ing. Helena Šedinová 1. 10.
Roman Koláèek 12. 10.
Anna Nováková 3. 11.

25 let
Lubomír Zeman 1. 10.
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Kontrolního dne na tunelu Diel se zúèastnili 
významní hosté a sledovala jej také média.                    

Zážitkový víkend v Poslovì Mlýnì letos pøilákal 
pøibližnì 430 lidí.                

Tøídenní akce nabídla mimoøádnì pestrý 
program, bavili se všichni.                

K ménì obvyklým sportovním aktivitám se øadila 
tøeba jízda na paddleboardu.   

nistr dopravy a výstavby SR Árpád Érsék a gene-
rální øeditel ŽSR Martin Erdössy. 

Souèástí akce, již provázel znaèný zájem novi-
náøù, bylo rovnìž osazení svaté Barbory, patronky 
pracovníkù v podzemí. Døevìnou sošku vysvìtil 
Mons. Michal Keblušek. 

Dodavatelem je Združenie Nimnica, do které-
ho patøí i Subterra. Divize 1 razí tunel Milochov, 
divize 3 zakázku koordinuje a divize 4 se bude po-
dílet na technologickém vybavení obou tunelù. 
Spoleènost Subterra na místì zastupoval obchod-
ní øeditel Jiøí Tesaø. 

Nová podoba trati o délce 16 kilometrù, jež má být 
zprovoznìna v roce 2020, pøináší zvýšení rychlosti 
až na 160 km/h. Kromì dvou tunelù jsou souèástí 
projektu také mosty pøes údolí Váhu.   

Jelikož jde o nejvìtší železnièní investici v sa-
mostatné slovenské historii, dostává se projektu 
náležité pozornosti.   

Dne 5. záøí se pøed západním portálem tunelu 
Diel, jenž dosáhne délky 1 082 metry, sešli zástupci 
investora, projektanta, dodavatele i samosprávy, 
aby si stavbu prohlédli a podrobnìji se seznámili 
s jejím prùbìhem. Nejvýznamnìjšími hosty byli mi-

Fotbalisté z øad zamìstnancù i jejich pøíznivci se 
ve ètvrtek 7. záøí opìt sešli na høišti pražského klu-
bu FSC Libuš. Podobnì jako v loòském roce turnaji 
pøálo poèasí. 

Týmy ve složení 6 + 1 hrály na polovinì bìžné-
ho fotbalového høištì a s menšími brankami, polo-
èas trval 12 minut. V turnaji postupnì porovnaly 
své dovednosti každý s každým, publikum se tedy 
doèkalo desítky zápasù. 

Odhadovat papírové pøedpoklady tentokrát 
nebylo snadné. Ve høe byl opìt tým divize 4, který 
sice v minulém roce nenastoupil, ale pøedtím zví-
tìzil hned dvakrát za sebou. Na obhajobu hornic-
kého poháru z loòského jubilejního turnaje jistì 
pomýšleli reprezentanti centrály. A o návrat na vý-
sluní se pokoušeli hráèi divize 2, jež ovládla do-
konce prvních sedm roèníkù.          

Nejúspìšnìjšími fotbalisty se ovšem protento-
krát mùže pyšnit divize 1, která potvrdila rostoucí 
formu z posledních let.  

Výsledky turnaje Kahan Cup 2017 jsou velice 
dobøe zapamatovatelné: první divize 1, druhá divi-
ze 2, tøetí divize 3 a ètvrtá divize 4. Obhájcùm 
z centrály pak patøila pátá pøíèka. 

V termínu 22. až 24. záøí probìhla v Libereckém kraji letošní pøedposlední akce poøádaná organizací Cesta za snem, 
kterou Subterra podpoøila jako generální partner.

                               

Své druhé desetiletí zaèala psát historie tradièního fotbalového turnaje spoleènosti Subterra. Na rozdíl od loòska klání probìhlo 
v obvyklém obsazení s pìti týmy, tj. všemi divizemi i centrálou. Poprvé pøinesly tøi navazující roèníky pokaždé jiného vítìze.       

Subterra zážitkový víkend 2017    

Kahan Cup poprvé pro divizi 1     

V areálu Poslova Mlýna u Doks, krásné lokalitì 
Máchova kraje, se sešly více než ètyøi stovky lidí 
rùzného vìku, zájmù i handicapù, aby se pro jeden 
víkend spojili a užili si vše, co pro nì bylo pøiprave-
no. A že toho bylo hodnì!

Úèastníci byli již pøedem rozdìleni do 16 týmù, 
jejichž základ vždy tvoøili závodníci z letošního 
Metrostav handy cyklo maratonu (MHCM). Každý 
tým se dle programu pøesunoval v hodinových in-
tervalech od jednoho stanovištì k druhému a plnil 
rùzné úkoly, k nimž patøila napøíklad jízda na raftu, 
paddleboardu a kolech, dále basketbal a baseball 
nebo všemožné støelecké soutìže jako lukostøel-

ba, extreme archery, pistole Nerf, foukaèka a biat-
lonová elektronická støelnice. Vše bylo vymyšleno 
tak, aby disciplíny mohli bez omezení absolvovat 
všichni pøítomní. Mimo fyzické úkoly také mìli co 
nejrychleji projít „únikovkou“ a vyøešit kvíz zamì-
øený na baroko, po jehož skvostech se v srpnu vy-
dali soutìžící na MHCM.

Organizátoøi letos program ještì rozšíøili, když 
uprostøed areálu pøipravili speciální stanovištì ur-
èené dìtem, tedy více než ètvrtinì úèastníkù. Ro-
dièe si tak mohli odpoèinout od svých ratolestí, 
které zatím vybíjely pøebyteènou energii a mìøily 
síly na dalších atrakcích.      

Postaráno bylo také o veèerní program. V pá-
tek pouštìl hudbu k tanci DJ, v sobotu po shrnutí 
celého dne pak pøišla na øadu dokonce živá muzi-
ka, ještì obohacená o karaoke vystoupení jednot-
livých týmù. 

V nedìli po obìdì dospìl zážitkový víkend ke 
svému oficiálnímu ukonèení. Všichni se pak vydali 
na cestu domù s vìdomím, že pøed pøíštím set-
káním na zaèátku listopadu již dresy a tepláky ne-
chají ve skøíni – a rok plný spoleèných zážitkù 
uzavøou na slavnostním veèeru obleèeni v gala.   

Zdeòka Kouøimská, Jana Komárková

GRATULACE

D4 V Rožnovì pod Radhoštìm probìhla další kon-
ference pod záštitou Èeské tuneláøské asociace 
ITA/AITES, mezi jejímiž partnery nechybìla Sub-
terra. Tuzemští a slovenští odborníci se zamìøili na 
požární bezpeènost silnièních tunelù.   

K hlavním tématùm patøily požadavky na unifi-
kaci tunelù, tzn. sjednocení všeho, co s jejich vý-
stavbou a provozem souvisí – vybavení dle kate-
gorií bezpeènosti, projektové dokumentace všech 
stupòù, prvkù stavební èásti, kvality a odolnosti in-
stalovaných technologií èi modelù øízení.   

Zástupci spoleèností ØSD ÈR a NDS SR pre-
zentovali stav projektù pøipravovaných k realizaci, 
plánované rekonstrukce a také výhledy výstavby 
tunelù do pøíštího desetiletí.

Za divizi 4 se konference zúèastnili Michal Ro-
bek a David Svoboda. 

Konference No-Dig     

Požární bezpeènost tunelù 2017       

D1 Ve dnech 12. a 13. záøí hostil pražský hotel Ol-
šanka 22. národní konferenci Èeské spoleènosti 
pro bezvýkopové technologie (CzSTT). K hlavním 
sponzorùm akce patøila Subterra.  

Na programu byla více než desítka pøíspìvkù 
z oblasti bezvýkopových technologií, pøedstavují-
cích jak jednotlivé stavby, tak používané strojní 
vybavení a materiály. Souèástí setkání bylo rovnìž 
pøedání cen nejúspìšnìjším úèastníkùm vysoko-
školské studentské soutìže, kterou CzSTT každo-
roènì organizuje.

Spoleènost Subterra na konferenci zastupoval 
výrobnì-technický øeditel Jaroslav Èižinský, jenž 
byl zároveò èlenem èestného pøedsednictva. 
 

Tradièní pohár Kahan letos skonèil v nejpovolanìjších rukou, tedy u zástupcù podzemních staveb.  
S úspìšným týmem divize 1 slavil rovnìž její øeditel Josef Baèa.  

Modernizace železnièní trati Púchov – Povážská Teplá zahrnuje i výstavbu dvou podzemních úsekù. V pokroèilejší fázi je ražba 
kratšího tunelu Diel, na nìmž se poèátkem záøí konal slavnostní kontrolní den.             

Svatá Barbora na Slovensku  
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