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Výstavba slovenského tunelu Milochov na modernizované železnièní trati Žilina  Považská Teplá po dvou letech pokroèila.  –
Divize 1 nyní razí pomocí trhavin, v dubnu provedla první odpal.     

Trhací práce v tunelu Milochov    

První odpal v tunelu Milochov se pojil 
s dobíráním opìøí a protiklenby.                       

Trhací práce nasadila divize 1 v tvrdých 
horninách tøídy III.                      

kým prostøedím. Východní portál a pøedpolí ražby 
nejprve musela zpevnit trysková injektáž, proto 
byly v lednu 2018 zahájeny ražby ze strany západ-
ního portálu ve vystrojovacích tøídách dle pùvodní 
projektové dokumentace. 

V polovinì loòského kvìtna se pak ražby pøe-
sunuly na opaènou stranu, byla navržena nová vy-

Na realizaci, resp. koordinaci dvoukolejného tune-
lu s délkou 1 861 metrù se podílejí divize 1, 3 a 4.

Posun harmonogramu  
Práce na portálech zaèaly v kvìtnu 2017, ražby dle 
zásad NRTM pak však øadu mìsícù odsouvaly  
projekèní úpravy vynucené zastiženým geologic-

strojovací tøída VI s vertikálnì èlenìnou kalotou 
a zajištìným pøedpolím ražby pomocí mikropiloto-
vého deštníku a èelbových kotev.

V první polovinì 
V tvrdších horninách musely strojní rozpojování 
masivu nahradit trhaviny. První odpal se uskuteè-
nil v druhé polovinì dubna, na Velký pátek, pøi do-
bírání opìøí a protiklenby. 

„Teï razíme kalotu ve vystrojovací tøídì III po-
mocí trhacích prací. Délka zábìru je maximálnì 
1,7 metru a denní postupy vycházejí okolo 4,5 met-
ru. V této tøídì máme razit pøibližnì ještì 200 met-
rù,  popisuje souèasnou situaci stavbyvedoucí di-“
vize 1 Petr Velièka.

Ražby tunelu Milochov jsou zatím stále v první 
polovinì. Projektový tým se však již pøipravuje na 
realizaci únikové štoly a zároveò chystá technické 
øešení definitivního ostìní z monolitického železo-
betonu.  
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Divize 2 dokonèila v centru støedoèeských Øevnic výstavbu pìti bytových domù. Objekty lemují cestu z námìstí na nádraží, 
developerský projekt tak kromì bytù pøináší mìstu rovnìž atraktivní veøejné prostranství.          
  

Obytný soubor Corso Pod Lipami

Corso Pod Lipami tvoøí pøedevším pìtice nových domù s rùznými siluetami i pojmenováním – Cecílie, 
Otýlie, Rudolf, Sylvie a Otakar. Šestým je rekonstruovaný objekt è. p. 2.           

Pivovar, další øevnická zakázka divize 2, našel 
své místo v nìkdejší drážní budovì.                 

Dùležitou èást obytného souboru pøedstavuje 
peèlivì navržený parter.     

Projekt navržený ateliérem Ehl & Koumar archi-
tekti, spolupracovníky a následovníky profesorky 
Aleny Šrámkové, sestává z šesti objektù. Rekon-
struovaný dùm na námìstí doplòuje pìt originál-
ních novostaveb, které se odlišují tvarem, jménem 
a jednou též barvou omítky.   

Celkovì se zde nachází více než ètyøicet bytù 
rùzných velikostí a standardù, garáže a pøízemí 
sloužící jako nebytové prostory. Zásadní souèástí 
souboru, odrážející se i v jeho názvu, je pìší cesta 
spojující námìstí Krále Jiøího z Podìbrad a želez-
nièní stanici.   

Dostavba domù, inženýrské sítì i parter
Divize 2 projekt pøevzala v kvìtnu 2016 po spoleè-
nosti Pragis, která realizovala železobetonové 
konstrukce. Kromì dostavby, resp. rekonstrukce 
domù zahrnovala zakázka i všechny související 
práce, tedy tøeba pøípojky vody a kanalizace nebo 
povrchy a vybavení parteru. 

„Dále jsme nad rámec pùvodního zadání dìlali 
napøíklad ocelovou lávku, vodní prvky v podobì 

kaskády a kašny nebo protlak deš�ové kanalizace 
pod kolejemi,“ upøesòuje rozsah projektu jeho ve-
doucí Tomáš Hadáèek. 

Chytrá technická zaøízení 
Divize 2 do domù rovnìž instalovala mnoho nad-
standardních stavebních prvkù a pokroèilých  
technologií.

Všechny bytové jednotky mají otopná tìlesa 
s elektrickými termohlavicemi, jež lze øídit aplikací 
v mobilním telefonu. V bytech jsou i dálkové odeè-
ty spotøeby vody a tepla nebo zastínìní oken po-
mocí motoricky ovládaných závìsù. Všechny 
dveøe do nebytových prostor disponují elektrický-
mi zámky pro pøístup pomocí èipù. K co možná 
nejvyšší bezpeènosti obyvatel i majetku pøispívá 
také kamerový systém. 

Kolemjdoucí na první pohled zaujmou fasády 
s obrovskými okny. Nìkterá bezpeènostní skla „
jsou tak velká, že v tuzemsku nešla vyrobit a muse-
li jsme je objednat z Nìmecka,“ doplòuje Tomáš 
Hadáèek.

Pivovar u kolejí
Výstavbu øevnického souboru provázelo mnoho 
zmìn vèetnì dispozièních úprav samotných bytù 
i dalších prostor. 

„V jisté fázi projektu mìl být v zázemí jednoho 
z objektù pivovar, rozšiøovali jsme proto podzemní 
podlaží. Prostoru pro daný zámìr se však stále ne-
dostávalo, takže investor výrobu piva situoval do 
nedaleké drážní budovy, již jsme pro tento úèel 
kompletnì pøestavìli,“ popisuje vedoucí projektu 
jednu z nejvìtších zmìn. Divize 2 mimo jiné de-
montovala strop nad prvním nadzemním podlažím 
a nahradila jej ocelobetonovou konstrukcí, která 
je pro objemnou pivovarnickou technologii dosta-
teènì únosná. 

Projekt Corso Pod Lipami dokonèila divize 2 již 
na podzim loòského roku, pivovar pak dostavìla 
letos v kvìtnu.

D2 SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Vážení ètenáøi, 
druhé Nagano se opìt nekonalo, mluvit však 
o „jalovém návratu našich hokejistù“ tak jako 
v pøedchozích dvou letech by bylo krajnì nespra-
vedlivé. Jejich výkon byl dobrý a mùže být považo-
ván za pøíslib do budoucna. Možná letos chybìlo 
jen trochu více štìstí. 

Za slibné lze pøi vší skromnosti považovat 
i naše poèínání v letošním roce. Ani ne tak vzhle-
dem k dosavadním výsledkùm hospodaøení – ty 
zatím alikvotní èást plánu nepokrývají, ale spíše 
vzhledem k uspokojivì naplòovanému výrobnímu 
programu, a� již se jedná o zakázky v kategorii „za-
smluvnìno“, nebo v kategorii „pøed smlouvou“. 

Do té první bezesporu patøí nedávno uzavøená 
smlouva na zakázku v Maïarsku s velmi dlouhým 
názvem (zejména v maïarštinì), které pracovnì 
øíkáme „Silnice M85, úsek V“ nebo také „Tunel 
Šoproò“. Pøedstava tunelu v Maïarsku vzbuzuje 
povzdech: „Škoda, že není v Èesku.“ Povzdech 
o to hlubší, že ani tunel v druhé kategorii zakázek 
(„pøed smlouvou“) v Èesku nebude. Za obì stavby 
jsme èi budeme samozøejmì vdìèni, znamenají 
však, že naše zahranièní zakázkové portfolio se 
dále rozšiøuje na úkor domácího. Souèasnì se na-
plòuje ironie ve smyslu „Subterra má podzemí ve 
svém názvu a doma v nìm nic nedìlá“. Je to o to 
podivnìjší situace, že se tak dìje v roce jejích pa-
desátých pátých narozenin, poèítaných symbolic-
ky od prvního odpalu pøi ražbì štolového pøivadì-
èe pitné vody z Želivky do Prahy v záøí 1964. O tom 
však již bylo øeèeno i napsáno mnoho. Další drob-
nou „vadou na kráse“ našeho letošního výhledu je 
to, že u divizí 2 a 4 spojených s pozemním stavitel-
stvím není zatím výrobní program naplnìn v dosta-
teèné míøe. Na vinì je v tomto pøípadì zejména 
posun ve vypisování a následném zahajování èet-
ných zakázek. Do konce roku však máme èasu 
stále ještì dostatek na to, abychom se s tímto han-
dicapem dokázali vyrovnat. 

V posledních týdnech mìla Subterra dvì velké 
pøíležitosti, jak se navenek prezentovat odborné 
i široké veøejnosti. Tou první byla mezinárodní kon-
ference Podzemní stavby Praha 2019, pro niž byla 
naše spoleènost platinovým partnerem a na jejímž 
programu se podílela i dvìma odbornými pøíspìv-
ky. Tu druhou pøedstavoval tradièní koncert v rám-
ci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské 
jaro, jímž Subterra potvrdila své mnohaleté part-
nerství s touto vrcholnou kulturní událostí. V kultu-
øe však podporujeme také záležitosti zcela netra-
dièní, k jakým se øadí napøíklad unikátní celonoèní 
imerzivní inscenace Camp Q, která byla souèástí 
letošního Pražského Quadriennale. Návštìvníci 
zde – vedle èervených od Metrostavu – mohli vi-
dìt i kontejnery žluté, které jsme pro toto pøedsta-
vení zapùjèili.     

Pøál bych si, aby naše práce v druhé polovinì 
letošního roku vyústila, stejnì jako loni, v dobrý 
výsledek. Pøipomínat zkušenému kolektivu, že 
mnohé je pro to tøeba ještì vykonat, považuji za 
ponìkud formální. Radìji svým spolupracovníkùm 
i všem ètenáøùm nyní popøeji krásné léto a vydaøe-
né dovolené, které k tomuto období patøí. Pokud se 
pøi nich podaøí na èas zapomenout na slova „mu-
set, stíhat, zaøídit, dohnat…“ a naèerpat síly, bude 
to dobré.   

Ing. Ondøej Fuchs
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„Tento projekt má skvìlé naèasování. Na dál-
nièním tunelu Skärholmen, souèásti obchvatu 
Stockholmu, jsme dokonèili již více než polovinu 
prací, proto omezujeme lidské i strojní kapacity. 
Vìtšinu ale mùžeme rovnou pøesouvat na sever 
mìsta, na pøístupový tunel Veddesta. Pracovníci 
jsou navíc seznámeni s metodou ražeb, která se 
na obou stavbách shoduje,“ vysvìtluje ideální ná-
vaznost lokality, termínu i technologie øeditel pro 
zahranièní podnikání spoleènosti Subterra Miro-
slav Zobaník.

Pøístupový tunel Veddesta by dle plánu mìl být 
dokonèen závìrem letošního roku.
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Prakticky zamìøené výuce budou kromì kuchynì 
sloužit také dílny.     

Pro dìti je pøipraveno šest svìtlých, modernì 
zaøízených tøíd.    

Kromì strojního rozpojování horniny byla pøi 
realizaci hloubené èásti tunelu využita trhavina.    

Nový pavilon pro ZŠ Praha-Lipence         

Nový pavilon lipenecké základní školy kontrastuje s pùvodní, stopadesátiletou budovou.  
Osobitý výraz dodávají moderní stavbì geometrické vzory na fasádì.          

Ražby pøístupového tunelu Veddesta byly zahájeny letos v èervnu. Staveništì se nachází mimo 
osídlené oblasti Stockholmu, takže technika i další zaøízení mají dostatek prostoru.                                 

Dlouho oèekávaná pøístavba, která zvìtšuje kapa-
citu školy o témìø stopadesát žákù, má jednodu-
chou, kvárdrovou formu. Podobu pavilonu navrhla 
spoleènost City Work Architects.  

Na historickou budovu z roku 1868 navazuje 
bezbariérový objekt dvoupodlažním krèkem, 
v úrovni hlavního vstupu se nachází mezipodesta 
nového schodištì. Fasády starší pøístavby a pavi-
lonu svírají úhel 20 stupòù, mezilehlé prostranství 
vèetnì venkovního schodištì lze využít k shro-
mažïování a dalším aktivitám.   

Kromì šesti tøíd obsahuje novostavba sborov-
nu, šatny, dílnu, cviènou kuchyni, sklady a prosto-
ry pro technické zaøízení budovy.       

Složité propojení 
Divize 2 pøevzala staveništì závìrem loòského 
èervna, po skonèení školního roku. Nejprve muse-
la ubourat èást pùvodní budovy v místì propojova-
cího vstupního traktu. 

Stavbaøi se od poèátku potýkali s napjatým 
harmonogramem. Nemalé problémy nám na za-„
èátku realizace zpùsoboval nedostatek podkladù 
pro inženýrské sítì v školním areálu. Vzhledem 
k stavebnímu i technologickému propojení pøí-
stavby se starší budovou jsme samozøejmì museli 
øešit také mnoho zmìn v dokumentaci jednotlivých 

profesí,“ øíká o komplikovanosti zakázky Vlastimil 
Bárta z divize 2.

Zvýšené požadavky na akustiku
Stavba školního pavilonu vyžadovala i nìkolik spe-
cifických úprav. 

S ohledem na výuku musí konstrukce dosta-
teènì bránit šíøení hluku. Tøídy proto oddìluje aku-
stické zdivo, dozvuky pohlcují speciální sádrokar-
tonové podhledy. Zvláštností byla rovnìž realizace 
originálnì pojaté grafické fasády, kterou celoploš-
nì pokrývá nìkolik stovek bílých ètvercù s èerný-
mi geometrickými vzory.  

Na konci letošního dubna divize 2 stavbu pøe-
dala investorovi. Jsme rádi, že Subterra mohla  „
pøispìt k rozvoji základní školy v Lipencích, a tedy 
i celé mìstské èásti. Dìti mají krásné tøídy, špièko-
vì vybavené dílny i další prostory,“ rekapituluje 
Vlastimil Bárta. 

Areál základní školy v Lipencích doplnil moderní ètyøpodlažní objekt obsahující šest tøíd, další výukové prostory i zázemí. 
Divize 2 pavilon propojený s pùvodní budovou postavila za deset mìsícù. 
       

Dceøiná spoleènost SBT Sverige od zaèátku roku pracuje ve švédské metropoli na pøístupovém a servisním tunelu, 
který bude souèástí prodloužení modré linky metra situované na severozápadì mìsta.  
        

Pøístupový tunel Veddesta ve Stockholmu           
D1

nìní a další zemní práce, jejichž rozsah odpovídá 
mìøítku realizace.

Pøesun lidí i strojù
SBT Sverige ve Stockholmu již dokonèila pøíprav-
né práce, pøi odtìžování horniny využila jak stroje, 
tak trhavinu. 

V èervnu byly zahájeny ražby, které potrvají do 
podzimu. Výhodu pøedstavuje poloha tunelu v ne-
zastavìné èásti mìsta, pro samotnou realizaci 
i zázemí je zde dostatek prostoru. V severní èásti 
Stockholmu lze pøedpokládat výskyt zdravé horni-
ny bez anomálií. 

Modrá linka metra ve Stockholmu se za nìkolik let  
rozšíøí o dvì stanice. Ze souèasné koneèné Akal-
la bude trasa pokraèovat pøes Barkarbystaden až 
do stanice Barkarby na pøedmìstí Järfälla, jež se 
stane významným pøestupním uzlem s návazností 
na autobusové i vlakové spoje. 

Veddesta je jedním ze dvou pøístupových tu-
nelù, bude sloužit pro samotnou výstavbu metra 
a po jejím dokonèení jako stálý pøístupový a ser-
visní tunel.

Metodou Drill and Blast
Hloubená èást tunelu v otevøeném výkopu má dél-
ku návazný dosahuje   120 metrù,  úsek  235 metrù
a bude , tzv. lražen skandinávskou metodou  Dril  
and Blast ( navrtej a od ). „ støel“ Pøi tomto postupu 
není horninový masiv vyztužován bezprostøednì 
za èelbou, ale s odstupem nìkolika zábìrù pøe-
devším pomocí kotvení.

Stavba zahrnuje rovnìž dvì rozrážky v celko-
vé délce 30 metrù, v jedné z nich bude stejnì jako 
v hloubené èásti tunelu provedena pøíprava pro 
dvì šachty. Souèástí projektu je také zpevòování 
horninového masivu injektážemi, výstavba odvod-

Pøedstavení tunelu Spitzenberg      

Oprava nádražní budovy v Kácovì    

Vodovodní øady pro Prahu 6       

D1 Nìmecký tunel Spitzenberg si 11. kvìtna pøi dni 
otevøených dveøí mohla prohlédnout veøejnost.

Dva bezmála 600metrové tubusy, které od roku 
2017 realizuje divize 1 se sesterskou spoleèností 
BeMo Tunnelling, se nacházejí v Hesensku, na 
dálnici A44 spojující mìsta Kassel a Eisenach.

Kromì samotného staveništì a používaného  
strojního vybavení vidìli zájemci rovnìž dokument 
o postupu projektu, promítaný pøímo v tunelu. Raž-
bu od poèátku komplikuje nároèné horninové pro-
støedí, znaènou èást dosud realizovaného úseku 
musel chránit mikropilotový deštník. 

Výstavba tunelu Spitzenberg má být dokonèe-
na v roce 2021.

D4 V ulici Suchdolská a jejím okolí v Praze 6 bude 
divize 4 od èervence obnovovat vodovodní øady. 
Investorem je PVS.

Stavba pøinese lokalitì kvalitnìjší vodovodní 
sí�, poloha i dimenze øadù pøitom až na jednu vý-
jimku zùstane zachována. V nìkolika úsecích, ku-
pøíkladu v ulici Kamýcká, je naplánováno rušení 
stávajících a výstavba nových tras. Do projektu 
patøí rovnìž obnova vodovodních pøípojek pro 
jednotlivé nemovitosti a jejich dostavba pro objek-
ty novì napojené. 

Divize 4 bude v létì pracovat i na dvou men-
ších øadech v ulicích K Horkám a Lotyšská.      

D2

D2 Vlakové nádraží v Kácovì, na trase Posázav-
ského pacifiku, dostane modernìjší podobu. Re- 
konstrukci výpravní budovy zajiš�uje divize 2. 

Mìstys Kácov, ležící poblíž Kutné Hory, se øadí 
k vyhledávaným cílùm cyklistù i dalších turistù, jež 
láká zejména malebná  krajina. 

Kromì opravy fasády i støechy je souèástí pro-
jektu výmìna oken a dveøí nebo obnova rozvodù 
vody a elektøiny. S revitalizací veøejných a pro-
vozních prostor se pojí i dodávka mobiliáøe a úpra-
va okolního terénu vèetnì pøístupových cest. 

Divize 2 stavbu zahájila v èervnu, cestující se 
opraveného nádražního objektu doèkají letos v lis-
topadu.  

VZT pro bytové domy na Žižkovì      

D4 Na pražském Žižkovì pokraèuje zástavba lo-
kality Na Vackovì rezidenèními projekty, jejichž 
investorem je Metrostav Development. Vzducho-
techniku do pìti bytových domù v souèasnosti in-
staluje divize 4. 

Objekty stojící podél ulice Malešická nabíd-
nou celkem 342 bytù a ateliérù s dispozicemi 1+kk 
až 5+kk, nebytové prostory a garážová stání. Tøi 
domy dosahují výšky jedenácti pater, zbývající dva 
sedmi. Výstavba volnì navazuje na døíve realizo-
vané soubory v sousedních ulicích Olgy Havlové, 
Rixdorfská a Na Vackovì.

Vzduchotechnika zajiš�uje vìtrání spoleèných 
prostor situovaných ve dvou podzemních podla-
žích. Byty jsou pak trvale provìtrávány pøes so-
ciální zaøízení. 

Dokonèení projektu rozdìleného do dvou etap 
je naplánováno na rok 2021.



PÌT OTÁZEK

Michal Krenar  
Vedoucí projektu roku 2018

Michal Krenar se narodil v Praze, kde také vystu-
doval Fakultu stavební ÈVUT. Do spoleènosti Sub-
terra nastoupil v roce 2008. Zaèínal jako stavbyve-
doucí, brzy ale pøevzal pozici vedoucího projektu, 
již zastává i v souèasnosti.  

Jaký projekt pro vás byl nejnároènìjší?
Jmenoval bych dva. Nejdøíve to byl mùj první pro-
jekt River Lofts, což je bytový soubor u Vltavy v Ho-
lešovicích. Pøišel jsem k rozdìlané stavbì a místo 
rozkoukání na mì padla celá øada komplikací. 
Soubor  jsme ale nakonec úspìšnì pøedali. 

I po této zkušenosti byla nejsložitìjší rekon-
strukce administrativní budovy Nekázanka, která 
se nachází v jedné z nejužších jednosmìrných ulic 
v pražském centru. Kolem staveništì tedy proudily 
davy a my jsme se museli vypoøádat se složitým 
dovozem materiálu i techniky. Napøíklad jeøáb 
jsme instalovali na støechu.

Právì za Nekázanku jste nyní získal ocenìní. Jak 
na stavbu vzpomínáte?
Celou realizaci provázela øada zmìn a komplikací, 
s jakou jsem se dosud nesetkal, nìkteré èásti byly 
nároèné na provedení. 

Objekt jsme museli odstrojit a zanechat jen 
betonovou konstrukci. Investor si ovšem pøál dis-
pozièní zmìny, proto jsme vybourávali i èásti žele-
zobetonové konstrukce. Pøedevším šachty, které 
objekt zároveò ztužovaly. Nové konstrukce jsme 
napojovali do stávajících, ty však èasto byly ve 
špatném stavu, a museli jsme je proto zesilovat 
uhlíkovými lamelami. 

Vše jsme ale zvládli a architektonicky význam-
ná budova má velmi hezkou fasádu i interiéry. Re-
konstrukce ostatnì od Nadace pro rozvoj archi-
tektury a stavitelství obdržela cenu CZ BIM.

V èem spoèívala stavba v BIM, tedy informaèním 
modelu budovy?
Nekázanka byla jako jedna z prvních budov u nás 
v BIM kompletnì zpracována a po celou dobu rea-
lizace aktualizována. Právì na tomto projektu se 
stanovovalo, co má informaèní model budovy ob-
sahovat, šlo tedy vlastnì o ukázkový pøíklad. BIM 
je složitý a jeho zapracování do realizace pøedsta-
vuje velký úspìch.  

Model v systému lze využít nejen k návrhu 
a výstavbì budovy, ale i k její správì. Ke každému 
prvku je uvedeno napøíklad to, kdy má mít revizi, 
a program pak na termín upozorní odpovìdné pra-
covníky. 

Použili jste v objektu Nekázanka i nìjaké nad-
standardní technologie?
V celé budovì jsou moderní instalace øízené spe-
ciálními systémy, které bylo nároèné zprovoznit 
a zkoordinovat. Kromì garáží tam nenajdete ani 
jeden spínaè osvìtlení, vše øídí pohybová a stmí-
vací èidla mìnící intenzitu i podle momentálních 
venkovních podmínek. Systém vzduchotechniky 
a vìtrání neustále vyhodnocuje teplotu a kvalitu 
vzduchu v interiéru a proudìní reguluje. 

Montovali jsme také mlhové sprinklery, auto-
myèku a autovýtah i øadu zabezpeèovacích prvkù. 
Rovnìž materiály pro sanitu a další vybavení jsou 
velmi nadstandardní. 

Na èem pracujete v souèasnosti?
Rekonstruujeme školku v Modøanech. V této èásti 
Prahy jsme také zaèali opravovat bytový dùm, kvù-
li nevyhovující konstrukci jej však èeká demolice 
a zakázka je pozastavena. Nyní se pøipravujeme 
na další projekt, který je v jednání, a my èekáme na 
jeho výsledek. 

Doufám, že se vše podaøí a letošní rok budeme 
moci hodnotit podobnì jako ten loòský, to zna-
mená jako úspìšný.  
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Pùvodní bazénová hala se promìnila na prostor 
s tobogánem a dalšími atrakcemi.    

Rozlehlejší aquacentrum vyžaduje vìtší dimenze 
vodních technologií.    

Divize 4 se podílela na dodávce mechanických 
profesí TZB.      

Necelý rok se divize 4 dodávkou technologií podílela na rekonstrukci a rozšíøení teplického plaveckého areálu. 
Zaøízení se veøejnosti znovu otevøelo v posledním dubnovém týdnu.

Dceøiná spoleènost Subterra – Raab a Dömper pokraèují ve výstavbì dùležité rychlostní komunikace 
procházející severozápadním Maïarskem. Ke dvìma etapám v kvìtnu pøibyla nová zakázka.

Aquacentrum Teplice dokonèeno       

Výstavba maïarské silnice M85

D4
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Administrativní budova Churchill I je dokonèena a z velké èásti rovnìž naplnìna. Vedlejší objekt II se 
v souèasnosti nachází ve fázi hrubé stavby, divize 4 v nìm montuje rozvody a strojovny.      

Projekt, jehož generálním dodavatelem byl Metro-
stav, sestával z modernizace a nástavby stávající 
èásti a její pøístavby. 

Teplické aquacentrum dostalo pìtadvaceti-
metrový bazén a také více dìtských atrakcí v ba-
zénu stávajícím. Novou podobu má rovnìž zázemí 
pro veøejnost a personál, sportovní klub nebo sau-
nový svìt. 

Strojovna ve støeše
Divize 4 v objektu montovala technické vybavení 
témìø všech profesí: silno- a slaboproud vèetnì 
mìøení a regulace, ústøední topení, zdravotnì-
technické instalace a vzduchotechniku.

Dispoziènì i provoznì výhodné bylo zastøešit 
pøístavbu konstrukcí s pøevýšeným ocelovým pøí-
hradovým nosníkem s podlahou v úrovni jeho dolní 

Rychlostní silnice M85 procházející okolím mìsta 
Šoproò naváže na dálnièní sí� a zrychlí cestu do 
Rábu a Budapešti. Trasa mìøí 58 kilometrù. 

Subterra – Raab nyní pracuje na III. a IV. etapì 
v souhrnné délce 22 kilometrù. Na konci kvìtna 
byla uzavøena smlouva na pátý úsek, jejž budou 
s dceøinou spoleèností stavìt i Dömper a Pannon 
Doprastav.

Pokroky na etapách
Na tøetím úseku byla schválena témìø celá rea-
lizaèní dokumentace. V kvìtnu pracovníci dokon-
èili všechny záøezy a èásti náspù, zahájili práce na 
mostních konstrukcích, pøeložkách inženýrských 
sítí a rovnìž na odvodnìní silnice, které zajistí žla-
by a hlubinné trativody. 

pásnice, èímž vznikl prostor pro strojovnu vzdu-
chotechniky sloužící pøístavbì i starší bazénové 
èásti. Díky tomuto øešení se v pùvodní strojovnì 
urèené k úpravì bazénové vody uvolnil prostor 
pro nová zaøízení.

Rozšíøení zakázky
Pøestavba aquacentra se uskuteènila za plného 
provozu fitcentra a restaurace, které se v budovì 
rovnìž nacházejí. Divize 4 tak pro obì zaøízení mu-
sela zachovat dodávku tepla, vody i elektøiny, což 
pøi celkové rekonstrukci technologie nebylo zcela 
jednoduché.

Provoz elektro se navíc musel vypoøádat s na-
výšením pracovní náplnì. „V pùvodním kontraktu 
jsme nemìli elektroinstalaci pro bazénovou tech-
nologii. Ve spolupráci s jejím dodavatelem jsme 
ovšem i tuto èást dokázali vyøešit a zrealizovat. 
A to pøesto, že kvalitnì zpracovaná projektová do-
kumentace neexistovala,“ vysvìtluje okolnosti 
zakázky stavbyvedoucí Michal Virt.

Na pražských Vinohradech dodává divize 4 a spoleènost HTK instalace pro dvì administrativní budovy, 
které jsou souèástí souboru sousedícího s hlavním nádražím.          
  

    

Technologie v projektu Churchill Square           

Soubor, který pøiléhá k námìstí Winstona Chur-
chilla a Italské ulici, sestává ze dvou administra-
tivních a jednoho bytového objektu. 

Plocha kanceláøí pøesáhne 30 000 metrù ètve-
reèných, obchody, kavárny a restaurace pak za-
berou 3 700 metrù ètvereèných. Rezidenèní èást 
bude tvoøit více než šedesát bytù. 

Investorem jsou Penta Real Estate a SUDOP.

Podle pøání nájemcù
Na dvou administrativních budovách pojmenova-
ných Churchill I a II zaèala divize 4 se spoleèností 
HTK pracovat v kvìtnu 2018. 

Zakázka zahrnuje zdravotnìtechnické instala-
ce, ústøední topení a rozvody chladu, vzducho-
techniky i klimatizace. V loòském roce byly dokon-
èeny strojovny a hlavní rozvodny na patrech v bu-

dovì Churchill I, poté byly instalacemi a koncový-
mi prvky vybavovány nájemní prostory. Provedení 
se odlišuje dle standardù spoleèností, které v ob-
jektu sídlí.  

Obtížnì pøístupná stavba
Instalaci technického vybavení nejvíce kompliko-
vala poloha souboru u rušné silnice a hlavního 
nádraží. Staveništì tak bylo hùøe dostupné a ná-
vaznost prací stejnì jako závozy materiálu vyža-
dovaly složitìjší logistickou pøípravu. 

„Tu nejtìžší èást, která zahrnovala i koordi-
naci dopravy kvùli nedostatku parkovacího místa, 
už máme za sebou. Dokonèovací práce v první bu-
dovì šly i pøes krátký termín podle plánu a žádné 
problémy ani velké zmìny nenastaly,“ doplòuje 
vedoucí projektu Václav Rataj. 

Churchill Square má být dostavìn a otevøen již 
v pøíštím roce.

D4

Dostateènou únosnost podloží zajiš�uje rovnìž 
vápenná èi vápenocementová stabilizace.     

Ètvrtá etapa je realizována od konce loòského 
roku, dokumentace byla schválena zèásti. Pro-
bìhlo kácení stromù a sejmutí ornice, nyní jsou 
hloubeny záøezy a také vyhodnocovány zkušební 
piloty pro mosty.  

Nová zakázka je ve fázi projektové pøípravy. 

Zpevòování terénu
Projekt provází nedostatek kvalitního materiálu do 
zemních tìles. 

„Stavba je na terénu se špatnou únosností, 
náspy zakládáme pomocí geomøíží s geotextilií 
nebo vápenné a vápenocementové stabilizace. 
Aby materiál dosahoval pøedepsaných parametrù, 
také mícháme zeminu ze záøezù s ostatními dru-
hy,“ øíká vedoucí projektu Gergely Bölcskei. 

Termínem pro dokonèení III. a IV. etapy je zá-
vìr roku 2020, V. etapa pak má být hotova o ètyøi 
roky pozdìji.
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Nejviditelnìjší zmìnou na nádraží v Kuøimi jsou 
nová nástupištì.                        

Barcelonský Orquestra de Cadaqués 
temperamentnì øídil Jaime Martín.                              

Pøedposlední kvìtnový veèer patøila Dvoøákova 
síò španìlské hudbì.                              

V trojici pøedstavených projektù dokonèených 
v loòském roce nechybìl kolektor Hlávkùv most.                                  

Subterra své pùsobení hodnotila jako obvykle 
v Centru vzdìlávání Skupiny Metrostav.                              

Hvìzdou veèera se stala houslová virtuoska 
Leticia Moreno.   

Vedoucím projektu roku 2018 byl vyhlášen 
Michal Krenar z divize 2. 

Generální øeditel novì pøedával ocenìní rovnìž 
zamìstnancùm nevýrobních úsekù.  

Stavba nesoucí název Zvýšení tra�ové rych-
losti v úseku Kuøim–Tišnov, na které Subterra 
a OHL ŽS pracovaly od ledna 2017 do øíjna 2018, se 
nachází pouze deset kilometrù od sídla divize 3. 
Kromì rychlejšího a bezpeènìjšího vlakového 
provozu pøinesly úpravy nádraží v Kuøimi vìtší 
komfort pro cestující i pro lidi žijící poblíž trati.

Projekt zahrnoval obnovu železnièního spodku 
a svršku vèetnì obou zhlaví, výmìnu trakèního 
vedení i sdìlovacího a zabezpeèovacího zaøízení 
a rovnìž vybudování dvou ostrovních nástupiš� se 
zastøešením i realizaci protihlukových stìn. 

Soutìž organizovaná Svazem podnikatelù ve sta-
vebnictví v Jihomoravském kraji prezentuje nej-
lepší realizované projekty z regionu a pøibližuje je-
jich autory, investory i dodavatele širší odborné 
i laické veøejnosti. Ocenìní 17. roèníku byla pøedá-
na v aule Fakulty stavební VUT v Brnì.          

Odborná porota vedená rektorem VUT Petrem 
Štìpánkem vybírala nejlepší stavby ze sedmi kate-
gorií. Mezi dopravními a inženýrskými stavbami, 
jichž bylo za loòský rok pøihlášeno sedm, získala 
nejvyšší ohodnocení celková modernizace kuøim-
ské železnièní stanice. 

skladatel Leonid Desjatnikov. Sólistka s ocenìním 
ECHO Rising Star své povìsti skuteènì dostála.

Po pøestávce následovala suita è. 1, již špa-
nìlský skladatel Manuel de Falla vytvoøil z hudby 
k baletu Tøírohý klobouk. Stojí za zmínku, že jeho 
první uvedení bylo spojeno se jmény jako Sergej 
Ïagilev èi Pablo Picasso. Po doznìní závìreèné 
skladby – Symfonie pro velký orchestr Juana C. de 
Arriagy – byli úèinkující odmìnìni ovacemi ve sto-
je. Orchestr reagoval dvìma pøídavky a dirigent 
bezprostøedními slovy o „publiku, které by si nej-
radìji vzal s sebou i s koncertním sálem“. 

K tomu naštìstí nedošlo, a tak èást obecen-
stva tvoøenou našimi hosty a zamìstnanci si na-
opak vzal s sebou generální øeditel Ondøej Fuchs 
do Dvorany Rudolfina, kde ji uvítal na spoleèenské 
èásti veèera. Øeditel Pražského jara Roman Bìlor 
se pøipojil s podìkováním za dlouholetou podporu 
festivalu. Soudì podle kladných ohlasù našich 
hostù na vystoupení španìlských hudebníkù i sa-
motné setkání, by si také oni pøáli, aby naše part-
nerství vydrželo co nejdéle.

Vladislav Beneš 

Atraktivní program byl hlavním dùvodem, proè 
jsme letos za místo konání koncertu zvolili Rudolfi-
num. Protagonisté veèera – barcelonský Orquest-
ra de Cadaqués vedený Jaimem Martínem a hou-
slová virtuoska Leticia Moreno pøijeli do Prahy 
s úmyslem pøedvést posluchaèùm bohatost špa-
nìlské hudby. Podaøilo se jim to beze zbytku. 

Po úvodní skladbì Isaaca Albénize Španìlské 
krajiny provedla Leticia Moreno sólový part ve 
skladbì Astora Piazolly Ètyøi roèní doby v Buenos 
Aires. Pro sólové housle a orchestr ji v samotném 
závìru minulého století pøepracoval ukrajinský 

Úvodem promluvil generální øeditel Ondøej Fuchs 
a pøedstavil loòské výsledky Skupiny Metrostav 
a poté i spoleènosti Subterra. Podnikání zhodnotil 
v delším èasovém horizontu vèetnì vlivu nìkte-
rých projektù, své vystoupení pak uzavøel letošní-
mi prioritami a nastínìním strategie.

Poté pøevzal slovo ekonomický øeditel Pavel 
Zykán s podrobnìjší rekapitulací hospodaøení 
vèetnì obou zahranièních dceøiných spoleèností 
a vývoje všech divizí. 

Dalším bodem programu byly prezentace nì-
kterých pozoruhodných staveb. Václav Dohnálek 

pøedstavil výstavbu pražského kolektoru Hlávkùv 
most. Karel Šebek popsal realizaci TZB pro admi-
nistrativní budovy Palmovka Open Park sousedící 
se sídly spoleèností Metrostav a Subterra. A Pavel 
Maixner pøiblížil pokládku unikátní pevné jízdní 
dráhy v železnièním tunelu Ejpovice. 

Závìr konference patøil vyhlášení a pro vìtši-
nu kategorií rovnìž pøedání cen pro nejlepší za-
mìstnance za rok 2018. Vybrané zástupce všech 
divizí na pozicích realizujících stavby a vedoucího 
projektu mohli letos poprvé doprovodit také nevý-
robní pracovníci z divizí i centrály.        

Více než 130 vedoucích zamìstnancù spoleènosti Subterra se 9. dubna setkalo v Centru vzdìlávání Skupiny Metrostav. 
Každoroèní Programová konference letos vstoupila do druhého desetiletí své historie.      

Programová konference 2019
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Veletrh iKariéra ÈVUT v Praze       

V dejvickém kampusu ÈVUT se 9. a 10. dubna ko-
nal veletrh pracovních pøíležitostí. 

Subterra zájemcùm pøedstavila nejdùležitìjší 
stavby a možnosti uplatnìní pro studenty i absol-
venty vèetnì pozic v zahranièí.        

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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Lenka Mrkvièková
 
55 let

Jiøí Rùžièka
Karel Pøikryl

60 let
Petr Makajev

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
¼ubomír Èápka

15 let
Jiøí Masaøík
Pavel Fojtík 
Lenka Poncarová
Jan Rýznar   

25 let 
Michal Hruška
František Kotek

45 let
Josef Burian

GRATULACE                           ÈERVEN–ÈERVENEC

NEJLEPŠÍ ZAMÌSTNANCI 
SUBTERRA ROKU 2018
Vedoucí projektu roku 2018 

Ing. Michal Krenar D2
Stavbyvedoucí roku 2018 

Ing. Jan Kubek D1
Ing. Robert Vávra D2
Ing. Pavel Maixner D3
Karel Šebek D4

Pøípraváø roku 2018 
Ing. Petr Velièka D1
Radek Novák D2
David Punèocháø D3
Ondøej Štìpánek D4

Mistr roku 2018
Jiøí Hoskovec D1
Bc. Filip Sitaø D2
Pavel Snášel D3
Miroslav Pudil D4

Dìlník roku 2018  
Zdenìk Kuèera D1
Roman Zástìra D2
Patrik Tutka D3
Anton Kuloš�ák D4
Josef Syøištì C

Zamìstnanec roku 2018  
Ing. Zuzana Kypová D1
Ing. Josef Mihalko D2
Miloslav Švec D3
Lenka Mrkvièková C

Ve ètvrtek 25. dubna byly v Brnì slavnostnì vyhlášeny výsledky soutìže Stavba Jihomoravského kraje za rok 2018. 
V kategorii dopravních a inženýrských staveb zvítìzila modernizace kuøimské železnièní stanice.       

Partnerství spoleènosti Subterra a Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 
bylo letošním koncertem ve Dvoøákovì síni potvrzeno již po osmadvacáté.       

Ocenìní pro nádraží v Kuøimi    

Koncert Pražského jara v Rudolfinu    
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