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Štafetový závod, který zapojuje handicapované do aktivního života, byl i letos plný emocí. Na trasu dlouhou 2 222 kilometrù 
s limitem 111 hodin se již potøetí vydal rovnìž osmièlenný tým Subterra.   

Metrostav handy cyklo maraton     

Na start to Subterra nemìla daleko, letošní 
maraton zaèínal na Palmovce.                        

V cíli na Kampì závodníci ani ostatní èlenové 
týmu neskrývali radost.                       

Handbiker Michal Bøetenáø v tomto roèníku 
zajel osobní rekord, 222 kilometrù.                

V dresu Subterra znovu jel i handbiker Michal 
Bøetenáø, v pøípravì pøekonal 2 500 kilometrù. 

Potíže všeho druhu

sách absolvovali ètyøi zástupci každého týmu také 
na všech základnách. 

„Letošní pøíprava byla ještì peèlivìjší než loni. Pìt 
lidí se podìlilo o mapování, podrobnì jsme studo-
vali pravidla, chystali stravování, noclehy a zapojili 
také široký okruh pøátel a kolegù. Vše bylo vèas 
nachystáno, všichni znali své úkoly a tìšili se na 

Sedmý roèník závodu, jejž organizuje spolek Cesta 
za snem, se navrátil ke koøenùm. Trasa vedla po 
32 povinnì prùjezdných cyklostezkách nejen v ce-
lém Èesku, ale i v Polsku. 

Loòské základní kempy v Praze a Brnì nahra-
dily ètyøi velké rehabilitaèní ústavy, závodilo se 
tedy více v pøírodì. 

Start se uskuteènil v Praze 30. èervence a zá-
vodníky vzápìtí èekala sprinterská èasovka na 
handbike trenažéru „okolo Národního muzea”. 
Podobné mìøení sil na pomyslných pražských tra-

Pøesto tým potkaly nesnáze. Hned po startu se 
pokazil GPS tracker, kvùli komplikacím s navigací 
si cyklisté zajeli øadu kilometrù, doprovodná auta 
mìla poruchy a obèas silnì pršelo. Navzdory vše-
mu skonèila Subterra sedmá, o dvì místa výše než 
loni. „Žádný z našich dojezdù do Prahy nebyl tak 
veselý a š�astný jako ten letošní,“ øíká Rypáèek.

nì,“ popisuje dùkladné plány pøed nonstop štafe-
tovým závodem kapitán Miroslav Rypáèek.

Pìtidenní maraton uzavøel 3. srpna tradièní 
koncert na ostrovì Kampa. 
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Více než rok stavìla divize 2 jako generální dodavatel frýdecko-místecké Centrum aktivních seniorù. 
Realizace budovy s nestandardními architektonickými prvky byla nároèná.  

Centrum seniorù ve Frýdku-Místku

v Anenské ulici. Konstrukci brzy pokryjí popínavé rostliny.                
Centrum aktivních seniorù charakterizují døevìné prvky, ke kterým patøí i terasa s pergolou 

Budova pro seniory zaujme velice moderní 
podobou interiéru.                 

Plochá støecha jednopodlažní èásti je pøístupná, 
slouží jako terasa.                 

Výstavba kladla vysoké nároky na pøesnost. 
Pro konstrukce pohledového krovu, prosklených 

Kromì samotné stavby dodávala divize 2 také 
interiéry a sadové úpravy.

Nárožní solitérní objekt sestává z jednopodlažní 
a tøípodlažní hmoty s konzolou nad vstupem. Nos-
ná konstrukce je monolitická, obklad provìtráva-
né fasády tvoøí hlavnì cementovláknité desky. 

Mìstem financovaná budova obsahuje kultur-
ní sál, uèebny, kuchyòku a tìlocviènu, její zahradu 
doplòuje terasa s posezením. Souèástí projektu je 
rovnìž veøejné prostranství v ulici Pionýrù a tera-
sa s pergolou v Anenské ulici.   

Moderní objekt, který navrhl Chválek Ateliér, pøi-
náší dùchodcùm zázemí pro volnoèasové, admini-
strativní, vzdìlávací a sportovní aktivity. 

Pøesná návaznost konstrukcí 

ploch s hliníkovými profily a zejména fasády bylo 
potøeba v dostateèném pøedstihu  ještì bìhem –
práce na skeletu a vyzdívkách  pøipravovat po-–
drobnou dílenskou dokumentaci.

Vìžový jeøáb musel být vzhledem k omezené 
ploše staveništì umístìn do pùdorysu objektu. 
Hrubá stavba byla dokonèena na podzim, realizaci 
navazujících èástí tedy ovlivnily nepøíznivé ven-
kovní podmínky. Zvýšená zabudovaná vlhkost 
ztížila pokládku podlah a kompletaci ostatních 
døevìných souèástí interiéru.  

Nejsložitìjším prvkem byl obvodový pláš� ze 
zavìšených šedých desek a døevìných hranolù. 
„Tato konstrukce si vyžádala témìø tøi mìsíce pro-
jektování a jednání s architektem a investorem. 
Všichni zúèastnìní hodnotí výslednou podobu fa-
sády pozitivnì, stejnì jako veøejnost,“ zdùrazòuje 
vedoucí projektu René Pfleger.

Frýdecko-místecká stavba pøinášela rovnìž další 
komplikace. 

„S výstavbou Centra aktivních seniorù jsem 
velice spokojen. Na jednáních i kontrolních dnech 
pokaždé vládla dobrá a tvùrèí atmosféra. Celému 
našemu projektovému týmu zjevnì šlo o to, aby-
chom místním dùchodcùm i samotnému mìstu 
mohli pøedat moderní a funkèní budovu,“ rekapitu-
luje René Pfleger.  

Práce pøes zimu 

Pøes veškeré nesnáze se divizi 2 podaøilo bu- 
dovu vèas dokonèit a ve spolupráci s investorem 
dokonce sladit vzhled døeva použitého na obklady, 
dveøe a nábytek. 

D2 SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Další dobrou zprávou je akceptaèní dopis od 
investora potvrzující, že stavbu silnièního tunelu 
v bavorském horském støedisku Garmisch-Parten-
kirchen má realizovat naše divize 1 se spoleènos-
tí BeMo Tunnelling. Mimochodem, nejvyšší hora 
Nìmecka Zugspitze se vypíná právì nad tímto 
støediskem a tìsnì pod ní se stále ještì nachází 
jediný nìmecký ledovec Schneeferner. Aèkoli je 
již od roku 1993 pøes léto pokrýván plachtami, bez-
nadìjnì taje a glaciologové pøedpokládají jeho ko-
nec do roku 2030. Greta Thunberg má tedy o dùvod 
víc k panice a my mùžeme mít alespoò dobrý pocit 
z toho, že „náš“ Kramertunnel nejen usnadní život 
místním, ale snad jej i trochu prodlouží ledovci. 
A když jsme u našeho pùsobení v Nìmecku, chce-
me je rozšíøit o železnièní stavitelství a letos tomu-
to zámìru vìnujeme znaèné úsilí. Doma jsme ve 
zmínìném oboru, jenž je pro nás klíèový, v èervnu 
získali Cenu èasopisu Stavebnictví za zdaøilou rea-
lizaci pevné jízdní dráhy v tunelu Ejpovice.  

Ve výhledu na zbytek letošního roku je namís-
tì pøimìøený optimismus a hlavnì vùle dotáhnout 
naše poèínání do úspìšného konce. To myslím se 
vší vážností. Pro zlehèení si ale nemohu odpustit 
dodatek: pokud je odhodlání takové, že jeden z na-
šich kolegù jako mimoøádný pøínos pro Subterru 
v roce 2019 uvádí pøedsevzetí „nauèit se latinsky“ 
(jak se píše v hodnocení zamìstnancù), dojdeme 
zcela jistì „per aspera ad astra“ a na Silvestra si 
øekneme „finis coronat opus“.   

Pokud jde o zbývající oblasti naší výroby, tak 
divize 2 bude mít do konce roku napilno s dohánì-
ním nezavinìných výpadkù z prvního pololetí a di-
vize 4 zaslouží pochvalu za mediálnì sledovanou 
rekonstrukci technologií v tunelu Valík na D5. 
Technologie obnovuje divize 4 rovnìž v tunelu 
Klimkovice na D1 a Husovickém v Brnì.   

Ing. Ondøej Fuchs

V horkém létì jsme se pøehoupli do druhé po-
loviny roku; bývá pro nás tou výkonnìjší po strán-
ce výroby i hospodáøských výsledkù. Vìøím, že tak 
tomu bude i letos, nebo� polovièních hodnot plá-
novaného roèního externího obratu a zisku jsme 
v pololetí nedosáhli. Nejde o nic neobvyklého. 
Jednou z pøíèin jsou specifika železnièního stavi-
telství – naše divize 3 má druhé pololetí vždy lepší 
než to první. Tento pøedpoklad platí i teï, zvláštì 
když ve ètvrtém ètvrtletí pøibude posila v podobì 
nového pluhu na úpravu štìrkového lože.

mimoøádnì teplé léto již dosavadní statistiky pøe-
konalo v mnoha ohledech, vysoké teploty ztìžují 
práci našim dìlníkùm na stavbách a poøádnì se 
jistì ohøáli i úèastníci Metrostav handy cyklo ma-
ratonu. Jízda historického (døíve parního) vlaku, 
kterou v rámci Slavností Pernštejnského panství 
Subterra tradiènì podporuje, byla letos opìt bez 
páry kvùli suchu a riziku požáru. Tiskem probìhla 
zpráva, že na Islandu byla instalována pamìtní 
deska prvnímu kompletnì roztátému ledovci. V na-
šich konèinách øádí kùrovec, ten má sucho rád, 
lidé v místech s regulovanou spotøebou vody si 
naopak stýskají. Praha zatím regulací netrpí i díky 
vodovodnímu pøivadìèi Želivka, s jehož výstavbou 
spojujeme vznik naší spoleènosti pøed 55 lety. 
Pùlkulaté výroèí je pro pøipomenutí této unikátní 
stavby zvláštì vhodnou pøíležitostí.

Vážení ètenáøi, 



Brnìnská uzavírka

„Mìli jsme krátký èas na pøípravu a hlavnì na 
objednání materiálù s dlouhou dodací lhùtou. Har-
monogram upravujeme tak, abychom neohrozili 
koneèný termín na konci prázdnin. Uzavírka celé-
ho tunelu dopravní situaci v Brnì samozøejmì ne-
ulehèuje,“ potvrzuje èasovou nároènost stavby 
její vedoucí Michal Virt.

Na Husovickém tunelu v Brnì se divize 4 podílí do-
dávkou èásti osvìtlení. Pro obnovu technologií 
musejí být v èervenci a srpnu uzavøeny oba tubusy 
zároveò.     

První tubus byl uzavøen od èervence do zaèát-
ku srpna, v druhém skonèí práce zaèátkem záøí.    

Nadstandardní ventilátory
Obnovu tunelu Klimkovice na D1 u Ostravy zajiš�u-
je jako generální dodavatel Metrostav. Stav tech-
nického vybavení zhoršilo zejména agresivní pro-
støedí a silný provoz kamionù.   

Divize 4 vymìnila ventilátory a požární klapky 
v tunelových propojkách a rovnìž hlavní proudo-
vé ventilátory, u nichž je požadována záruka deset 
let. „Pomìrnì dlouho jsme vybírali výrobce a na-
konec zvolili jednu nìmeckou spoleènost. Vrtule 
jsme navíc dali potáhnout speciální vrstvou použí-
vanou pro lodní šrouby na moøi,“ upøesòuje ve-
doucí stavby David Svoboda. 
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Pøi ražbì z jižního pøedzáøezu se kalota èlení na 
dvì kaple.   

Vybavení Husovického tunelu je obnovováno po 
dvaceti letech od jeho dokonèení.    

Tunel Valík má nové technické vybavení, které 
umožòuje zvýšení povolené rychlosti.        

Ražba tunelu Bertoldshofen         

Výstavba tunelu byla letos v bøeznu zahájena ze severního portálu situovaného v hlubokém 
pøedzáøezu, který bude pøi dokonèování hloubené èásti zasypán.                   

Tunel Klimkovice, který má délku 1 080 metrù, po deseti letech provozu vyžadoval výmìnu ventilátorù. 
Kvùli agresivnímu prostøedí zvolila divize 4 mimoøádnì odolné provedení.                                 

Tunel je trasován pøibližnì v severojižním smì-
ru, východnì od obce. Kromì hlavního tubusu mì-
øícího 619 metrù patøí k dílu také úniková štola, jež 
dosáhne délky 155 metrù. 

Tunel Bertoldshofen, jehož dodavatelem je BeMo 
Tunnelling, se nachází ve spolkové zemi Bavorsko 
nedaleko okresního mìsta Marktoberdorf. Po do-
konèení bude stavba souèástí obchvatu na silnici 
B472.

Ražba NRTM probíhá v horninovém prostøedí 
složeném pøevážnì ze sedimentárních hornin. 
Svrchní vrstvy v oblasti portálù se skládají ze štìr-

Ražba ze severu

kopískù, hlavní èást ražeb tubusu prochází sladko-
vodní molasou. 

Samotná ražba zaèala v bøeznu 2019, pro za-
ústìní tunelu byl postaven tzv. pøedštítek a vyvr-
tán mikropilotový deštník. Profil tunelu je navržen 
pro dva jízdní pruhy, èelba se vertikálnì èlení na 

Severní portál byl zajištìn pomocí støíkaného be-
tonu a zemních høebíkù. Jedná se pouze o doèas-
né opatøení, pøed dokonèením stavby bude tato 
èást zasypána. 

V souèasnosti je z jižního portálu ražen tøípru-
hový úsek tubusu, po 30 metrech se profil zúží na 
dva pruhy.   

Dokonèení tunelu Bertoldshofen je napláno-
váno na rok 2021.

kalotu, lávku a dno. K rozpojování horniny slouží tr-
hací práce, dnes jsou již v plném proudu ražby ka-
loty.

Pod mikropilotovým deštníkem
Ražba na jižní stranì zaèala v èervnu 2019. Vzhle-
dem k zástavbì na povrchu musejí pracovníci po 
deseti metrech zøizovat mikropilotový deštník.   

„Tento deštník je zajímavý devatenáctimetro-
vými vrty pøímo do èelby. Posledních pìt metrù 
tvoøí pouze plastové roury, které se s postupem ra-
žeb odlamují. Díky tomu deštník není strmý a nevy-
tváøejí se pod ním klíny volného prostoru, jež by 
bylo tøeba doplòovat velkým množstvím støíkaného 
betonu. Klenba se pøi jednotlivých zábìrech dle 
potøeby ještì dojiš�uje injektovanými pøedvrtáva-
nými rourami,“ popisuje postup prací stavbyve-
doucí Jan Kubek. 

Sesterská spoleènost BeMo Tunnelling ve spolupráci s divizí 1 od letošního bøezna razí na jihu Nìmecka silnièní tunel, 
který je souèástí obchvatu obce Bertoldshofen. 

Divize 4 se v létì podílí na rekonstrukci technického vybavení pro dva dálnièní a jeden mìstský tunel – 
Valík na D5, Klimkovice na D1 a Husovický v Brnì.  
        

Technologie tøí silnièních tunelù           
D4

ze 4 práce pøesunula do tubusu druhého. Díky 
zmìnì kategorizace se poprvé v Èesku zvýší rych-
lost v tunelu na 100 km/h. 

Poprvé stovkou

Práce zaèaly demontáží vybavení vèetnì od-
straòování ventilátorù a pokraèovaly drobnými 
opravami a nátìry. Následovala instalace vodicí-
ho osvìtlení v chodnících, nosných konstrukcí 
a LED svítidel v nerezovém provedení, digitálních 
kamer, mìøení rychlosti i øídicího systému tunelu.

Rekonstrukce zaèala na konci èervna. První 
pøišla na øadu uzavírka pravého tubusu ve smìru 
z Prahy do Rozvadova. Po ètyøiceti dnech pak divi-

Modernizaci 390metrového tunelu Valík na D5 po-
blíž Plznì provádí divize 4 se spoleèností Eltodo. 

V tunelech Valík a Husovice pracuje divize 4 na 
elektroinstalacích, pùvodní svítidla nahrazují mo-
dernìjší LED zdroje. Tunel Klimkovice pak dostane 
novou vzduchotechniku. 

Elektrizace trati Unièov Olomouc      –

Rekonstrukce stanic metra    

Subterra a Pražské Quadriennale       

D3 Spoleènost Uniolo Rail, již vede Subterra a dále 
ji tvoøí OHL ŽS, Eurovia CS a Elektrizace železnic 
Praha, získala rozsáhlou železnièní zakázku v Olo-
mouckém kraji.   

Projekt pøinese komfortnìjší cestování a zvý-
šení tra�ové rychlosti na 160 km/h. Stavební práce 
byly zahájeny v srpnu, dokonèení je plánováno na 
rok 2022.            

Elektrizace a zkapacitnìní trati spojující Uni-
èov s Olomoucí zahrnuje nejen rekonstrukci želez-
nièního spodku a svršku, ale rovnìž modernizaci 
infrastruktury a technického vybavení. Mimo jiné 
budou upraveny stanice a zastávky, zabezpeèova-
cí a sdìlovací zaøízení a osvìtlení. Nejvìtší zmì-
nu pøedstavuje zøízení trakèního vedení v celém 
úseku, který mìøí 29 kilometrù. 

Subterra se stala partnerem unikátní inscenace 
Camp Q, souèásti 14. roèníku Pražského Quadrien-
nale scénografie a divadelního prostoru.    

Nejvìtší koprodukèní projekt v historii èeské-
ho divadla se v první polovinì èervna tøikrát ode-
hrál pod otevøeným nebem na Štvanici. Subterra 
a Metrostav zapùjèily kontejnery, jež témìø osmi-
hodinovému imerzivnímu noènímu pøedstavení 
vytvoøily kulisy. Diváci vstupovali do rozsáhlého 
adaptaèního tábora, v kterém se setkali s návštìv-
níky ze tøí jiných planet.              

Inscenace Camp Q se 13. a 14. záøí pøedstaví 
ještì v Èeských Budìjovicích.   

D1

Obnova vzduchotechniky a elektroinstalací 
v technických místnostech, strojovnách a velí-
nech se týká napøíklad Staromìstské, Mùstku, 
Námìstí Republiky, Smíchovského nádraží, Muzea 
nebo Pankráce. Rekonstrukce probíhá za provozu, 
vždy ve tøech stanicích souèasnì. „Transport ma-
teriálu a nìkteré montážní práce musíme provádìt 
pouze v noci, pøi uzavírce metra, kdy je velice 
omezena délka pracovní doby,“ pøibližuje práci 
v podzemí stavbyvedoucí David Svoboda. 

D4 Zázemí dvanácti stanic na všech trasách praž-
ského metra èeká v pøíštích tøech letech rekon-
strukce, na níž se podílí divize 4 ve spolupráci se 
spoleèností Batistav.  

Opravy zaèaly v srpnu a na každou trojici sta-
nic je vyhrazeno zhruba devìt mìsícù.

Nìmecký tunel Kramer      

Stavba má zaèít letos v prosinci, ukonèení je 
plánováno na rok 2023.  

Souèástí obchvatu alpského støediska Gar-
misch-Partenkirchen na trase B23 bude i tunel 
Kramer s délkou pøibližnì 3,6 kilometru. Do zakáz-
ky patøí hloubené èásti s portály, severní mìøí asi 
10 metrù a jižní necelých 76 metrù  . Dále probìhne
doražba prùzkumné/únikové štoly vèetnì tøinácti 
propojek a úprava již realizovaných èástí štoly. 
Mimo tunel budou vybudovány navazující èásti ko-
munikací, provozní budovy a protihlukové stìny.

D1 Na výstavbì dalšího silnièního tunelu v Nì-
mecku bude pracovat divize 1 a sesterská spoleè-
nost BeMo Tunnelling.   



PÌT OTÁZEK

personální øeditel spoleènosti Subterra
Karel Vašta  

Jak zapoèala spolupráce se støedními školami?

V pozici personálního øeditele pùsobí Karel Vašta 
již více než deset let, takže mùže sledovat promì-
nu pracovního trhu i odborného vzdìlávání. Školy, 
s nimiž Subterra spolupracuje, a aktuální i pøipra-
vované projekty pøedstaví série èlánkù, kterou 
tento rozhovor uvádí.     

Proto jsme se rozhodli školám pomoci, aby se 
poèet žákù zvýšil. Jde o vzájemnou podporu a pro-
pagaci stavebních oborù. Snažíme se ukázat, že 
naše profese je krásná a zamìstnanci za sebou 
vidí hmotné dílo, které vydrží po generace. Para-
doxnì ale neoèekáváme, že absolventi musejí za-
kotvit právì u nás, i když to samozøejmì vítáme.

Snažíme se posilovat propojení mezi pracovníky 
z praxe, žáky, rodièi a zamìstnanci škol. Chceme 
mladé co nejvíce zapojovat do oboru a ukázat jim 
stavebnictví nejen teoreticky, ale i prakticky. Nabí-
zíme tedy rùzné exkurze, stáže a brigády, díky kte-
rým žáci zjistí, co je baví a jakým smìrem se ve 
stavebnictví chtìjí vydat. 

Rádi také zapùjèíme materiály k výuce a chce-
me spoleènì pùsobit zejména v nových médiích, 
aby škola mohla propagovat své programy a akce.

Se kterými školami už spolupracujete?
Ze støedních je to Prùmyslová støední škola Leto-
hrad, ze které máme v divizi 3 tøígeneraèní skupinu 
absolventù. Dále jde o dvì školy s hornickou minu-
lostí, jimiž jsou Gymnázium a Støední prùmyslová 
škola Duchcov a Støední prùmyslová škola a Vyšší 
odborná škola Pøíbram. Na obou se dálkovì vy-
uèuje obor geotechnika. Smlouvu jsme uzavøeli  
také se Støední prùmyslovou školou kamenickou 
a sochaøskou v Hoøicích, jež se kromì geotechni-
ky zamìøuje na restaurátorství. Dlouhodobì spo-
lupracujeme rovnìž s odborným uèilištìm Akade-
mie øemesel Praha, žáci k nám chodí na praxi a na 
brigády. A prùbìžnì jednáme i s dalšími školami.

Probìhly již nìjaké akce?

Co Subterra v rámci takové podpory nabízí?

Subterra vždy byla v kontaktu s vysokými a èá-
steènì i støedními odbornými školami, jimž ovšem 
v posledních dvaceti letech ubývají zájemci o stu-
dium. Na pracovní trh tedy vstupuje stále ménì 
technicky vzdìlaných lidí, školy si navíc stìžují na 
špatný obraz našeho oboru a rovnìž obavy rodièù 
o uplatlatnìní absolventù.  

 

V Letohradu se úèastníme dnù otevøených dveøí. 
Existuje také neformální spolupráce školy a u nás 
pracujících absolventù, v souèasnosti máme na 
brigádì dva žáky. 

V Duchcovì jsme se zúèastnili školních her, 
pomáháme s propagací na veletrzích a akcích pro 
rodièe. Škola brzy oslaví stoleté výroèí, i do toho 
se zapojíme. Zajímavé bylo rovnìž setkání s vý-
chovnými poradci z regionu. Poukázali jsme na 
zmìny ve stavebnictví spojené s rozsáhlými inova-
cemi a pøedvedli jsme technologicky zajímavou 
stavbu Aquacentra Teplice.

Stále více pracovníkù vysíláme do zahranièí, do 
Nìmecka, Švédska a na Slovensko. Evropské 
pøedpisy se poøád mìní, musíme se pøizpùsobit. 
V této oblasti je složité i naše pracovní právo.  

Proto vzniká iniciativa personálních øeditelù 
stavebních firem, kteøí se prostøednictvím Svazu 
podnikatelù ve stavebnictví chtìjí zapojit do utvá-
øení zákoníku práce a zákona o zamìstnanosti. 
Podmínky dnes èasté práce v cizinì by nemìly být 
zbyteènì ztížené. 

V Hoøicích je spolupráce èerstvá, nový pan øe-
ditel chce zmìnit rámcové vzdìlávací programy 
a my nabízíme pohled zamìstnavatele.

Èím dalším se dnes v personalistice zabýváte?
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Hlavní školní budova se nachází v Komenského 
ulici, otevøena byla v roce 1932.     

Jedna ze specializovaných uèeben slouží 
geodetické praxi.      

PSŠ Letohrad se zapojuje do krajského projektu 
pro žáky základních škol TECHNOhrátky.        

Škola s historicky silnou pozicí ve výchovì železnièních stavitelù a strojaøù se nachází v podhùøí Orlických hor.
Øada letohradských absolventù pracuje v divizi 3 Subterra, spoleènost žákùm poskytuje také možnost brigády.    

V èervnu byly oznámeny výsledky celostátní soutìže Èeská dopravní stavba, technologie a inovace roku 2018. 
Modernizace trati Rokycany Plzeò získala jeden z titulù a divize 3 obdržela také Cenu èasopisu Stavebnictví.  –

Prùmyslová støední škola Letohrad       

Dvì ocenìní pro tra� Rokycany–Plzeò 
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Kanceláøské centrum SmíchOFF má témìø kompletní fasádu, v pokroèilé fázi jsou rovnìž technologie 
a interiéry. Energeticky úsporná budova bude dokonèena již na podzim.        

Kromì SPŠ v Komenského ulici, která nabízí tøi 
ètyøleté obory s maturitou, patøí k letohradské ško-
le rovnìž areál SOU v Ústecké ulici s výukou tøíle-
tých oborù nástrojaø, strojní mechanik a elektri-
káø doplnìných o nástavbové studium provozní 
elekrotechniky a techniky.    

Stavebnictví, geodézie i strojírenství 
Na maturitních oborech PSŠ Letohrad je nyní 
zapsáno okolo dvou set žákù, pøibližnì polovina na 
oboru stavebnictví. První dva roèníky pøedstavují 
spoleèný základ, žáci získávají znalosti z pozemní-
ho stavitelství i pøehled o používaných materiá-

Absolventi oboru geodézie a katastr nemovi-
tostí vykonávají tradièní a stále vyhledávanou pro-
fesi geodetù. Nìkteøí se uplatní v zamìøování po-
zemkù nebo vytyèování pozemních a dopravních 
staveb, jiní pùsobí ve státní správì, na katastrál-
ních úøadech. 

lech. Následnì se rozhodují mezi pozemním a do-
pravním stavitelstvím.

V oboru strojírenství se žáci uèí pracovat 
s moderními programy systémù CAD/CAM. Po-
drobnì se seznamují s materiály, konstrukcí a pro-
vozem strojù, výrobními technologiemi, CNC pro-
gramováním, automatizací i robotizací a øízením 

Rozsáhlá modernizace
Jeden z pìtice titulù Èeská dopravní stavba roku 
2018 obdržela modernizace železnièní trati Roky-
cany–Plzeò, na které více než pìt let pracovala di-
vize 3 a Metrostav. 

Souèástí veèera bylo rovnìž ocenìní studentù 
dopravních oborù technických vysokých škol za 
nejlepší absolventské práce .

Odborná porota 16. roèníku vybírala z pìtatøiceti 
projektù, slavnostní vyhlášení výsledkù 18. èervna 
hostila pražská Betlémská kaple. Vítìzové pøebí-
rali ceny z rukou místopøedsedkynì Výboru pro 
veøejnou správu a regionální rozvoj PSP ÈR Vìry 
Kováøové a prezidenta Svazu podnikatelù ve sta-
vebnictví Jiøího Nouzy.

Škola neustále rozšiøuje a vylepšuje své zázemí. 
V souèasnosti probíhají dvì velké stavební akce – 
jednak zateplení domova mládeže, jídelny a tìlo-
cvièny v areálu SPŠ, jednak výstavba dílen a od-
borných uèeben pro SOU.

výroby. Své místo ve výuce má rovnìž technologie 
zpracování plastù. 

Rozvoj obou areálù 

„V dalších letech se chceme zamìøit také na 
vybavení školy a dílen, abychom zájem o tech-
nické obory ještì podpoøili,“ popisuje plány øeditel 
školy Martin Prikner.

Poblíž pražského Andìla vrcholí výstavba moderního administrativního objektu, na jehož vybavení 
mechanickou èástí technologií pracuje spoleènost HTK a divize 4.    
  

    

Instalace pro budovu SmíchOFF           

Projekt spoleènosti Penta se nachází na Smíchovì 
v Plzeòské ulici, poblíž portálu Strahovského tune-
lu. Budova s deseti nadzemními a dvìma podzem-

ními podlažími obsahuje pøedevším kanceláøe,  
nechybí ani parkování a v parteru prostory pro ob-
chod a služby.     

Kolaudace stavby vèetnì nájemních prostor 
má probìhnout v záøí.

Šetrné technologie 
Centrum SmíchOFF splòuje parametry ekologické 
certifikace LEED Gold, což vyžaduje moderní tech-
nické vybavení.  

Objekt bude vytápìn konvektory a chlazen trá-
my v podhledech. Témìø všechna tepelná èerpad-
la, kotelny a strojovny budou umístìny na støeše.  
K dalším úsporným prvkùm patøí úpravna šedých 
vod, jež budou po filtraci a biologickém èištìní 
využity pro splachování. 

S úsporným provozem souvisí rovnìž doprava 
pracovníkù. Budova nabídne nejen dobíjecí stani-
ce pro elektromobily, ale také prostorné zázemí ur-
èené cyklistùm.

Stísnìné staveništì
Divize 4 montuje technické vybavení od letošního 
ledna, nyní pracuje na instalacích v nájemních 
prostorách a dokonèuje strojovnu i úpravnu še-
dých vod. 

„Vzhledem k rušné lokalitì je pøístup na stav-
bu komplikovaný. Jednotlivé práce i návozy mate-
riálù musíme peèlivì koordinovat a prostor pøed 
budovou neustále upravovat. A zároveò nesmíme 
narušit úpravy terénu,“ pøibližuje nároènou koor-
dinaci stavbyvedoucí Václav Rataj. 
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Spoleènost Subterra zastupoval obchodní øeditel 
Jiøí Tesaø a øeditel divize 3 Miroslav Kadlec.     Neobvyklé øešení železnièního svršku – upev-

nìní kolejnic k železobetonovým deskám – v nìko-
likakilometrových úsecích bylo v Èesku použito 
poprvé, tunel díky tomu splòuje i požadavky pro 
budoucí rychlé spojení.   

Na ètrnáctikilometrovém úseku III. tranzitního 
železnièního koridoru ocenila porota nejen soulad 
s koncepcí transevropských dopravních sítí, ale 
také realizaci projektu vèetnì pøestavby mostù 
a propustkù po polovinách, pøi výluce pøíslušné 
koleje.        

Jedineèná pevná jízdní dráha 
Nejdùležitìjší souèást modernizace tvoøí více než 
ètyøkilometrový dvoutubusový tunel Ejpovice, 
v kterém divize 3 pokládala pevnou jízdní dráhu. 

Divize 3 obdržela za technologicky složitou 
realizaci pevné jízdní dráhy Cenu èasopisu Sta-
vebnictví.  



ZPRAVODAJ SUBTERRA 4/2019 | Roèník: XLIII | Redakèní uzávìrka: 5. 8. 2019 
Vydavatel: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeò | IÈO: 45309612 

Redakèní rada: Jiøí Nový (pøedseda), Vladislav Beneš, Jan Frantl, Ladislav Novák, Hana Janoutová, Zuzana Kypová, Helena Tomková, Martina Formánková, Vít Strejèek, 

MK ÈR E 14804 | Toto periodikum má výhradnì informaèní a propagaèní charakter a je veøejnì neprodejné.   
Vojtìch Kostiha

Redakce: Darina Kameníková | Fotografie: archiv spoleènosti | Jazyková korektura: Markéta Teuchnerová | Produkce: pipeform | Tisk: Ottova tiskárna s.r.o.  

Spoleènost Subterra na draèích lodích 
reprezentoval dvacetièlenný tým.                            

Závìreènou disciplínou byl smíšený štafetový 
bìh na 8 x 200 metrù.                              

V každé jízdì pádlovalo osmnáct závodníkù, 
z toho nejménì šest žen.                              

Dvoudenní soutìže jako obvykle zahajoval turnaj               
v šestkovém volejbalu.   

Nìkteré reprezentantky si v dresu s logem 
Subterra odbyly premiéru.   

8 x 200 metrù. A stejnì jako v posledních roènících 
provázelo hry nejen pøíznivé poèasí, ale i uvolnìná 
atmosféra.     

Tým Subterra, v kterém se letos objevily nové 
tváøe, vstupoval do soutìže s nìkolika dílèími cíli. 
Návrat na pøedloòskou nejvyšší pøíèku v tenisu se 
sice opìt nezdaøil, družstvo si ale naopak polepši-
lo v obou zbývajících míèových sportech, volejba-

Stupnì vítìzù také v letošním roèníku her ob-
sadily divize spoleènosti Metrostav. Loni vítìzná 
divize 3 dosáhla na bronzovou pozici, druhé místo 
získala divize 8 a nejvyšší pøíèku znovu po ètyøech 
letech vybojovala divize 6.    

lu i nohejbalu. V celkovém poøadí se pak žlutoèer-
ný tým posunul o dvì pøíèky výš a skonèil na sed-
mém místì.       

Deset smíšených družstev reprezentujících di-
vize spoleènosti Metrostav a dceøiné spoleènosti 
soutìžilo v pìti disciplínách, které kombinovaly 
míèové sporty s atletikou. Volejbal, nohejbal a te-
nis doplnil vrh koulí a závìreèný štafetový bìh na  

Vedle osvìdèeného dìjištì v Nymburku se hry  – 
konaly již poètrnácté  nevyboèilo 13. a 14. èervna –
z tradice ani nic dalšího. 

Draèí lodì, tentokrát s reprezentanty ètyø spoleè-
ností, znovu mìøily síly na Vltavì v Praze. Každá 
posádka jako obvykle sestávala z šesti žen a dva-
nácti mužù, jež doplnili dva profesionálové: jednak 

Jelikož Botel Racek v Podolí – obvyklé místo 
startu – je v rekonstrukci, akce se posunula blíže 

kormidelník, jednak bubeník udávající tempo pád-
lování.

Jen tìsnì tak Subterra nedokázala získat ètvr-
té vítìzství za sebou, ale mohla slavit støíbrnou 
pøíèku. Na zbývajících pozicích se umístily spoleè-
nosti Abbott a Trigema.

Prùtrž mraèen naštìstí pøešla ještì pøed za-
èátkem závodù, takže se na vltavský bøeh dostavi-
lo mnoho pøíznivcù vèetnì kolegù. 

do centra a lodì vyrážely z náplavky na Rašínovì 
nábøeží. Zázemím se stal multifunkèní plovoucí bar 
olympijského medailisty Vavøince Hradilka poblíž 
železnièního mostu.      

Subterra vyhrála dvì rozjížïky ze tøí a postou-
pila do finále, kde se znovu utkala se svým pøemo-
žitelem, poøadatelským týmem spoleènosti SEN. 
V soupeøovì lodi figurovali i mladí sportovci z ka-
noistického oddílu, kteøí do cíle dopádlovali o pùl 
sekundy rychleji. 

Konferenci Podzemní stavby Praha poøádá Èeská 
tuneláøská asociace ITA-AITES každé tøi roky, le-
tošní setkání hostil vysoèanský hotel Clarion.

Partneøi a vystavovatelé prezentovali pùso-
bení v pøípravì, realizaci i technologickém zajištì-
ní projektù vlastními stánky.    

Závìreèný den konference se zájemci zúèast-
nili pìti exkurzí na zajímavé nové i historické pod-
zemní stavby  v Praze a blízkém okolí.  

Tìžištì programu prvních dvou dnù tvoøily 
pøednáškové bloky, na kterých hovoøili odborníci 
z mnoha zemí, napøíklad Rakouska, Chorvatska, 
Švýcarska, Spojených státù èi Velké Británie. 

Za divizi 1 vystoupil Jiøí Patzák a pøedstavil vý-
stavbu tunelu Spitzenberg na nìmecké dálnici 
A44, na které se Subterra podílí od roku 2017 se 
sesterskou spoleèností BeMo Tunnelling. Václav 
Dohnálek následnì prezentoval loni dokonèený 
kolektor Hlávkùv most, jednu z nejvýznamnìjších 
a zároveò technicky nejnároènìjších pražských 
infrastrukturních staveb nìkolika posledních let. 

Souèástí setkání byla také plakátová sekce, 
v níž divize 1 pøiblížila postup prací na slovenském 
železnièním tunelu Milochov. 

V hlavním mìstì se 3. až 5. èervna konala ètrnáctá mezinárodní konference zamìøená na tunely a další podzemní stavby.
Jedním ze dvou platinových partnerù akce byla Subterra.          

Podzemní stavby Praha 2019
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Projížïka historickým vlakem       

Pozvánka na Kahan Cup       

Týmy složené z šesti hráèù v poli a brankáøe 
soupeøí na polovinì bìžného fotbalového høištì 
s menšími brankami. Zápasy s dvanáctiminutovým 
poloèasem probíhají systémem každý s každým.

Pro fotbalisty i diváky bude jako obvykle pøi-
praveno obèerstvení. Oficiální zahájení je pláno-
váno na 13:30.   

Tøináctý roèník fotbalového turnaje spoleènosti 
Subterra, kde týmy reprezentující divize a centrálu 
hrají o pohár Kahan, se koná ve ètvrtek 5. záøí na 
høišti pražského FSC Libuš. 

Tradièní turnaj zatím poznal ètyøi rùzné vítìze. 
Loni i pøedloni hornický pohár vybojovali zástupci 
divize 1, kteøí tak budou usilovat o hattrick.  

 Vlak vyjel 6. èervence z Brna do Nedvìdice, 
odpoledne pokraèoval až do Nového Mìsta na 
Moravì a po krátké pøestávce se vydal na zpáteè-
ní trasu.  

Nìkolikadenní Slavnosti Pernštejnského panství 
v jihomoravské Nedvìdici mìly i letos na progra-
mu oblíbenou jízdu historického vlaku, již tradiènì 
sponzoruje Subterra. 

Vzhledem k teplému a suchému poèasí byly 
místo parních opìt nasazeny dieselové lokomotivy 
ze 60. a 70. let minulého století zvané Pilštyk a Bar-
dotka. Zájemci vèetnì mnoha nadšených dìtí vy-
zkoušeli cestování ve vozech z  50. let, pojmenova-
ných dle svého konstruktéra Rybáky. 

ŽIVOTNÍ JUBILEA

55 let
Jan Šimpach

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

Šárka Kochlöfflová

50 let
Jaroslav Lebduška

Jiøí Burian

15 let

Mgr. Zdenka Jerie

Jaroslav Štumpf ml.

Jiøí Krajíèek

Ing. Ondøej Duba

Vojtìch Smola

PRACOVNÍ JUBILEA

20 let

Jaroslav Lebduška
25 let

35 let

Ing. Jan Vintera
Ing. Milan Hellinger

Pavel Šu�ák

Roman Švolík

Ing. Tomáš Krulich

10 let

Josef Rùžièka

Ing. Jan Panuška

40 let

Ing. Aleš Teichmann

GRATULACE                           SRPEN–ZÁØÍ

Již pojedenácté se Subterra zúèastnila firemního závodu draèích lodí a v letošním roèníku, 
jenž se uskuteènil 19. èervna, se pokoušela o ètvrté vítìzství v øadì.       

Sportovní centrum Nymburk hostilo v polovinì èervna devatenáctý roèník sportovních soutìží pro zamìstnance 
spoleènosti Metrostav a Skupiny Metrostav. Svùj tým opìt nasadila i Subterra.   
.       

Napínavý závod draèích lodí    

Letní sportovní hry Metrostavu    

Subterra se v prostorách hotelu Clarion pøedstavila nekonvenèním, recyklovatelným stánkem 
sestaveným z prvkù a materiálù používaných na staveništi.           
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