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ŠTOLA PRO RADLICKOU RADIÁLU

PRAŽSKÉ HØIŠTÌ PRO TEENAGERY

Institut informatiky, robotiky a kybernetiky

D4

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Prostory špièkového vìdeckého pracovištì a vzdìlávacího centra vznikají od loòského listopadu v dejvickém areálu ÈVUT.
Na výstavbì Èeského institutu informatiky, robotiky a kybernetiky se dodávkou èástí TZB podílí také Subterra.
Èeský institut informatiky, robotiky a kybernetiky
(CIIRC), založený pøi ÈVUT v roce 2013, se zabývá
výukou, výzkumem a pøenosem nových technologií do prùmyslu. Již dnes øeší mezinárodní projekty
tøeba z oblasti výroby letadel, využití robotù pro
záchranu èi sledování objektù na orbitální dráze.
Budova s unikátní fasádou
Sídlo CIIRC v ulici Jugoslávských partyzánù, návrh
ateliéru Petr Franta Architekti & Assoc., tvoøí dva
samostatné objekty s celkovou užitnou plochou
asi 40 000 metrù ètvereèných. Budova A vznikne
pøestavbou nìkdejší Technické menzy a desetipodlažní budova B bude novostavbou, na které
v tuzemsku poprvé dojde k použití tzv. „nafukovací
fasády“ tvoøené izolaèní membránovou fólií ETFE.
V objektech institutu budou pracovny, laboratoøe,
pøednáškové a prezentaèní sály, vìdecký inkubátor a také menza. V podzemních podlažích se
kromì technologického zázemí bude nacházet
rovnìž parkovištì pro dvì stovky aut.
Ve výbìrovém øízení na subdodávku nìkterých èástí technického zaøízení uspìla Subterra
spoleènì s firmou Instalace Praha. Stavbu CIIRC
vybaví vzduchotechnikou, vytápìním, chlazením,
zdravotnì-technickými instalacemi a stabilním
hasicím zaøízením. Souèástí zakázky je také provedení pøeložek a pøípojek sítí technické infrastruktury, tj. vodovodu, kanalizace a parovodu.
Pokroèilý systém topení a chlazení
Vytápìní budovy A v zimních mìsících a naopak
její chlazení v letním období budou zajišovat topné a chladicí trámy, usazené pod stropy do kazetových podhledù. Zdrojem tepla pro oba objekty
bude parní výmìníková stanice umístìná v sute-

Nové sídlo CIIRC pøiléhá k ulici Jugoslávských
partyzánù v Praze 6 – Dejvicích.

Dominantou objektu CIIRC se stane dostavovaná budova B. Vyznaèuje se unikátním dvojitým pláštìm,
tvoøeným zevnitø rastrovou sklenìnou fasádou a zvnìjšku izolaèní membránovou fólií ETFE.
rénu budovy A. Chlad spolu s èerstvým vzduchem
bude do trámù pøivádìn ze strojovny vzduchotechniky. „Pøestavovaný objekt A je specifický tím,
že má pouze neotvíratelná okna. Všechny místnosti proto musejí být nucenì vìtrány, vytápìny,
ale i chlazeny právì prostøednictvím tìchto trámù,“ poukazuje na všestranné možnosti použitého
systému technický námìstek divize 4 Vít Strejèek.
V objektu B pak bude hlavním zdrojem tepla
a chladu systém s promìnlivým prùtokem chladiva
(VRV). „Mùžeme øíci, že se jedná o pomìrnì složi-

Budova A vznikne pøestavbou Technické menzy,
dostane dvojitou sklenìnou fasádu.

tou a propracovanou technologii, které pøísluší
oznaèení hi-tech. Na jednu vnìjší klimatizaèní jednotku, jež bude v tomto pøípadì umístìna na støeše, mùže být zapojeno až nìkolik desítek vnitøních
jednotek v rùzném provedení a výkonu. Ty chladí
nebo topí dle momentální potøeby,“ vysvìtluje
princip technologie Vít Strejèek.
Pro ohøev užitkové vody bude v obou budovách CIIRC instalována soustava deskového tepelného výmìníku s akumulaèní nádrží pro vyrovnání odbìrových špièek. Potøebný tlak ve vnitøním
vodovodu zajistí automatické tlakové stanice.
Nová nosná technologie
Divize 4 na stavbì CIIRC uplatní také svou nejnovìjší nosnou technologii, samoèinné stabilní
hasicí zaøízení. Hašení pøípadného požáru zajistí
voda, která do sprinklerù nainstalovaných ve
všech prostorách bude pøivedena z velkoobjemových nádrží. Souèástí systému je také zaøízení pro
odvod tepla a kouøe støešními požárními ventilátory, jímž jsou vybaveny prostory podzemních
garáží, respiria a také jídelny.
Nové sídlo CIIRC má být dokonèeno zaèátkem
roku 2016.

Rezidence Nikoly Tesly zkolaudována
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Zrekonstruovaný funkcionalistický bytový dùm v pražských Dejvicích postupnì zaplòují noví obyvatelé.
Ètyøpatrový objekt pocházející ze 30. let minulého století pøestavìla Subterra na nadstandardní bydlení.
Kompletní rekonstrukce obytného domu uprostøed
bloku v ulici Nikoly Tesly, provedená za osm mìsícù, znamenala jeho zásadní promìnu. Z pùvodního
objektu byly zachovány pouze nosné konstrukce.
Zmìna dispozic i vytápìní
Aby mohla rezidence nabídnout 17 nadstandardnì
vybavených bytù rùzných velikostí, musely být její
vnitøní prostory zcela pøebudovány. „Vybourali
jsme všechny nenosné pøíèky a zmìnili dispozice
bytù. Nyní mají témìø všechny jednotky také svùj
vlastní balkon orientovaný do dvora,“ popisuje rekonstrukci vedoucí projektu Miroslav Neškodný
z divize 2. V nìkterých místech byly zesíleny svislé
i vodorovné nosné konstrukce.
Výraznou zmìnu pøedstavují také kompletnì
nové rozvody instalací. Ve všech bytech se nyní

nacházejí plynové kotle pro ohøev vody a pro vytápìní. „Pùvodnì byly jednotky vytápìny z centrální
kotelny umístìné ve sklepì. Zajímavostí je, že šlo
o kotel na tuhá paliva. Dùm tedy mìl svého topièe,
který se obyvatelùm staral o dodávku tepla a teplé
vody,“ upozoròuje Miroslav Neškodný. Sklep døíve
zanesený uhelným prachem byl zmìnìn v úložné
prostory s kójemi pro každý byt.
Plány na podzemní garáže
Oprava domu pøinesla kromì rekonstrukce samotných bytù také moderní spoleèné prostory. Na
chodbách je provedena teracová podlaha, rezidence nabízí též nový výtah.
V budoucnu by se obyvatelé mohli doèkat rovnìž parkování ve dvorním traktu. „Prùjezd z ulice
Nikoly Tesly do dvora je pro tento zámìr pøipraven.

Opravená Rezidence Nikoly Tesly se vyjímá mezi
ostatními domy ve stejnojmenné ulici.
Investor nyní øeší stavební povolení pro vybudování podzemních garáží,“ dodává k dalším plánùm
vedoucí projektu.

Vážení ètenáøi,
nemám dnes téma, které bych chtìl nìjak zvláš
okomentovat, téma, které by, jak se øíká, hýbalo
celou firmou.
Ani vnìjší prostøedí není naštìstí nijak mimoøádnì turbulentní; èeská ekonomika je nyní – alespoò podle statistik – premiantem EU a zpráva, že
v kauze, kvùli níž padla pøedcházející vláda, nikdo
nic špatného neprovedl, už snad ani nikoho nevykolejila.
Je to tak dobøe? V jistém ohledu ano. Vìci mají
mít svùj øád, zejména v životì firmy. Podle nìj
probìhly valné hromady – naše i našich dceøiných
spoleèností – které udìlaly teèku za hospodaøením loòského roku. Probìhla Strategická (skupinová) i Programová (naše) konference, které naopak nastínily cestu do budoucna.
Jsme teï blízko poloèasu kalendáøního roku.
Vstoupili jsme do nìj s odhodláním zlepšit naše
hospodaøení pøedevším v oblasti rentability projektù. Pololetí je milníkem pøedurèeným k bilancování a tvorbì prognóz pro zbytek roku. Podívejme se tedy, jak si stojíme.
Výrobní program na letošní rok je zajištìn
uspokojivì a dává dobré vyhlídky pro splnìní plánovaného ukazatele obratu. Není však zajištìn po
jednotlivých divizích rovnomìrnì, mezery jsou
u divizí 2 a 4. Na jeho doplnìní je zde proto tøeba
se soustøedit. To platí dvojnásob pro rok 2016 a následující, a to nejen pro divize 2 a 4, ale pro všechny. Pokud jde o tvorbu zisku, zde za plánem pokulháváme, i když ne tolik jako v loòském roce.
Dùležité je, že jsme se zbavili vìtšiny ztrátových
zakázek a že opatøení, abychom neupadli do dalších, fungují.
Neznamená to však, že už není co zlepšovat.
Napøíklad pøechod zakázky z obchodu do realizace je stále choulostivým a souèasnì klíèovým
bodem na cestì k úspìchu, stejnì jako bylo vzájemné napojení klenby jednotlivých lodí ve stanici
Nádraží Veleslavín. Toto pøirovnání jsem zvolil zámìrnì, zejména proto, že na Veleslavínì jsme
výraznì uspìli. Vìøím tedy, že se ke stejnému
výsledku dobereme i v prvém pøípadì.
Velkou kapitolou letošního roku je pro nás
zahranièí; pøedpokládáme zde dosažení obratu
pøibližnì jedné a pùl miliardy Kè. Živé jsou projekty
v Srbsku, Maïarsku, Nìmecku a Švédsku. V souladu s obchodní politikou skupiny se napøíštì
chceme více vìnovat Slovensku a tamním infrastrukturálním projektùm. Tolik, pokud jde o zbìžný
pohled na naši pololetní bilanci i nejbližší budoucnost.
Závìrem se ještì vrátím k úvodní myšlence
o zdravém øádu ve vìcech a firemním životì, a to
v souvislosti s revizí toho, èemu øíkáme Integrovaný systém øízení. Ta letos probíhá velmi dùkladnì v pojetí, že èím lépe a dùkladnìji ji nyní udìláme, tím ménì budeme muset následnì do systému
zasahovat a upravovat jej. I když jsem si vìdom
toho, že revize stojí hodnì úsilí i èasu mnoha lidí,
kteøí se na ní v rùzné míøe podílejí a kterým tímto
dìkuji, jsem pøesvìdèen, že jde o prospìšný
a nutný proces.
Pøeji všem pøíjemné letní dny a tìm, kteøí se
v nich chystají na dovolenou, aby jim vyšla podle
jejich pøedstav.
Ing. Ondøej Fuchs
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Pražské høištì pro teenagery
Místo polorozpadlých betonových kurtù postavila Subterra na Jarovì moderní høištì pro dospívající mládež.
V metropoli se zatím jedná o unikát, který Praha 3 ﬁnancovala s pomocí dotace z EU.

Zdenìk Sendler
krajináøský architekt, autor projektu

D2 Druhá etapa rekonstrukce pražského Klementina má již dílèí výsledky. Na konci èervna bude
zcela dokonèena oprava objektu pøiléhajícího ke
Køižovnické ulici. Divize 2 Subterra zároveò realizuje další fázi, bìhem níž opraví zbylé dvì budovy
ve vnitrobloku kolem Studentského nádvoøí.
Celková doba rekonstrukce se však oproti
pùvodnímu plánu prodlouží, vzhledem k neoèekávaným nálezùm historických fresek a stavebních
prvkù. „Ve spodním patøe právì dokonèené budovy jsme pøi realizaci rozvodù topení narazili na pískovcovou dlažbu. Po dlouhých jednáních bylo
rozhodnuto o jejím restaurování a doplnìní replikou. Na nìkterých zdech jsme také pod malbou
našli fragmenty nástìnných maleb. Správce programu zatím neurèil, v jakém rozsahu budou odkryty a restaurovány,“ øíká vedoucí projektu Pavel
Horák.

Dvì železnièní zakázky u Brna

D3 Zhruba tøináct kilometrù dlouhou železnièní tra
mezi brnìnskou èástí Malomìøice a Kuøimí èeká
oprava koleje è. 2. Úsek je rozdìlen na dvì stavby,
a sice Brno-Malomìøice – Brno-Královo Pole
a Brno-Královo Pole – Kuøim. Na realizaci obou se
podílí Subterra.
Projekt zahrnuje rekonstrukci železnièního
spodku a svršku ve druhé traové koleji, mostù
a propustkù, trakèního vedení a také úpravy zabezpeèovacího zaøízení. V nìkterých úsecích se
práce dotknou rovnìž první traové koleje. „První
traová kolej byla zrekonstruována nedávno, nyní
provedeme celkovou rekonstrukci druhé koleje,“
popisuje Petr Mikulášek z divize 3, jež na realizaci
projektu nasadí velkou èást své stìžejní mechanizace: dvoucestné bagry, automatickou strojní
podbíjeèku, kolejový pluh èi pokladaè kolejí Robel.
Celková výluka trati potrvá od poloviny èervna
do konce srpna 2015.

Železnièní uzel v Székesfehérváru

D3 Modernizace významného maïarského železnièního uzlu Székesfehérvár, na níž se podílí také
Subterra, vstoupila do své hlavní fáze. Komplexní
rekonstrukce nádraží a všech jeho dvaatøiceti kolejí pøinese zvýšení rychlosti vlakù až na 100 km/h.
Letos budou dokonèena všechna ètyøi nová
nástupištì, k nim vedoucí podchod, rekonstrukce
propustku Aszalvölgyi i hlavní kolej na výjezdovém
zhlaví. Na konci roku zaène demolice II. ústøedního stavìdla. Významným stavebním objektem je
také nadchod spojující železnièní nádraží s autobusovým.
Modernizace, zahrnující také trakèní vedení
a výpravní budovu, bude dokonèena v roce 2016.

Høištì pro teenagery na pražském Jarovì upoutá zejména svojí pestrou barevností. Obvodová dráha
je z èerveného asfaltu, samotnou herní plochu nepravidelnì pokrývá ètveøice barev.
Komplexní høištì v ulici Habrová postavil tým divize 4 za osm mìsícù. Areál, který navrhl Ateliér
zahradní a krajináøské architektury Sendler, se
rozkládá na ploše pøibližnì 4 500 metrù ètvereèných.
Adrenalinové vyžití
Høištì je rozvrženo do ètyø funkèních èástí, jež po
obvodu lemuje 222 metry dlouhá dráha pro in-line
bruslení. Centrální plochu areálu tvoøí polyfunkèní
høištì pro míèové hry opatøené 4,5 metru vysokou
ochrannou sítí, vedle nìj najdou teenageøi malou
venkovní posilovnu umožòující základní cviky s vahou vlastního tìla a na opaèné stranì se pak nachází reliéfnì modelovaná plocha pro koleèkové
brusle, triková kola a dìtská vozítka. Její dominantou je tøi metry vysoká lezecká stìna, pojatá jako
výtvarné dílo, obklopená mìkkou dopadovou
plochou. Vše doplòuje objekt s toaletami, skladem,
obèerstvením a zázemím pro personál.
Hra s barvami
Stavbaøi se pøi realizaci projektu museli vypoøádat
hned s nìkolika neobvyklými požadavky, souvise-

jícími s odvodnìním sportovních ploch a také s jejich navrženou barevností. „Voda ze høištì je odvádìna pomocí vrtù do stávajícího asfaltobetonového povrchu, na každém ètvereèném metru jsou
tøi. Nároènìjší však bylo vytvoøit povrch z herní
gumy v nìkolika barvách, které se pøekrývají,“ øíká
vedoucí projektu Martin Vlk. Vzhledem k barevnému ztvárnìní nebylo možno aplikovat litý polyuretan strojovì. „Mìli jsme rozmíchány ètyøi barevné
odstíny a podle projektu jsme ruènì pøekrývali
rùzné barvy,“ popisuje Martin Vlk.
Problémem bylo také zajistit dodávku asfaltu
v barevném provedení pouze pro malou plochu
okružní dráhy. „V podstatì to pro obalovnu znamenalo zastavit výrobu, vyèistit linku, namíchat barevný asfalt pouze pro nás, pak linku vyèistit znovu
a zaèít vyrábìt klasický èerný asfalt,“ dodává vedoucí projektu.
Souèástí dodávky byly také pøípojky vody, kanalizace a elektro. Po obvodu areálu je vysázeno
témìø ètyøicet nových stromù, které tvoøí vizuální
a protihlukovou bariéru. Sportovištì je z bezpeènostních dùvodù oploceno a na dodržování jeho
provozního øádu dohlíží stálý správce.

Co vás vedlo k tak barevnému øešení høištì?
Vrozená hravost, kreativita našeho ateliéru a v neposlední øadì také nadšení zástupcù investora.
Barvy mají být souèástí života, na høištì rozhodnì
patøí. Celkovì jde o velkou barevnou šlápotu, viditelnou z horních pater okolních domù. Je to také vzpomínka na šedesátá léta, na kvìtinové dìti.
Boulderová stìna pak evokuje draka. Høištì by
však mìlo hlavnì provokovat, je pøece pro nároèné náctileté.
Projektoval jste již nìco podobného?
Ve vìtšinì projektù parkù, høiš, rekreaèních zón
a sportovních areálù máme podobnou stopu. Asi
to souvisí s urèitým rukopisem a naladìním našeho ateliéru. Barvy máme velmi rádi a snažíme se je
vmáèknout, kam se dá.
Do jaké míry jste pøi návrhu mìl volnou ruku?
Kromì samotné náplnì areálu formoval požadavky také tvar pozemku, technické možnosti a dùraz
na opìtovné využití pùvodních materiálù a samozøejmì také finanèní omezení. Pracovali jsme
s nìkolika variantami, s rùznou kombinací jednotlivých aktivit. Zadání bylo jasné a pøi øešení jsme
mìli hodnì volnou ruku. V tomto smìru by radnice
Prahy-Žižkova mohla být vzorem pro ostatní.
Jak hodnotíte práci spoleènosti Subterra?
Nejdøív jsem mìl trochu obavu, cože dìlá tak velká firma na tak malém pískovišti. Ale i s odstupem
èasu hodnotím její zamìstnance kladnì. Pohodoví, rychle a profesionálnì reagující, se smyslem
pro humor a také umìjící oddìlit zrno od plev. Byl
jsem tedy spokojen.

Z Rokycan do Ejpovic po nových kolejích
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Pøibližnì pìtikilometrový úsek zmodernizované koridorové trati byl zprovoznìn v polovinì letošního kvìtna.
Projektový tým divize 3 se nyní pøesouvá na modernizaci trati od tunelového rozpletu k mostu pøes Úslavu.
Modernizaci trati Rokycany–Plzeò lze rozdìlit na
dvì èásti. Dokonèený úsek Rokycany–Ejpovice
využívá ve vìtšinì své délky stávající trasu trati.
Právì budovaný úsek Ejpovice–Plzeò naopak
bude z podstatné èásti tvoøen pøeložkou trati vedenou nejdelšími železnièními tunely v ÈR, které
spoleènost Metrostav razí již od letošního ledna.
Nová stanice v Ejpovicích
K dosažení nejen vyšší, ale také stálejší rychlosti
na úseku mezi Rokycany a Ejpovicemi provedli
stavbaøi smìrovou úpravu trasy. Jde o tzv. „klabavskou pøeložku“, jež se nachází mezi mostem
dálnice D5 a zastávkou Klabava. Tato pøeložka, jejíž celková délka je asi 800 metrù, vylepšila smìrové pomìry dvou protismìrných obloukù s malým
polomìrem.
Zastávka Klabava je zrekonstruována v dnešní
poloze, zastávka Ejpovice je pøestavìna na novou
stanici, jež po dokonèení projektu pøevezme funkci
odboèné stanice pro tra do Chrástu a Radnic.
„Letos jsme vlastnì dokonèili jen tøi krátké smìrové úpravy v první traové koleji na úseku Rokycany–Ejpovice. Do té doby byl provoz obousmìrný
a tato kolej byla v místech smìrových pøeložek
pùvodní. Po provedení tìchto úprav jsme ve stanici Ejpovice vložili dvì výhybky. Tím je tato stanice
se tøemi kolejemi plnì funkèní a úsek z Rokycan do
Ejpovic zcela hotov,“ øíká vedoucí projektu za spoleènost Subterra Pavel Zelina z divize 3.

Ze stanice Ejpovice povede po dokonèení
projektu odboèka do Chrástu a Radnic.

Modernizovaná koridorová tra umožní provoz
vyšší a také stálejší rychlostí.

Letos až do Plznì
Vìtšinu úseku Ejpovice–Plzeò tvoøí tzv. „ejpovická pøeložka“ o délce 6 482 metry z celkových 9 255.
Její hlavní stavbou je dvojice jednokolejných tunelù pod terénními útvary Homolka a Chlum s délkou
4 150 metrù. Vzhledem k novému trasování bude
odstranìn závlek trati pøes Chrást a celý úsek mezi Ejpovicemi a Plzní se tím zkrátí zhruba o šest kilometrù.
„Z našeho pohledu je stìžejní modernizace
asi dvoukilometrového úseku od traového rozpletu u výjezdového portálu budoucího tunelu až
za novì zrekonstruovaný most pøes Úslavu. Výluku
zahájíme v polovinì èervna. Jde o pomìrnì jednoduchou rekonstrukci ve stávající stopì, bez
smìrových pøeložek. V této etapì pøestavíme také
zastávku Plzeò-Doubravka,“ popisuje Pavel Zelina

práce bìhem výluky, jež potrvá do poloviny letošního listopadu. Na posledním úseku trati, od zastávky Plzeò-Doubravka do stanice Plzeò hlavní
nádraží, již bude využita stávající trasa železnice.
Tunely s unikátní pevnou jízdní dráhou
Modernizace úseku Rokycany–Plzeò by podle
upraveného harmonogramu mìla skonèit v roce
2017. Divize 3 v jejím rámci provede ještì pevnou
jízdní dráhu v celé délce obou ejpovických tunelù.
Realizace tohoto typu železnièního svršku nemá v Èeské republice témìø žádnou historii. Dosud byl postaven pouze dvakrát, ve Støelenském
tunelu, kde spoleènost Subterra použila systém
Porr, a také u Rudoltic v Èechách. Nyní je dokonèován projekt, samotná stavba unikátnì dlouhé
pevné jízdní dráhy zaène na konci roku 2016.
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Prùzkumná štola pro Radlickou radiálu

D1

Petr Bican a Jan Panuška

Práce na 850metrové prùzkumné štole v místì budoucí Radlické radiály pokraèují. Pracovníkùm divize 1 se ke konci dubna
podaøilo vyrazit již více než 400 metrù. Štola je souèástí komplexního inženýrsko-geologického prùzkumu.

Vedoucí projektu roku 2014 za výstavbu stanice
pražského metra Nádraží Veleslavín

Nasazení nových strojù
Speciálnì pro ražbu této prùzkumné štoly poøídila
Subterra dva nové stroje znaèky Atlas Copco.
Jedním je prùbìžný nakladaè s pásovým dopravníkem Häggloader 7HR-B napájený elektøinou,
druhým pak hydraulický vrtací stroj Boomer T1 D.
„Jedná se o ideální výbìr mechanizace. Nakladaè dokáže naložit vanu rubaninou podstatnì
rychleji než bìžný tunelový bagr. Vrtací stroj je pak
vzhledem ke své velikosti a výkonu ideální pro
podobná podzemní díla realizovaná za pomoci trhacích prací s velkým poètem vrtù v èelbì,“ vysvìtluje výhody nových strojù Jan Panuška.

Profil prùzkumné štoly v trase budoucí Radlické radiály je promìnný, stejnì jako zpùsoby její ražby.
Hotova je již témìø polovina, na konci dubna bylo dokonèeno 400 metrù.
Ražba prùzkumné štoly zaèala již minulý rok v záøí
a potrvá až do posledního kvartálu letošního roku.
Promìnné geologické podmínky pøímo ovlivòují rychlost prací. „Na poèátku probíhala ražba
v tektonicky porušených prachovitojílovitých bøidlicích a mikritických vápencích s komplikovaným

Pøípravné práce na ústí štoly v oblasti Zlíchova
zahájila divize 1 již loni v kvìtnu.

nízkým nadložím, denní výkon èinil maximálnì dva
postupy s 1,2metrovými zábìry. Nyní razíme v polohách zdravých vápencù s vysokou pevností,
dennì až 3,5 metru,“ popisuje zastižené podmínky
vedoucí projektu Jan Panuška, který oèekává
komplikace pøedevším v poslední tøetinì trasy.

Pøístupová šachta hluboká 14 metrù slouží
k dopravì materiálu a k odtìžení rubaniny.

Obtížným terénem ve tøech tunelech
Pracovníci spoleènosti PUDIS prùbìžnì zpracovávají data o horninovém prostøedí a o vodním
režimu ze samotné štoly i z povrchu. Dosud vydali
tøi kvartální zprávy. „Dùležité bylo upøesnìní horninového prostøedí v úvodních asi 140 metrech,
kde jsme oproti oèekávání zastihli pro ražbu budoucího tunelu ménì vhodné prostøedí,“ dodává
Jan Panuška k dosavadním výsledkùm inženýrsko-geologického prùzkumu.
Dokonèená Radlická radiála propojí oba silnièní okruhy, Pražský a Mìstský. Dostavovaný
úsek bude dlouhý 5,5 kilometru. Vzhledem k osídlenému území a konfiguraci terénu povede celá
polovina nové trasy ve dvou hloubených tunelech
shodné délky 299 metrù a v raženém tunelu délky
2 220 metrù.

Prùbìžný nakladaè Häggloader 7HR-B je jedním
ze strojù novì poøízených pro tuto stavbu.

Do divadla v Kladnì znovu až na podzim

Souèástí letošní Programové konference spoleènosti Subterra bylo tradiènì i vyhlášení jejích nejlepších pracovníkù. Kategorie Vedoucí projektu
mìla hned dva ocenìné. Petr Bican z divize 2 byl
vedoucím výstavby trojlodní stanice metra Nádraží Veleslavín, Jan Panuška z divize 1 øídil tým provádìjící její složitou ražbu.
Co pro vás získání tohoto ocenìní znamená
z profesního hlediska?
PB: Cítím to tak, že Subterra ocenila práci, kterou
odvádím. Vážím si toho a vím, že do budoucna to je
pro celý realizaèní tým urèitý závazek. Tìšíme se
na další výzvy…
JP: Velmi si toho vážím. Je to v podstatì potvrzení
celkové vysoké nároènosti projektu, který jsme
úspìšnì realizovali a v jehož prùbìhu jsme øešili
složité technické a organizaèní záležitosti.
PB: Ještì bych rád dodal, že cenu nebereme jako
uznání pro nás dva, ale pro všechny z obou realizaèních týmù.
Dokážete si pøedstavit další spolupráci na podobnì složitém projektu?
JP: Jelikož jsme vždy našli pøijatelné øešení pro
obì èásti stavby, není nad èím váhat. Vzájemná
spolupráce fungovala a ve své podstatì umožnila
konzistentní vystupování naší spoleènosti smìrem
k objednateli. Samozøejmì se vyskytly momenty,
kdy bylo jasné, že každý z nás hájí zájmy své divize, ale pokaždé jsme nalezli øešení schùdné pro
obì strany.
PB: Na podobném projektu bych rád pracoval znovu. Snad i vzhledem ke klíèovým okamžikùm výstavby, v nichž èlovìk musí pøevzít svoji odpovìdnost a uèinit okamžitá rozhodnutí.

D2

Probíhající rekonstrukce mìstského divadla podle návrhu architekta Davida Vávry zahrnuje celkovou modernizaci budovy,
její rozšíøení o kavárnu s multifunkèním sálem a alternativní scénu i vybudování letní scény.
Spoleènost Subterra opravuje kladenské divadlo
od letošního února na základì vítìzství v opakovaném tendru. Podzimní termín dokonèení stavebních prací je daleko za pùvodním plánem mìsta
Kladna, které zakázku nejprve zadalo jinému zhotoviteli, ale kvùli problémùm s výbìrovým øízením
i se samotnou kvalitou a tempem prací muselo
pùvodní smlouvu vypovìdìt. Rekonstrukci zapoèatou již v roce 2012 tedy nyní dokonèuje divize 2.
Dvì nové scény a moderní technologie
Kladenské divadlo bylo vybudováno v pozdnì
secesním stylu a slavnostnì otevøeno v roce 1912.
Stále je sídlem první støedoèeské èinoherní scény.
Hlavním cílem souèasných úprav je co možná nejvìtší využitelnost budovy. Budou postaveny dvì
zcela nové scény – letní a alternativní, se zkušebním sálem – a dále pódium v nové kavárnì. V zadní
èásti divadla proto budou dvoupatrové pøístavby.
„V pùvodním objektu dokonèujeme rozdìlané
práce z nedokonèené rekonstrukce. Jedná se
pøedevším o technické profese. Souèástí zakázky
je dále dodávka kompletní divadelní technologie
a také vybavení divadla, do nìhož patøí finální povrchy, akustické obklady, sedaèky a ostatní souèásti interiérù,“ popisuje rozsah prací vedoucí
projektu Tomáš Hadáèek z divize 2.
Budova bude vybavena moderními technologiemi, pøedevším vzduchotechnikou, systémem
pro inteligentní øízení budovy, bezpeènostním
systémem a novými rozvody inženýrských sítí.
Nová divadelní technika pøinese zásadní promìnu
jevištì i hledištì. Rekonstruované divadlo splní
soudobé požadavky na komfort divákù i hercù.

PÌT OTÁZEK

Pro oba šlo o dùležitou stavbu. Vzpomenete na
nìjakou další, která se této nároèností alespoò
pøibližovala?
PB: S výstavbou stanice metra se jiná stavba
tìžko porovnává, ale jak vnitroskupinovou spoluprací, tak použitými technologiemi byla blízká
výstavba protipovodòových stìn na Zbraslavi.
JP: Pro mì a pravdìpodobnì také pro ostatní èleny realizaèního týmu se jednalo o nejsložitìjší
stavbu dosavadní kariéry. Technicky se tomuto
projektu mùže rovnat snad jen výstavba železnièního tunelu „Nové spojení“ se složitou portálovou
èástí.
Ze stavaøského pohledu jste oba mladí. Nebáli
jste se výzvy v podobì unikátnì ražené stanice
metra?
JP: Bìhem pøípravných prací si èlovìk snad ani
nemohl uvìdomit, co všechno tento druh stavby
vyžaduje a jaké komplikace bude nutno øešit. Musím pøiznat, že kdybych toto povìdomí na zaèátku
mìl, asi bych se práce na výstavbì metra obával.
Na druhou stranu zkušenosti získané tímto nároèným projektem jsou nedocenitelné.
PB: Výzva to urèitì byla a za dùvìru, kterou jsem
od vedení divize 2 dostal, bych chtìl touto cestou
podìkovat.

Støedoèeské divadlo v Kladnì je monumentálnì pùsobící pozdnì secesní stavbou. Po dokonèení
souèasné rekonstrukce se podstatnì zvýší jeho využitelnost pro rùzné typy pøedstavení.
Archeologické nálezy
Kladenské divadlo stojí pøímo na místì bývalého
høbitova, jenž byl zrušen v roce 1893. Vzhledem
k této skuteènosti bylo nutno provést archeologický prùzkum, který odhalil dalších více než
padesát hrobù. Ostatky našli archeologové nejen
kolem obvodu divadla, kde byly vybagrovány
základy pro pøístavby, ale také uvnitø budovy,
napøíklad pøímo pod hledištìm. Podle archeologù

pocházejí hroby, jejichž celkový poèet již výraznì
pøesahuje stovku, pravdìpodobnì z 18. a 19. století. Nové nálezy zatím pozdržely harmonogram prací o více než jeden mìsíc.
Plánované dokonèení rekonstrukce a dostavby památkovì chránìné budovy podle projektu
známého architekta a také divadelníka Davida
Vávry bylo posunuto do podzimních mìsícù letošního roku.

Zkušenosti s úspìšnou realizací projektu jistì
ovlivnily i vaše profesní ambice. Na jaké další
stavbì byste se chtìli podílet?
PB: Bude-li to možné, rád bych v budoucnu využil
svých zkušeností pøi výstavbì srovnatelného inženýrského díla v zastavìném mìstském prostøedí.
JP: Zde mám jednoduchou odpovìï. Rád bych
vybudoval stanici v rámci plánované nové trasy
metra D! V ideálním pøípadì se stávajícími kolegy,
protože vedoucí projektu bez fungujícího týmu
nezmùže vùbec nic.

www.subterra.cz
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NEJLEPŠÍ PRACOVNÍCI
SUBTERRA ROKU 2014

Programová konference 2015
Centrum vzdìlávání Skupiny Metrostav zaplnili v úterý 21. dubna vedoucí zamìstnanci všech složek spoleènosti Subterra.
Sešli se na letošní Programové konferenci.

Osobnost roku 2014
Bc. Josef Maøík

Josef Maøík

Vedoucí projektu roku 2014
Ing. Petr Bican
Ing. Jan Panuška

Osobnost roku 2014

Stavbyvedoucí roku 2014
Ing. Roman Krajèa
Michal Kysel
Petr Maïar
Ing. Tomáš Pospíšil
Pøípraváø roku 2014
Ing. Anna Štastná
Jan Kaška
Ing. Vladimír Pekár
Ing. Radek Sybal
Mistr roku 2014
Jiøí Jindra
Ing. Václav Pusch
Radoslav Svatek
Imrich Ziman
Dìlník roku 2014
Josef Køíž ml.
Anton Kulošák
Tomáš Šamárek
Ján Vnenk

Tuneláøský kongres v Dubrovníku
Letošní mezinárodní setkání odborníkù na tunelové stavby se ve dnech 22. až 28. kvìtna konalo
v chorvatském Dubrovníku.
Své zástupce vyslala také Subterra. Kongresu
se zúèastnili pracovníci úseku výrobnì-technického øeditele a vyslanci divizí 1 a 3. Tématem konference byla podpora tunelových staveb v jihovýchodní Evropì. „Cílem naší úèasti bylo hlubší
poznání regionu vèetnì pøíležitostí pro podzemní
stavitelství a také navázání dalších kontaktù,“ øíká
vedoucí technického odboru úseku výrobnì-technického øeditele Jan Frantl.
Svìtový tuneláøský kongres ITA se stìhuje po
celé zemìkouli. Loòský 40. roèník probìhl poblíž
brazilských vodopádù Iguazu, pøíštím hostitelem
bude kalifornské San Francisco.

Projev generálního øeditele Ondøeje Fuchse
Programovou konferenci zahájil.

Velký sál Centra vzdìlávání Skupiny Metrostav
byl zcela zaplnìn.

Posláním Programové konference je pøedevším
vyhodnotit uplynulé období a seznámit co nejširší
okruh vedoucích pracovníkù s výhledem èinnosti
spoleènosti na další roky.
Konferenci tradiènì zahájil generální øeditel
Ondøej Fuchs. Podrobnì zhodnotil uplynulý rok
a pøedstavil plány a strategii do budoucna. „Poslední roky trpìl celý stavební obor. To se ukázalo
i na našich projektech, z nichž nìkteré skonèily jako ztrátové. Bohužel i my jsme nìkdy podlehli tlaku
na získání zakázky a nasadili dumpingové ceny.
Tyto chyby již nebudeme opakovat,“ øekl na úvod
generální øeditel.

Významné projekty
Souèástí Programové konference bylo i pøedstavení dvou významných projektù.
Nároènou výstavbu stanice Nádraží Veleslavín, souèásti prodloužené trasy metra A z Dejvic
do Motola otevøené letos v dubnu, podrobnì popsal vedoucí projektu Petr Bican z divize 2. Samotnou ražbu trojlodní stanice následnì detailnì
pøedstavil Jan Panuška z divize 1, která tuto èást
stavby provádìla. Øeditel divize 4 Jiøí Lev pak pøítomné seznámil s projektem Florentinum, kde
divize 4 dodávala znaènou èást TZB.
K oživení v sále pøispìl v diskusi obchodní øeditel Jiøí Tesaø svým neformálním vstupem k výhledu tunelových projektù. Potvrdil tak otevøený
a vìcný pøístup všech vystupujících. Úèastníci
tento pøístup ocenili, stejnì jako bezchybné organizaèní zajištìní celé akce.

Budoucnost také v cizinì
Ondøej Fuchs v návaznosti na to vysvìtlil také provedená opatøení ke zlepšení hospodáøského výsledku. Ve svém vystoupení se dále zamìøil na
pùsobení spoleènosti na zahranièních trzích a na
tamní projekty, které tvoøí významnou èást jejího
výrobního programu.
S èinností v zahranièí poèítá Subterra i do
budoucna. Tuto èást vystoupení obohatili svými
vstupy obchodní øeditel Jiøí Tesaø a ekonomický
øeditel Pavel Zykán. Ten pak následnì zhodnotil
výsledky hospodaøení jednotlivých divizí v minulém roce. Uvedl, že Subterra splnila plánované
parametry co do obratu, zisk však zùstal na nízké
úrovni. Ve svém pøíspìvku zároveò informoval
o hlavních ekonomických parametrech divizí pro
následující rok.

Vyhlášení nejlepších pracovníkù
Závìr Programové konference již tradiènì patøil
vyhlášení nejlepších pracovníkù uplynulého roku
v pìti kategoriích: Dìlník roku, Mistr roku, Pøípraváø roku, Stavbyvedoucí roku a Vedoucí projektu
roku.
Za celoživotní obìtavou práci pro všechny
zamìstnance spoleènosti byl tentokrát Osobností
roku vyhlášen pan Josef Maøík, pøedseda odborové organizace, který pøevzal ocenìní z rukou
generálního øeditele Ondøeje Fuchse.

Co pro vás cena Osobnost roku znamená?
Je to pro mì vysoké firemní ocenìní a velice si ho
vážím. Beru jej jako shrnutí své dlouholeté práce
ve spoleènosti Subterra a celého 46letého pùsobení u všech jejích pøedchùdcù. Vùbec jsem to neèekal. Stále ještì pøemýšlím, proè právì já…
Bude mít ocenìní vliv na vaše další pùsobení?
Moji práci ve spoleènosti ani v odborové organizaci OS STAVBA Subterra Praha cena nijak neovlivní. Jak všichni kolegové v závodním výboru
vìdí, již dva roky spoleènì hledáme mého nástupce do funkce pøedsedy základní organizace. Kdyby nìjaký byl, skonèil bych již v minulém roce.
Už se nástupce alespoò rýsuje?
Vìøím, že odboráøi vhodného kandidáta najdou,
snad do konání další Programové konference. Nerad bych se smiøoval s tím, že pokraèovatel není
a že odborová organizace postupnì zanikne. Další
variantou je pøevedení èlenù odborù do sesterské
organizace ve skupinì èili OS STAVBA Metrostav.
Získal jste ve své dlouhé kariéøe i jiné ceny?
Tøeba pøi výstavbì štolového pøivadìèe Želivka
jsem od tehdejšího èeskoslovenského ministra
paliv a energetiky získal nejvyšší ocenìní v rámci
dokonèení a pøedávání díla. Osobnost roku spoleènosti Subterra je pro mì však nejhodnotnìjší
a nejprestižnìjší cenou.

Koncert Pražského jara 2015
Podporou koncertu Symfonického orchestru hlavního mìsta Prahy FOK ve Smetanovì síni 26. kvìtna
projevila Subterra už po ètyøiadvacáté svou tradièní úèast na této vrcholné hudební slavnosti.

GRATULACE
K životnímu èi pracovnímu výroèí pøejeme
svým kolegùm zdraví, štìstí, spokojenost
i profesní úspìchy. Dìkujeme za dosavadní
obìtavou práci pro spoleènost Subterra.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Mária Petríková
JUDr. Zora Ráblová
Ing. Helena Šedinová
50 let
Radim Kurka
60 let
Ing. František Vrabec
František Holeèek

15. 6.
1. 7.
14. 7.

Subterra podpoøila koncert Pražského jara
již po ètyøiadvacáté.

Tradièní podìkování letos patøilo mimo jiné
i pìvkyni Lucii Silkenové.

Poøad koncertu „Hudba z celuloidu“ byl vìnován
skladbám vytvoøeným v prùbìhu minulého století
k nìmým i zvukovým filmùm. „Ve filmových archivech a zapadlých partiturách se èasto najdou skuteèné hudební poklady; jejich koncertní oživování
je soudobým trendem, ke kterému se náš festival
letos pøipojil – tím spíš, že právì èeskými autory se
mùžeme opravdu pochlubit,“ poznamenal øeditel
Pražského jara Roman Bìlor. Mùže nás skuteènì
tìšit, že Subterra byla, jak se øíká, pøi tom.
Dílo zakladatele a hlavní postavy symfonické
epochy americké filmové hudby Ericha Wolfganga
Korngolda, brnìnského rodáka, pøipomnìla suita
z jeho oscarové hudby k filmu Robin Hood. Poslu-

chaèe zaujal i výbìr z dramaticky pojatých hudebních èísel Dmitrije Šostakovièe k nìmému filmu
Hamlet. Úèinkem za nimi nezaostávaly ani skladby
èeských filmových klasikù: z díla Zdeòka Lišky vybral Petr Ostrouchov hudbu k filmùm režisérské
dvojice Kadár–Klos a jako protìjšek k jejímu pøevážnì osudovému a èasto tragickému ladìní (Smrt
si øíká Engelchen, Touha zvaná Anada) pak na závìr zaznìla rozmarná suita, do níž její aranžér a dirigent veèera Marko Ivanoviè zpracoval hudbu Jiøího Šusta k filmùm Jiøího Menzla. Ten se ostatnì
veèera osobnì zúèastnil a pøijal naše pozvání i na
setkání po koncertì. Publikum si tak pøipomnìlo
atmosféru oblíbených filmových titulù od Rozmar-

ného léta po Vesnièku mou støediskovou, u které
nechybìl ani legendární poskok ústøední dvojice,
tentokrát v provedení samotného dirigenta.
Závìr veèera patøil tradiènì spoleèenskému
setkání, na nìmž, v zastoupení generálního øeditele, pøivítal úèastníky obchodní øeditel Jiøí Tesaø.
Pøipomnìl letošní sedmdesáté výroèí festivalu,
loòské padesáté spoleènosti Subterra i to, èím se
obì strany vepsaly do pamìti veøejnosti za dobu
své spolupráce. Pøíjemné chvíle pøi setkání s partnery, kolegy a pøáteli pak doplnily neotøelý hudební zážitek a pøispìly k úspìchu veèera.

17. 7.
14. 7.
20. 7.

PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Bc. Pavel Trèka
20 let
Luboš Kùžel
František Sekereš
Vladimír Petrík
40 let
Petr Hoøánek

Pozvané hosty, kteøí pøijeli také z Maïarska, vítal
obchodní øeditel spoleènosti Subterra Jiøí Tesaø.

15. 7.
10. 7.
10. 7.
13. 7.
31. 7.

Vladislav Beneš
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