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VÝSTAVBA CIIRC V DEJVICÍCH

Obnova Kulturního domu v Pøíboøe

D2

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Komplikovaná, opakovanì pøerušovaná stavba, již divize 2 v moravskoslezském mìstì realizovala od roku 2014, dospìla ke konci.
Budova z roku 1912 se pøiblížila pùvodnímu secesnímu vzhledu a od podzimu bude znovu sloužit svému úèelu.
Pøíborský Kulturní (pùvodnì Katolický) dùm, navržený Bedøichem Karlsederem, byl ve své více než
stoleté historii upravován hned nìkolikrát. Až donedávna urèovala jeho podobu pøedevším necitlivá pøestavba z 80. let 20. století, která zcela setøela
dekorativní charakter fasády.
Zastupitelé Pøíbora pøed nìkolika lety uvažovali i o stavbì nového kulturního centra, nakonec
však zvolili rekonstrukci objektu, již v roce 2013
zpracoval architekt Pavel Kseniè.
Zpìt k secesní podobì
Promìna Kulturního domu je patrná již na první
pohled. Projekt odstranil nìkteré z pøístaveb, jež
narušovaly harmonický tvar budovy a ani nebyly
využívány. Zbývající èásti domu s doplòkovými
funkcemi odlišuje tmavá omítka, hlavní vstup je
naopak oplášen bílými ocelovými panely.
Fasáda hlavní budovy ve dvou odstínech okrové barvy se pøiblížila pùvodnímu zdobnému rázu,
který jí opìt dodávají bosáže, øímsy èi šambrány.
V ose prùèelí, pøi Lidické ulici, byl obnoven vstup,
dále byly zøízeny bezbariérové pøístupy po rampách, rozšíøen chodník a vybudován pøechod. Plochu kolem Kulturního domu nyní sjednocují žulové desky. Stavba má rovnìž novou støechu.
Zpøehlednìní a zjednodušení se doèkal také
interiér, kde bylo odstranìno množství pøíèek.
Vnitøní povrchy tvoøí sádrové stìrky, zcela nové
jsou i veškeré podlahy. Rekonstrukce dále zahrnovala rozvody elektøiny, vody a kanalizace i øešení
vytápìní a vzduchotechniky.

Desítky zmìn projektu
Stav budovy bylo èasto možno zjistit až pøi samotné rekonstrukci, rozdíly oproti projektu si opakovanì vyžádaly pøerušení prací, provedení dodateèných prùzkumù a ve výsledku rovnìž jednání
s investorem o více než stovce zmìnových listù.
Jednou z neplánovaných souèástí stavby byla na-

Hmotu hlavního vstupu pokrývá bílý plech,
ostatní pøístavby mají tmavou omítku.

Sál i další vnitøní prostory jsou stavebnì již
dokonèeny, èekají ještì na své vybavení.

Pøíborský Kulturní dùm znovu dostal reprezentativní podobu blížící se té pùvodní z poèátku 20. století.
Okrovou fasádu dotváøí mnoho dekoraèních prvkù, obnoven byl rovnìž pùvodní vstup v ose prùèelí.
pøíklad sanace stropní konstrukce nad 2. nadzemním podlažím napadené døevomorkou a provedení
nové podlahy v pùdních prostorách.
Pøi své práci naráželi stavbaøi na rùzné zajímavosti, k nimž patøilo napøíklad množství rùzných
druhù svislých i vodorovných nosných konstrukcí.
„Ve stropech byly odkryty snad všechny známé
typy – od pùvodních døevìných trámù pøes trámové stropy zesilované ocelovými prvky, tvarovky
hurdis do patek i bez nich až po ocelové pøíhradové nosníky s betonovými prefabrikovanými deskami,“ øíká vedoucí projektu Jaroslav Brus. „Naposledy jmenovaný strop nebyl dostateènì únosný
a musel být zesílen,” dodává.
Pøes veškeré technické problémy, posuny harmonogramu a s nimi související zvýšenou administrativní nároènost celého projektu dovedlo ostravské støedisko divize 2 rekonstrukci Kulturního
domu v bøeznu 2016 úspìšnì k cíli. Mìsto Pøíbor
plánuje otevøení svého staronového spoleèenského stánku na poèátek záøí.

Vysvìcení Barborky ve Švédsku
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Ve støedu 11. kvìtna 2016 probìhlo ve Stockholmu pøed portály pøístupového tunelu Skärholmen
slavnostní osazení sochy svaté Barbory.
Svatá Barbora, patronka horníkù a ochránkynì pøi
rizikových povoláních, bdí nad bezpeèností pracovníkù divize 1, jejich švédských kolegù ze SBT
Sverige AB i slovenských kolegù ze spoleènosti
STI. Všichni spoleènì razí tøi pøístupové tunely,
které jsou souèástí budovaného stockholmského
dálnièního obchvatu.
Na zaèátku ceremoniálu, jemuž pøálo krásné
sluneèné poèasí, pøivítal témìø stovku hostù vèetnì generálního a výrobnì-technického øeditele
spoleènosti Subterra vedoucí projektu Magnuss
Gunarsson. Následoval projev øeditele švédské
dceøiné spoleènosti Patricka Mareliuse, jenž pøítomné seznámil s legendou spojenou s patronkou
horníkù. Její osazení u podzemních staveb, které
má u nás dlouholetou tradici, je ve Švédsku vzhledem k pøevažujícímu protestantskému vyznání
spíše raritou.
Øeditel projektu stockholmského obchvatu
Johan Brantmark z dopravního úøadu Trafikverket
podìkoval všem zainteresovaným za dosavadní

Vysvìcení Barbory v pøevážnì protestantském
Švédsku bylo netradièním aktem.

Ceremoniálu se za krásného poèasí zúèastnila
témìø stovka hostù.

prùbìh prací a požádal je, aby i pod dohledem
svaté Barbory nadále vìnovali pozornost bezpeènosti své i ostatních. Ocenil rovnìž autora kamenné podoby svìtice, tedy našeho kolegu Dalibora
Èenèíka.
Velvyslanec ÈR Jiøí Šitler vyjádøil spokojenost
s úèastí spoleènosti Subterra na této významné
zakázce a popøál jí úspìch v dalším pùsobení v te-

ritoriu. V závìru svého projevu vyzval knìze Švédské církve k zahájení samotného vysvìcení. Akt
nezvykle probíhal ve švédštinì i slovenštinì a mìl
také hudební doprovod. Na závìr se zúèastnìní
shromáždili v blízké hale, kde probìhlo spoleèenské setkání pracovníkù projektu a jejich hostù.
Zuzana Kypová

Vážení ètenáøi,
nezadržitelnì se blížíme k èasu letního slunovratu,
a tedy nejen pololetí, ale i celý letošní rok se nám
rýsují ve stále zøetelnìjších konturách. Víme, že
pro náš výsledek na jeho konci budou mimoøádnì
dùležité dva zahranièní projekty, jež letos stavebnì dokonèíme – dálnièní tunel Bancarevo v Srbsku a rekonstrukce železnièního tunelu AKWT
v Nìmecku. Víme také, že potøebujeme doplnit
zásobu práce nejen pro letošek, ale pøedevším do
budoucna, a to za situace, kdy na tuzemském trhu
žádné tunelové zakázky nejsou a loòský boom
v železnièním stavitelství se rozhodnì opakovat
nebude. Náš loòský premiant v tomto segmentu –
divize 3, je tak na tom z hlediska smluvnì zajištìného obratu na letošní rok z našich divizí relativnì
nejhùøe.
Jsem však optimistou. Z pohledu smluvního
zajištìní je na tom lepším, opaèném konci pelotonu divize 2 pozemních staveb, což je velmi pozitivní. Není tak dávno doba, kdy právì tato divize tahala v mezidivizním srovnání za ten kratší konec,
a její souèasný stav je praktickým potvrzením teorie o nutnosti diverzifikace firemního výrobního
portfolia. Divize 1 podzemních staveb sice plánovaný obrat smluvnì zajištìn zatím nemá, pøipravuje se ovšem na vìtší projekty na Slovensku, a to
v rozsahu, v jakém tam zatím ještì nepùsobila. Divize 4 TZB na svoje èíslo takzvanì vidí a v pøípadì
divize 3 ponìkud upravíme strategii, abychom se
na výši plánovaného obratu dostali nebo se k ní
alespoò pøiblížili.
Pokud jde o zahranièí, o tunelech Bancarevo
a AKWT jsem se již zmínil, v Maïarsku a Švédsku
si v realizaci vedeme dle plánovaných parametrù.
Oèekáváme výsledky nabídek v Nìmecku, Švédsku a Slovinsku, slibnì se také rozvíjí spolupráce
s partnerskou firmou ve skupinì BeMo Tunnelling.
Na nìkterých z jejích tunelových projektù v Nìmecku poèítáme s uplatnìním našich týmù pøi betonážích. Zkušenosti s podnikáním v rùzných zahranièních teritoriích si pracovníci z celé Skupiny
Metrostav vymìní na èervnovém workshopu.
Když jsem letos vítal naše hosty na partnerském koncertu Pražského jara, rád jsem se pochlubil délkou tohoto partnerství, které trvá již
ètvrtstoletí. Vzpomnìl jsem si pøitom na svoje
osobní pracovní výroèí vztahující se k 1. èervnu.
Ten den jsem roku 2008 nastoupil do své souèasné
pozice. Nevím, jaká je prùmìrná životnost generálních øeditelù velkých stavebních spoleèností,
ale rád bych se pracovnì dožil chvíle, kdy se naplní mùj „Pohled do budoucnosti v èíslech“, který
jsem prezentoval na závìr naší dubnové Programové konference. Možná na první dojem ponìkud
ambiciózní parametry jsem podrobnì nekomentoval a ponechal je spíše na reflexi a úvaze úèastníkù. Tu svoji jsem pøedtím uèinil, a v této souvislosti
bych proto nerad byl oznaèen za utopistu. Naopak
bych rád použil heslo z kampanì souèasného
amerického prezidenta: „Ano, mùžeme!“
Tìmito slovy patøícími celému kolektivu zamìstnancù naší spoleènosti protentokrát konèím
a pøeji jim a všem ètenáøùm hezké a úspìšné období nejdelších dnù v roce.

Ing. Ondøej Fuchs
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Corso Pod Lipami v Øevnicích
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Výstavba CIIRC v prodlouženém termínu

D4

Nová budova Èeského institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v pražských Dejvicích pomalu smìøuje k dokonèení.
Realizaci pracovištì ÈVUT, na níž se dodávkou èásti TZB podílí i Subterra, pozdržely komplikace v rekonstruované èásti.

D2 V obci ležící nedaleko hlavního mìsta pøevzala
divize 2 Subterra rozpracovanou výstavbu obytného souboru navrženého ateliérem Šrámková architekti.
Projekt nazvaný Corso Pod Lipami je situován
do centra Øevnic a tvoøí jej celkem šest budov.
Stávající objekt, jenž projde rekonstrukcí, doplní
pìtice nových bytových domù, které se na první
pohled odliší svými siluetami a v jednom pøípadì
rovnìž barevností fasády. Ve ètyø- a pìtipodlažních budovách vzniká 42 bytù rùzných velikostí
a standardù, v pøízemí budou prostory pro restauraci s vinárnou a další obèanskou vybavenost.
Souborem prochází cesta pro pìší, spojující námìstí se železnièní stanicí.
Dokonèení øevnického projektu je plánováno
na prosinec roku 2017.

Nová støecha Nové radnice

D2 Subterra provádí od poèátku dubna rekonstrukci støechy na budovì Nové radnice, sídle
pražského magistrátu.
Secesní stavba z roku 1911, navržená Osvaldem Polívkou, stojí na Mariánském námìstí a obnova její støechy za dohledu orgánù památkové
péèe rozhodnì není snadná. Stavbaøi pod vedením Pavla Horáka nahradí fóliovou izolaci systémem z asfaltových pásù, opìt ukonèeným vrstvou
kaèírku. Znaèný objem tohoto materiálu v kombinaci s omezením vertikální dopravy pøedstavuje
jeden z dílèích problémù, nebo statik zapovìdìl
vìtší zatìžování støechy. Další komplikací je
množství vzduchotechnických rozvodù vèetnì navazující kabeláže, jejichž chod je nutno èásteènì
zachovat i v prùbìhu stavebních prací.
Dokonèení nové støechy se radnièní budova
doèká v druhé polovinì èervna.

Úspìšná recertiﬁkace SHZ

dále uplatòuje i svoji nejnovìjší nosnou technologii v podobì samoèinného stabilního hasicího zaøízení.
Celá výstavba byla zahájena již v srpnu 2015,
s ohledem na dokonèení dalších projekèních prací
však mohla instalace technologií zapoèít až na
konci roku. „Na této stavbì jsme si znovu potvrdili,
jaké komplikace mùže znamenat rekonstrukce.
Zatímco realizace celé budovy A a nové èásti budovy B probíhá vcelku bez potíží, v rekonstruované èásti budovy B musíme øešit stále nové a nové
problémy,“ popisuje vedoucí provozu VZT David
Svoboda. Ke komplikacím se øadí napøíklad nerovnost pùvodních konstrukcí nebo nízká únosnost
betonu.
Pùvodní termín dokonèení CIIRC, tedy letošní
duben, nemohl být z uvedených dùvodù splnìn.
Divize 4 v souèasnosti dokonèuje hrubé rozvody,
poté pøijdou na øadu kompletace a na závìr také
funkèní zkoušky. Jednání s investorem o novém
termínu pøedání díla stále probíhají.
Desetipodlažní budova A, na níž vrcholí montáž sklenìné fasády, je novì vystavìnou èástí sídla CIIRC.
Sousedící nižší budova B vzniká pøevážnì rekonstrukcí bývalé Technické menzy.
CIIRC byl pøi naší nejvìtší technické univerzitì
v roce 2013 založen jako špièkové vìdecké, výzkumné a vzdìlávací centrum. Nové sídlo instituce
v ulici Jugoslávských partyzánù, jež navrhl ateliér
Petr Franta Architekti & Assoc., doplní dejvický
vysokoškolský kampus.
Stavba se skládá ze dvou hlavních èástí. Nižší
budova B vzniká rekonstrukcí bývalé Technické
menzy, dominanta v podobì desetipodlažní budovy A je pak novostavbou. Kromì samotných labo-

ratoøí a pøednáškových sálù bude akademikùm
sloužit rovnìž menza a parkovací zakladaè s kapacitou necelých dvou stovek aut.
Komplikace v rekonstruované èásti
Subterra ve spolupráci se spoleèností Instalace
Praha dodává kompletní vzduchotechniku,
rozvody ZTI i pøípojky èi pøeložky inženýrských sítí.
Souèástí zakázky jsou rovnìž velice vyspìlé systémy topení a chlazení. Divize 4 na projektu CIIRC

Na støechu budovy B již byly namontovány
vzduchotechnické jednotky.

Rekonstrukce motolské polikliniky
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Postupná celková obnova dìtské èásti Fakultní nemocnice v Motole probíhá již deset let a jednou z posledních budov,
které stavební práce ještì èekají, je poliklinika – objekt E. Dodávky TZB bude znovu zajišovat divize 4 Subterra.
A, B, C, D a D1, energocentrum a rovnìž komunikaèní vertikály S a E.
Divize 4 se vìtší èi menší mìrou podílela na rekonstrukci všech objektù. Jednalo se zejména
o mechanické profese TZB, tj. vytápìní, chlazení
a zdravotnìtechnické instalace. „Dobrá spolupráce na samotné stavbì nakonec vedla k tomu,
že jsme se s investorem domluvili na celkové dodávce technického zaøízení,“ dodává k zakázce
obchodní námìstek divize 4 Jiøí Havel.
Bílé pavilony Dìtské fakultní nemocnice tvoøí
velkou èást motolského areálu.
Soubor budov Dìtské fakultní nemocnice v Motole pochází ze 60. let minulého století, a jeho kompletní rekonstrukce proto již byla nutností. V posledních deseti letech prošly modernizací témìø
všechny objekty a technologické celky: pavilony

Inteligentní osvìtlení
Po rekonstrukci nabídne budova polikliniky komfortnìjší prostøedí pacientùm i pracovníkùm, napøíklad vìtší výmìnu vzduchu a více klimatizovaných sálù.
Rekonstrukce technického zaøízení zahrnuje
øadu stavebních objektù a provozních souborù,

napøíklad vytápìní, chlazení, vzduchotechniku, klimatizaci, zdravotnìtechnické instalace, vnitøní
silnoproudé a svìtelné rozvody a širokou škálu
slaboproudých systémù. A dále øadu instalací, jež
jsou charakteristické pro nemocnièní provoz, tedy
rozvody zdravotnických plynù, potrubní poštu èi
vyvolávací systém.
„K zajímavostem patøí tøeba inteligentní øízení
osvìtlení KNX/EIB,“ popisuje jedno z použitých øešení technický námìstek divize 4 Vít Strejèek.
„Jednotlivé linie systému budou pøes ethernetovou sí pøipojeny na virtuální model celé budovy.
Server KNX OPC bude na dálku veškerá svítidla
nejen ovládat, ale také monitorovat jejich poruchy
i celkový poèet nasvícených hodin.“
Zahájení rekonstrukce objektu E je naplánováno na letošní èerven a stavební práce potrvají
témìø dva roky.

Glajcha na bytovém domì Vokáèova

D2

Divize 2 Subterra od loòského podzimu pracuje na bytovém domì v Praze 4 a poèátkem kvìtna dokonèila jeho hrubou stavbu.
Investorem projektu na rohu ulic Vokáèova a Pøímìtická je spoleènost Borgo.
D4 Technologie stabilního hasicího zaøízení, již dodává divize 4 Subterra, prošla v letošním roce opìtovnou certifikací.
Po tøech letech od získání oprávnìní museli
pøíslušní pracovníci pro jeho prodloužení na další
období nejen prokázat své odborné technické znalosti, ale také obhájit celý systém øízení výroby.
Jeho kvalitu zároveò sledovaly každoroèní protokolární audity provádìné danou autorizovanou
osobou, v tomto pøípadì spoleèností PAVUS. Pøi
recertifikaèním procesu se dále podaøilo rozšíøit
výrobkovou základnu o další komponenty, mezi jinými o systém Zettler.
V souèasnosti zajišuje divize 4 stabilní hasicí
zaøízení na pìti stavbách. Jde kupøíkladu o CIIRC
v Praze-Dejvicích nebo o Muzeum lidových staveb
v Kouøimi.

Stavbu na Pankráci pøevzala Subterra coby generální dodavatel až od úrovnì podkladních betonù
v záøí 2015.
Objekt sestává ze dvou podzemních a osmi
nadzemních podlaží, pøièemž dvì poslední ustupují a vytváøejí terasy. Po svém dokonèení nabídne
dùm 38 bytù, jež budou rozdìleny do dvou samostatných sekcí s vlastními vchody. V 1. a 2. nadzemním podlaží budou komerèní prostory, v obou
podzemních úrovních garáže a sklepní kóje. K bytùm náleží také lodžie a balkony, které plasticky
èlení jihovýchodní fasádu.
Kvalitnì provedený beton
Nosnou konstrukci budovy tvoøí železobetonové
stìny, na nìž mìly dále být aplikovány stìrky. Samotný investor však byl s kvalitou betonových po-

vrchù natolik spokojen, že od pùvodnì zamýšlených stìrek upustil. „Monolity v garážích dokonce
zùstanou i bez jakékoliv výmalby,“ popisuje dílèí
zmìny bìhem realizace stavby vedoucí projektu
Petr Bican.
Na betonové konstrukce navazují cihelné vyzdívky, pøi jejichž provádìní je velká pozornost vìnována akustickým vlastnostem napojení.
Výtah místo jeøábu
Po hrubé stavbì mohou nastoupit další profese.
Probíhá montáž elektroinstalací, topení, vody,
kanalizace a vzduchotechniky, na stavbì již pracují také okenáøi a omítkáøi. Zároveò jsou provádìny klientské zmìny.
Jeøáb bude brzy nahrazen stavebním výtahem, v èervnu stavbu zahalí lešení pro realizaci fa-

Prùèelí bytového domu Vokáèova nepravidelnì
èlení balkony a lodžie.
sády, následuje støešní souvrství. Termínem pro
dokonèení projektu Vokáèova zùstává letošní listopad.
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Obchvat maïarského mìsta Várpalota
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Dceøiná spoleènost Subterra – Raab se od poèátku loòského roku podílí na pøeložce silnice è. 8 ve mìstì Várpalota v Maïarsku.
Stavba témìø šestikilometrového obchvatu musí pøekonávat složité terénní podmínky a další komplikace.
jsme naštìstí nenarazili,“ øíká vedoucí projektu
Gergely Bölcskei. Po kontrolním mìøení únosnosti
plánì byla založena tzv. matrace, skládající se
z geomøíží a výplnì kamenivem vhodné frakce.
Další problém pøedstavovala nestálá hladina
jezera ležícího na konci stavebního úseku. Po nìkolika mìsících sledování a geodetických mìøení
se ukázalo, že hladina mùže kolísat až o jeden
metr, a proto musela být plánovaná niveleta komunikace zvýšena.
Po pøeložení inženýrských sítí a zøízení odvodnìní v celém úseku byla zahájena výstavba náspù
a záøezù. Objem zemních prací v roce 2015 dosáhl
400 tisíc metrù krychlových. Stavbaøi následnì
dokonèili betonové desky vozovky v délce zhruba
1 100 metrù. V letošním roce bude vybudována samotná vozovka vèetnì asfaltového krytu.

Budovaný obchvat zahrnuje i dva podjezdy pod železnicí. Tra je vedena po provizorních náspech
a v její pùvodní trase jsou stavìny železobetonové mosty s 60metrovými ocelovými nosníky.
Obchvat dvacetitisícového mìsta Várpalota, jehož
dodavatelem je SDD Konzorcium, naváže na døíve
zrekonstruovaný úsek frekventované komunikace
mezi maïarským Székesfehérvárem a rakouskými
hranicemi.
Kromì èlenitého terénu, nevhodného podloží
kvùli poddolovanému území èi nezbytné rekultivace skládky se pøi výstavbì objevují i další, neoèekávané potíže.

Archeologické nálezy a nestálé jezero
Pøi odstraòování ornice v celém úseku bylo objeveno pohøebištì z dob øímské øíše, jež mohlo být
zakonzervováno, protože leží mimo násep. Souèasnì se však našly ostatky sovìtského vojáka
z 2. svìtové války, které vyzvedl speciální oddíl ministerstva obrany. „Po tomto objevu byli na staveništi kromì archeologického dozoru pøítomni také
pyrotechnici, ale na žádnou nevybuchlou munici

Dva mosty pro železnici
Výstavba obchvatu zahrnuje pìtici mostù, po dvou
z nich bude silnici køižovat železnièní tra. Jejich
konstrukcí jsou 60metrové ocelové profily spøažené se železobetonovou deskou. Pro výstavbu mostù byla stávající trasa železnice pøesunuta na dva
700metrové provizorní náspy. „Provoz železnice
v pùvodní trase, po nových mostech, obnovíme po
výluce na poèátku èervna,“ øíká vedoucí projektu.
Další most byl postaven v polovinì úseku v místì mimoúrovòové køižovatky, spolu s ním rovnìž
18 propustkù.
Na zaèátku roku 2016 byl aktualizován harmonogram prací, které však v bøeznu témìø zastavily
vydatné deštì. Pøesto zùstává termínem pro zprovoznìní obchvatu únor 2018.

Oprava stroje Meyco Potenza
Zamìstnanci Støediska technického servisu ve Vestci zaèátkem roku 2016 ukonèili opravu stavebního stroje pro støíkání betonu.
Na významné zakázce spolupracovala Subterra s lokální poboèkou švédské spoleènosti Atlas Copco.
Manipulátor pro støíkání betonových smìsí Meyco
Potenza se uplatòuje na podzemních i pozemních
stavbách. Stroj je majetkem nìmecké spoleènosti
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, jež coby souèást nizozemského konsorcia Royal BAM Group
realizuje projekty v celé Evropì.
Tým technického servisu pøi opravárenských
pracích uplatnil svoje mnohaleté zkušenosti se
znaèkou Meyco, jež získal èinností ve Skupinì
Metrostav. Za akci odpovídal vedoucí Støediska
technického servisu Zdenìk Kotyza, vlastní opravy vedli hlavnì Josef Syøištì a Václav Vlèek. Spoleènost Atlas Copco CZ celou zakázku zastøešovala a plnila roli supervizora nad jejím prùbìhem.
Nejvyšší nároky na kvalitu
Od samého poèátku deklaroval zákazník své vysoké kvalitativní požadavky, což vzápìtí potvrdil tím,
že si pøed zapoèetím prací prohlédl dílenské pro-

story a také certifikaci všech zamìstnancù. Práci
støediska na opravì poté dvakrát provìøoval i v jejím prùbìhu. Dùležité pro kvalitu celé zakázky bylo
také nastavení prùbìžných kontrol, jež mìly podobu pravidelných schùzek.
Øízení zakázky a koordinace se spoleèností
Atlas Copco CZ tak byly složitìjší než samotné
práce. „Tlak na kvalitu opravy byl skuteènì velký,
nebo jsme chtìli získat co nejlepší reference v zahranièí,“ øíká Tomáš Turek, odbornìtechnický pracovník správy majetku.
Oprava byla zahájena koncem minulého roku
a celkovì trvala pøibližnì pùldruhého mìsíce. Pøedání dokonèené zakázky probìhlo v únoru. Zákazník vyjádøil svoji naprostou spokojenost a požádal
Støedisko technického servisu o nabídky na opravy dalších strojù, které jsou po nasazení uskladnìny v Rakousku v technickém zázemí spoleènosti
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG. Posudky k za-

Stroj Meyco Potenza vypadal po opravì ve Vestci
jako nový.
kázkám na základì provedených obhlídek již byly
rozpracovány.
Støedisko technického servisu má v souèasnosti zøejmì nejvìtší tuzemské zkušenosti s opravami stavebních strojù znaèky Meyco a zároveò
disponuje rozsáhlým skladem náhradních dílù.
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Podzemní stavby Praha 2016
Ve vysoèanském hotelu Clarion se 23. až 25. kvìtna konal již 13. roèník mezinárodní konference Podzemní stavby Praha,
jejíž souèástí byla i Východoevropská tuneláøská konference (EETC 2016). Subterra patøila k tzv. zlatým partnerùm akce.
.

Spoleènost Subterra se na pražské konferenci
pøedstavila také vlastním stánkem.

Miroslav Rypáèek z divize 1 podrobnì popsal
složitou výstavbu Tunelu Bancarevo v Srbsku.

Nejvìtší tuzemská konference o podzemních stavbách, poøádaná Èeskou tuneláøskou asociací ITA-AITES, probíhá v Praze každé tøi roky a patøí mezi
celoevropsky významné oborové akce. Pøednáše-

jící se delegovali z 23 zemí celého svìta, napøíklad
z Brazílie, Èíny, Íránu nebo USA.
Za divizi 1 Subterra vystoupil Miroslav Rypáèek, aby pøedstavil nároèný projekt výstavby Tu-

nelu Bancarevo v Srbsku. Druhý zástupce divize 1,
Jiøí Matìjíèek, hovoøil o rekonstrukci tunelu Alter
Kaiser-Wilhelm v Nìmecku, jehož reprofilace pokraèuje ke spokojenosti nároèného investora. Další probíhající i dokonèené podzemní stavby Subterra prezentovala v expozici na svém stánku.
Na konferenci byly kromì projektù z Evropy
i dalších kontinentù pøedstaveny také významné
stavby probíhající v Èesku, napøíklad železnièní
tunel Ejpovice, který razí Metrostav, a zkušenosti
z již zprovoznìných dopravních souborù – prodloužení trasy A pražského metra èi tunelového
komplexu Blanka.
Program tuneláøského setkání dále zahrnoval
výstavu, posterovou sekci a spoleèenský veèer.
V závìreèný den konference si její úèastníci mohli
vybrat ze ètyø odborných exkurzí.

PÌT OTÁZEK

Tomáš Hadáèek
Vedoucí projektu roku 2015

Na letošní Programové konferenci spoleènosti
Subterra získal prestižní titul nejlepšího vedoucího
projektu zástupce divize 2. Ocenìní za svoji práci
z rukou generálního øeditele Ondøeje Fuchse pøevzal Tomáš Hadáèek.
Taková ocenìní bývají do poslední chvíle utajována. Kdy jste se vlastnì dozvìdìl, že titul tentokrát získáte vy?
Asi týden pøed Programovou konferencí mi zavolala Olga Havlíková z rozvoje lidských zdrojù s tím,
že se mnou potøebuje vyøešit dvì záležitosti.
Jednak mì požádala o pøípravu prezentace k rekonstrukci Mìstského divadla Kladno, jednak mi
sdìlila, že budu vyhlášen Vedoucím projektu roku
2015. Tato zpráva mì samozøejmì velice mile pøekvapila.
Domníváte se, že k vašemu ocenìní pøispìla rozhodujícím dílem právì kladenská realizace?
V øíjnu loòského roku se sešly dvì události související s projekty, které jsem vedl. Úspìšnì dokonèená rekonstrukce divadla v Kladnì dle projektu
Davida Vávry již byla zmínìna. Kromì toho byly
vyhlášeny výsledky soutìže Stavba roku 2015. A titul získala dostavba Základní školy v Dobøichovicích, navržená ateliérem Šafer Hájek architekti, již
divize 2 dostavìla v polovinì roku 2014.
Obecnì lze øíci, že o úspìchu každého projektu rozhoduje celá øada faktorù. Kromì významu
stavby a její technické nároènosti jde také o kvalitu provedení a v neposlední øadì o spokojenost
investora i samotných uživatelù. Øadu tìchto aspektù pochopitelnì nelze vyjádøit jediným èíslem
postihujícím pouhé splnìní èi nesplnìní plánovaných parametrù.
Zøejmì jsem mìl štìstí, že jsem v minulých
letech mohl pracovat na dvou stavbách s celkovì
velmi kladným ohlasem.
Na jakých stavbách pracujete v souèasnosti?
Jsme pøibližnì v polovinì 2. etapy projektu Rezidence Lesopark v pražských Letòanech a èerstvì
jsme pøevzali staveništì obytného souboru Corso
Pod Lipami v Øevnicích. Na tuto stavbu se skuteènì tìším. Pod návrhem je podepsán ateliér paní Aleny Šrámkové, ikony tuzemské architektury.
Provedení budov pøesnì podle požadavkù autorù
pro nás pøedstavuje další výzvu. A pokud se vše
podaøí, snad získáme i nadìji na další ocenìní
v soutìži Stavba roku.
Ve spoleènosti Subterra jsou dnes tématem zakázky v zahranièí. Jaké možnosti má v tomto smìru divize 2?
Realizovali jsme již nìkolik projektù na Slovensku
a domnívám se, že nìjakou šanci uplatnit se na
tamním trhu tedy máme.
Celkovì je ovšem pro naši oblast pozemních
staveb expanze do zahranièí velice obtížná. Na
rozdíl od divizí 1 nebo 3 nedisponujeme žádnou
speciální nosnou technologií, již bychom v cizinì
mohli nasadit a díky tomu mìli výraznìji navrch
pøed konkurencí. Místní dodavatelé jdou do soutìží vždy se zcela zásadní výhodou domácího prostøedí.
Získané ocenìní jistì souvisí s vaší motivací pro
další práci. Na co se obvykle tìšíte na zaèátku
týdne?
Dle mého má cena ukázat, že má smysl dìlat svoji
práci dobøe a že ostatní dokážou její kvalitu zaznamenat a kladnì ohodnotit. Titul Vedoucí projektu
roku mì pochopitelnì motivuje a rovnìž zavazuje
k tomu, abych ve své práci pokraèoval se stejným
nasazením.
Ale abych odpovìdìl na otázku: na zaèátku
pracovního týdne se tìším na víkend.

NEJLEPŠÍ ZAMÌSTNANCI
SUBTERRA ROKU 2015
Ve všech kategoriích s výjimkou vedoucího
projektu byl ocenìn zástupce každé divize.

Stavbyvedoucí roku 2015
Ing. Pavel Bìlský
Ing. Jan Herda
Ing. Zdenìk Pata
Petr Schüler

Mistr roku 2015
Antonín Kremser
Ing. Jan Pála
Peter Ondrek
Jaroslav Cempírek
Dìlník roku 2015
Lubomír Crlík
Pavel Kováø
Milan Olešnaník
Václav Tvrzický

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
21. 7.

Programovou konferenci moderoval mluvèí
spoleènosti Vladislav Beneš.

Titul Vedoucího projektu roku pøedal generální
øeditel Ondøej Fuchs Tomáši Hadáèkovi.

Závìreèná tabulka „Pohled do budoucnosti
v èíslech” mohla být pøekvapením pro ménì odvážné, pro ty odvážnìjší byla výzvou.

Spolupráce divizí
V následující èásti konference spoleènì vystoupili
Tomáš Hadáèek z divize 2 a Michal Virt z divize 4,
kteøí prezentovali úspìšnou spolupráci na rekonstrukci divadla v Kladnì. Další dvojici vytvoøili Pavel Zelina z divize 3 a Jan Panuška z divize 1 a pøiblížili projekt rekonstrukce železnièní trati vèetnì
tunelu v úseku Trutnov – Teplice nad Metují. Oba
spoleèné pøíspìvky, v nichž opakovanì zaznívala
slova o kolegialitì a vzájemném respektu, byly
tìmi nejlepšími pøíklady mezidivizní spolupráce.

Subterra v èíslech
Dále vystoupil ekonomický øeditel Pavel Zykán,
aby podrobnìji pøedstavil výsledky Subterra a jejích dceøiných spoleèností v roce 2015. Poté se vìnoval jednotlivým divizím, zmínil jejich loòské významné zakázky a prezentoval grafy vývoje obratù
a ziskù za posledních deset let. Volatilita køivek neušla pozornosti divákù.
Další èást svého vystoupení vìnoval vývoji
obratu v ÈR a v zahranièí. Názorné grafické porovnání marže a obratu v roce 2015 vyznìlo výraznì
ve prospìch ÈR a všichni si uvìdomili, co je tøeba
v zahranièí zlepšit pøedevším. Své vystoupení ekonomický øeditel uzavøel zhodnocením výsledkù
prvního ètvrtletí a pøipomenutím plánovaných
parametrù roku 2016.

1. 6.
1. 6.
2. 6.
5. 6.
5. 6.
1. 7.
1. 7.
1. 7.
4. 7.
1. 6.
11. 6.
18. 6.
11. 6.
1. 7.
10. 7.
9. 7.
1. 7.
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V prostorách restaurace hradu Špilberk byly na konci dubna slavnostnì ukonèeny rekonstrukce traových úsekù
Brno-Malomìøice – Brno-Královo Pole a Brno-Královo Pole – Kuøim. Na obou stavbách se podílela divize 3.

18. 6.
13. 7.
28. 6.
30. 6.

Vyhlášení nejlepších zamìstnancù
Posledním, avšak neménì dùležitým bodem programu bylo tradièní vyhlášení nejlepších zamìstnancù za uplynulý rok. Ujal se ho personální øeditel Karel Vašta. Jmenovaní pak pøevzali ocenìní
z rukou generálního øeditele Ondøeje Fuchse. Jejich spoleèným fotografováním poté byla Programová konference ukonèena.

Ukonèení brnìnských železnièních staveb

8. 6.
20. 6.
23. 6.
27. 6.
7. 7.
15. 7.

PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Mária Petríková
Ing. Michal Pøenosil
Ing. Radovan Koutek
Lukáš Špaèek
Ing. Michaela Vágnerová
Michal Robek, DiS.
Jiøí Vašata
Petr Wech
Ing. Vladimír Pekár
15 let
JUDr. Vladislav Beneš
Jiøí Otèenášek
Ing. Ludìk Zákravský
20 let
Jiøí Lipenský
Dušan Hollý
Antonín Kremser
30 let
Luboš Brunhofer
40 let
Jitka Vondrková

Tradièní zhodnocení uplynulého roku a pøedstavení zámìrù spoleènosti Subterra se letos konalo ve ètvrtek 28. dubna.
Vedoucí zamìstnanci se opìt setkali v Centru vzdìlávání Skupiny Metrostav.

Minulost, souèasnost, budoucnost
Nejdøíve promluvil generální øeditel Ondøej Fuchs,
který úvodem realisticky zhodnotil vývoj oboru:
„Stavebnictví poslední dva roky roste, tím ovšem
pozitiva konèí. Zaznamenávám strach úøedníkù
konat a pohroma pøichází s požadavky na nové posudky EIA, což pøinese prodlevu tøí až ètyø let. Nepodaøí-li se vládì naøízení EU zvrátit, umrtví to veøejný sektor.“
Poté se generální øeditel zamìøil na zhodnocení roku 2015, a to jak z pohledu Skupiny Metrostav a jejích jednotlivých souèástí, tak z pohledu
spoleènosti Subterra. Kladnì okomentoval dosažený obrat a podíl, jímž k nìmu pøispìla divize 3,
souèasnì však upozornil na klesající zásobu práce. Ocenil také úspìšný proces revize a aktualizace ISØ. Do vystoupení generálního øeditele vstoupil zajímavou vsuvkou výrobnì-technický øeditel
Jaroslav Èižinský, který seznámil pøítomné s investicemi do strojního vybavení slovem, pro názornost i obrazem.
Generální øeditel se pak dále vìnoval zahranièí. Neopomnìl pøitom zdùraznit svoji strategickou
tezi, že zahranièí by mìlo být doplnìním, a nikoli
substitucí domácího výrobního programu. Souèasnì pøipustil, že vzhledem k situaci na tuzemském trhu se bez zahranièních zakázek v nejbližších letech neobejdeme.

Pøípraváø roku 2015
Ing. David Harant
Jan Koláø
Ing. Lenka Novotná
Ing. Michal Kalibán

50 let
Peter Luèanský
Milan Macháèek
Ladislav Baborák
Josef Resner
František Kotek
Ing. Ivo Gaja
55 let
Jaroslav Grisák
Jan Heèko
60 let
Ing. Miroslav Pluhaø
Pavel Šuák

Programová konference 2016
Moderování se tentokrát ujal vedoucí kanceláøe
generálního øeditele a tiskový mluvèí spoleènosti
Vladislav Beneš, který pøivítal nìkolik desítek hostù a provedl je pak celým programem.

Vedoucí projektu roku 2015
Ing. Tomáš Hadáèek

Alena Weinzettlová

www.subterra.cz
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Slavnostní akci hostily pùsobivé historické
prostory hradu Špilberk.

Po vystoupeních zástupcù investora a všech
dodavatelù následovalo pøestøižení pásky.

Rekonstrukce druhé koleje na regionální trati mezi
Brnem-Malomìøicemi a Kuøimí, která celkovì probíhala témìø rok, pøináší cestujícím zvýšení rychlosti, bezpeènosti i komfortu.
Obì dílèí stavby pro SŽDC dodávala Subterra
spolu s OHL ŽS, na úseku mezi brnìnskými stanicemi Malomìøice a Královo Pole se pak podílela
rovnìž spoleènost Firesta. Souèástí projektu byla
také úprava zastávek Øeèkovice a Èeská.
Na ceremoniálu, jehož se zúèastnilo na padesát hostù, vystoupil za spoleènost Subterra výrobní námìstek divize 3 Tibor Trnovszký.

Na Pražském jaru již po pìtadvacáté
Spoleènost Subterra letos završila ètvrtstoletí podpory jednoho z veèerù našeho nejvìtšího hudebního festivalu.
Letošní partnerský koncert se odehrál 19. kvìtna ve Smetanovì síni pražského Obecního domu.
V jednasedmdesátileté historii Pražského jara je
ètvrtstoletá úèast spoleènosti Subterra zapsána
nejen historicky, nýbrž jako živoucí a stále obnovované svìdectví o jejím vztahu ke kulturnímu
a spoleèenskému dìní, jehož eminentní souèástí
festival je.
Letošní partnerský koncert provedl Symfonický orchestr Èeského rozhlasu s hostujícím polským dirigentem Kaspszykem a španìlským pianistou Perianesem a v jeho poøadu sestaveném
zdánlivì nezávaznì z efektních skladeb z polské,
španìlské, americké a francouzské hudby dokázal
najít mezi nimi nároèné souvislosti a uplatnit je se
všemi jejich neobvyklými požadavky zvukovými
(Falla, Debussy) i rytmickými (Weinberg, Bernstein). Mezinárodnì uznávaný interpret Perianes
se zhostil svého partu zcela bravurnì.

Symfonický orchestr Èeského rozhlasu øídil
Jacek Kaspszyk.

Spolu s potleskem se dostalo úèinkujícím
i podìkování spoleènosti Subterra.

Po skonèení koncertu pozval generální øeditel
pøítomné na spoleèenské setkání v reprezentativních prostorách Obecního domu. Hosté tak mohli odcházet nejen s tradièní žlutou rùží, ale i s ne-

všedním hudebním prožitkem a pøíjemnými pocity
ze setkání s pøáteli, partnery a spolupracovníky.
Vladislav Beneš
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