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TRA STOCHOV–ØEVNIÈOV NOVÌ

KANALIZACE V ULICI POD ALTÁNEM

D2

Šestice bytových domù v Øevnicích

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Nedaleko Prahy vzniká obytný soubor nazvaný Corso Pod Lipami. Subterra se letos na jaøe ujala již rozpracované stavby,
pod jejímž návrhem je podepsán ateliér Ehl & Koumar architekti, tedy i profesorka Alena Šrámková.
na zástavbu centra vilového mìsta Øevnice nás
coby starousedlíky vyburcovala k hledání jejího
moderního pojetí – kombinace pøíjemného bydlení
na prahu brdských lesù, obchodního centra i letoviska. Tomu vyhovoval právì pøístup architektky
Šrámkové, jejíž dùm Na Mùstku, Novou budovu
ÈVUT i další nadèasové projekty máme rádi. Ovlivnila nás støídmostí v navrhování a potìšila pochopením pro naše pøipomínky i ve svém dùstojném
vìku,” dodává ke vzniku celého zámìru a samotnému prùbìhu spolupráce Helena Vaòková.
Pro divizi 2 jde v posledních letech o nìkolikátou stavbu dle návrhu proslulých autorù. Jednou
z nich byla základní škola v sousedních Dobøichovicích, projekt ateliéru Šafer Hájek architekti.

Soubor skuteèným korzem
Obytný soubor tvoøí jeden stávající dùm s byty
a komerèními prostory, který projde rekonstrukcí,
a pìt nových bytových domù se jmény Cecílie,
Otýlie, Rudolf, Sylvie a Otakar. Jejich iniciály
dávají dohromady slovo corso, jež má své opodstatnìní. Podél domù totiž bude zachována souèasná pìší komunikace, nejkratší spojnice hlavního øevnického námìstí s nádražím. Projekt tedy
nejen zaplní nezastavìnou parcelu, ale zároveò se
zaèlení do mìstské struktury a bude pøínosem
také pro veøejnost.
Domy o ètyøech a pìti podlažích nabídnou
celkem 42 bytù, parkovací stání a technické zázemí bude v suterénu. V pøízemí rekonstruovaného
objektu najde své místo restaurace, ve sklepeních pak vinárna. Také parter nových domù bude
využit pro služby samotným obyvatelùm a rovnìž
kolemjdoucím.

pracovníkù. Ceremonii obohatil zpìvem mužský
sbor. Poté se proud návštìvníkù v èele s halapartníky a bubeníky v historických kostýmech již vydal
dále do tunelu.
U první tunelové propojky byly vystaveny tabule, na nichž Subterra pøedstavila jednotlivé fáze
a technické parametry rekonstrukce. Návštìvníci,
kteøí pokraèovali dále – a byla jich vìtšina – si mohli u konce tunelu prohlédnout obì bednicí formy,
jejichž použití ochotnì vysvìtloval vedoucí projektu Jiøí Patzák. Absolventy celé trasy, k nimž spolu
s jmenovanými zástupci radnic patøil také obchodní øeditel spoleènosti Subterra Jiøí Tesaø, èekalo
u portálu Ediger-Eller obèerstvení.
Rekonstruovaný AKWT má znovu sloužit vlakùm již v pøíštím roce.
Vladislav Beneš

Ing. Ondøej Fuchs

Dùraz na architekturu
Navržená podoba celého souboru, jež se na první
pohled vymyká zavedeným standardùm, je prací
ateliéru Ehl & Koumar architekti. V nìm, nyní již
pod jmény svých stálých spolupracovníkù, pùsobí
profesorka Alena Šrámková, pokládaná za první
dámu tuzemské architektury.
Kvalita nové výstavby v centru Øevnic a volba
architektky byla tím zásadním pro samotné investory Helenu Vaòkovou a Petra Kozáka. „Soutìž

Vzorový byt již na jaøe
Dle smlouvy s investory a v souladu s jejich pùvodním zámìrem pøebírá Subterra postupnì stavbu
od firmy Pragis, která provedla výkopy, piloty i základové desky a nyní realizuje železobetonové monolity jednotlivých domù.
Divize 2 zahájila práce na vyzdívkách, krovech
a zastøešení. Ve výrobì jsou hliníková okna, uvnitø
objektù pak probíhá montáž rozvodù TZB. Nìkteré
práce jsou ovšem aktuálnì pozastaveny, s ohledem na úpravy projektu. Napøíklad namísto podkrovních bytù by v rekonstruovaném domì mìly
vzniknout apartmány.
„Ještì do zimy bychom chtìli stihnout zateplení jednoho z domù, abychom mohli pracovat na
interiéru vzorového bytu,“ øíká k prùbìhu výstavby
vedoucí projektu Tomáš Hadáèek. Pøedpokládaným termínem dokonèení Corsa Pod Lipami je prosinec 2017.

Dùm Otakar naváže na zrekonstruovaný objekt,
oba se od ostatních èástí souboru odliší barvou.

Po betonáži nosných stìn již Corso Pod Lipami
získalo svoji charakteristickou siluetu.

Projekt se vyznaèuje jednotným a umìøeným architektonickým pojetím, pøesto bude díky svému tvaru
a jménu každý dùm jedineèný. Pìší cesta a služby v parteru soubor zapojí do mìstského života.
Developerský projekt Corso Pod Lipami je zasazen
do centra Øevnic, mezi námìstí Krále Jiøího z Podìbrad a ulici vedoucí k vlakovému nádraží, podle
níž byl nazván.

Vážení ètenáøi,
je polovina srpna a tøi ètvrtiny prázdnin jsou už nenávratnì pryè, nebo máme teprve polovinu srpna
a celou ètvrtinu prázdnin ještì pøed sebou? Záleží
na úhlu pohledu.
Pøevedeno na naše pololetní bilancování by
se mohlo øíci: plánované výkony a zisk splnila jen
jedna divize a Subterra jako celek z tìchto ukazatelù nesplnila ani jediný, nebo: obì naše zahranièní dceøiné spoleènosti pøeplnily oba plánované
parametry a mateøské spoleènosti k tomu chybìlo
jen pár procent. Také záleží na úhlu pohledu, oboje je pravda. Výsledky prvního pololetí rozhodnì
nejsou špatné, pozornost zasluhuje skuteènost, že
obrat dosažený v zahranièí byl v tomto období
vyšší než v tuzemsku. Naší dlouhodobìjší strategii
to neodpovídá, ale neutìšená situace na domácím
trhu nás k tìmto výsledkùm neúprosnì smìruje.
A rozšíøí-li se naše pùsobení na Slovensku tak, jak
pøedpokládáme, pomìry se v dohledné dobì nijak
výraznì nezmìní.
Podívejme se na to, s èím jsme vstoupili do
pololetí druhého: pøedevším s velkým balíkem úkolù, které stojí pøed námi. Stavebnì dokonèíme dva
významné zahranièní projekty – rekonstrukci železnièního tunelu AKWT v Nìmecku a výstavbu
dálnièního tunelu Bancarevo v Srbsku. Obì stavby
jsou impozantní, líbí se. AKWT si v Den otevøených
dveøí prohlédly stovky zájemcù. Nelitovali ètyøkilometrového pochodu po tvrdém betonu a netajili se
svou spokojeností. Našim cílem je, abychom byli
spokojeni i my, zejména s výsledkem této stavby.
Ekonomické vypoøádání díla s investorem je tedy
naší prioritou a totéž platí i pro tunel Bancarevo.
Naším dalším úkolem je dobøe pøipravit a zahájit dvì nové dùležité stavby: na Slovensku rekonstrukci traového úseku Púchov – Považská
Teplá na trati Púchov–Žilina a v Praze kolektor
Hlávkùv most. V prvém pøípadì je Subterra èlenem vítìzného sdružení, v druhém je jeho vedoucím úèastníkem. Na slovenské zakázce se budou
podílet naše divize 3, 1 a 4, kolektor je dùlním dílem, a tedy výzvou pro divizi 1. Jedná se o unikátní,
zajímavou a nároènou stavbu ve složitých geologických podmínkách; povede èásteènì pod Vltavou a budou do ní pøemístìny všechny inženýrské
sítì dosud vedené v mostním tìlese. Od divize 2, tj.
pozemních staveb, oèekáváme, že naváže na dobré výsledky z prvního pololetí a naplní své dosavadní optimistické prognózy. Složitìjší situace je
u železnièních staveb a divize 3. Letošní rok je pro
ni na zakázky nesrovnatelnì chudší než loòský,
a tak pokud nebude v silách divize plánovaný
obrat splnit, je jejím úkolem se mu alespoò co nejvíce pøiblížit. Totéž platí pro naši divizi 4, TZB, jen
se zámìnou slova obrat slovem zisk. Se splnìním
plánovaného obratu u této divize letos poèítáme.
Nad tímto hutným seznamem našich úkolù na
zbývající èást roku mì napadají ponìkud plytké
proklamace obamovského èi merkelovského typu
„Yes, we can“ nebo „My to dokážeme“. Hesla
pøedních svìtových státníkù mírnì zrelativizuji ve
výzvì adresované našim zamìstnancùm: Udìlejme pro dobrý výsledek vše, co je v našich možnostech a silách!
Pøeji vám hezké letní dny a pøíjemnì strávené
dovolené. Máme pøece teprve polovinu srpna!

D1

Den otevøených dveøí na stavbì AKWT
V pøedposlední èervencovou sobotu byl nìmecké veøejnosti na jeden den zpøístupnìn tunel Alter Kaiser-Wilhelm (AKWT).
Zájemci se seznámili s prùbìhem jeho rekonstrukce, kterou po nìkolikaleté práci dokonèuje divize 1.

Možnost vidìt zblízka rozpracovanou pøestavbu
AKWT pøilákala stovky lidí.

Celou více než ètyøkilometrovou trasu zvládli
také pøedstavitelé mìst, která tunel propojuje.

Na prohlídku více než ètyøkilometrové stavby, spojující Cochem a Ediger-Eller ve spolkové zemi Porýní-Falc, pøišly stovky návštìvníkù, mezi nimi také
nejvyšší pøedstavitelé obou mìst, pan Wolfgang
Lambertz a paní Heidi Hennen-Servaty.

Pøítomné nejprve pøivítal zástupce investora,
spoleènosti Deutsche Bahn, pan Bodo Tauch. Program pokraèoval ekumenickou bohoslužbou, pøi
které zástupci øímskokatolické i evangelické církve podìkovali svaté Barboøe za ochranu všech
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Oprava kanalizace v ulici Pod Altánem

D1 D4

Divize 1 a 4 odstranily závadu kanalizaèní stoky v ulici Pod Altánem, v tìsné blízkosti fotbalového stadionu pražské Slavie.
Práce zapoèaté loni v listopadu zkomplikovalo a o ètyøi mìsíce prodloužilo nìkolik mimoøádných událostí.

D3 Subterra se bude podílet na významné dopravní stavbì na Slovensku – modernizaci èásti evropského železnièního koridoru Va, spojující Púchov
se Žilinou.
Smlouvu s investorem, ŽSR, podepsali na poèátku èervence zástupci Združenie Nimnica, které
vede spoleènost Doprastav a dále jej tvoøí Subterra, TSS GRADE a Elektrizace železnic Praha. Dodavatelé budou po 40 mìsícù pracovat na I. etapì
projektu, 16kilometrovém úseku Púchov – Považská Teplá, jenž se nachází pøi severní hranici Trenèínského kraje. Modernizace trati umožní zvýšit
rychlost na 160 km/h, u vlakù s naklápìcími vagony až 200 km/h, a kromì zvýšení komfortu pro cestující pøinese také zmenšení dopadù dopravy na
okolí. Kromì desítek mostù zahrnuje zakázka rovnìž výstavbu dvou tunelù.
Na realizaci celého projektu se budou podílet
divize 3, 1 a 4.

Obnova ostravské památky

D2 Od letošního kvìtna pracuje divize 2 na rekonstrukci památkovì chránìné administrativní budovy v Ostravì, jež patøí spoleènosti Asental.
Rozlehlá stavba pochází z 30. let minulého století a nachází se poblíž ostravské dominanty, Nové
radnice. Památková hodnota budovy spoèívá
nejen v konstrukèním a hmotovém øešení nebo
ztvárnìní fasády, ale podílí se na ní rovnìž barevná vitráž a øada dalších prvkù dochovaných v interiéru. Velké množství historicky cenných souèástí
stavby bude repasováno, zejména teracová dlažba a stupnì na schodištích, vnitøní dveøe a vitríny.
Zvláštním pøedmìtem obnovy bude obìžný výtah,
tzv. páternoster.
Zakázka dále zahrnuje napøíklad podlahové
krytiny, rozvody ZTI vèetnì zaøizovacích pøedmìtù
èi úpravy vytápìní, klimatizace a vìtrání.

Po prorážce protièeleb byla zintenzivnìna
realizace výplòových spádových betonù C16/20
a následoval obklad dna stoky radiálními èedièovými tvarovkami. Na pracovní spáru spádových
betonù poté byly ukládány pùlkruhové profily Duroton se svaøovanou sítí, s pøekrytím minimálnì
200 milimetrù. Po zajištìní této klenby støíkaným
betonem byly dutiny mezi novou stokou a ocelovou výztuží TH vyplnìny stabilizátem.

Po vyhloubení jam a po realizaci výmìn z dùlní
ocelové výztuže byla vyražena pøístupová štola
protièelbou v profilu LB. Zároveò docházelo k likvidaci starého sklolaminátového potrubí. V nepøíznivých podmínkách nebo pøi pøerušení ražby delším než 12 hodin byla èelba èílkována. Pokud se
neobjevily komplikace, pøedstavoval prùmìrný
postup dva zábìry za tøi dny.

Neèekané komplikace
Aèkoliv se obì spolupracující divize snažily práce
co možná nejvíce urychlit, situaci jim zkomoplikovalo nìkolik mimoøádných událostí, jejichž pøíèiny nemohly ovlivnit.
Pracovníky v podzemí po celou dobu ohrožovala nejen nestabilita masivu, ale také opakované
zatápìní pracovního prostoru splašky a dešovou
vodou. Pozoruhodnou byla zejména deformace jedné z tìžních šachet, kde došlo k velmi neobvyklému jevu: pokles ohlubòového rámu pøekroèil
400 procent hodnot havarijního stavu. „Bìhem své
praxe jsem se nesetkal s tím, aby souèasnì s poklesem jámy stoupala její poèva. Problém jsme nakonec vyøešili založením jámy na vyhloubených
základech v poèvì a jejím rozepøením svaøovanou
výztuží po celé výši,“ podrobnì vysvìtluje zdolávání nejvìtších komplikací vedoucí technické
pøípravy divize 1 Ján Klein.
Kvùli nastalým potížím a pøes veškerou snahu
pracovníkù spoleènosti Subterra musela být rekonstrukce kanalizace v ulici Pod Altánem prodloužena z plánovaných tøí mìsícù na sedm.

Pøístup ke kanalizaènímu potrubí v osmimetrové
hloubce umožnila dvojice tìžních šachet.

Nová stoka je z polymerbetonových profilù
Duroton a má èedièové dno.

Ražba v pøístupové štole zajištìné dùlní ocelovou výztuží LB probíhala ruènì, pomocí sbíjeèek.
Zároveò bylo demontováno pùvodní deformované potrubí ze sklolaminátu.
Prùzkum provedený Pražskou vodohospodáøskou
spoleèností, která byla rovnìž investorem samotné rekonstrukce, zjistil ve vršovické ulici Pod Altánem porušenou èást kanalizace. Jednalo se o stoku kruhového profilu DN 1360 v úseku mezi dvìma
šachtami o délce 48 metrù, ležící v hloubce pøibližnì 8 metrù.
Vzhledem k malému prùmìru stoky ji nebylo
možno rekonstruovat zevnitø. Proto byl zvolen postup, jenž je v podobných pøípadech obvyklý: z tìžních šachet v ose kanalizace vyrazit pøístupové
štoly, tìmi deformované potrubí zpøístupnit a následnì jej rozebrat. Vymìnìný úsek stoky s profilem DN 1400 tvoøí polymerbeton Duroton a èedièové dno.
Oprava plánovaná v ligové pøestávce
Práce byly zahájeny v listopadu 2015 a jejich harmonogram ohranièoval pronájem pozemkù pro
zaøízení staveništì v dobì, kdy fotbalisté Slavie
mìli zimní pøestávku. Rekonstrukci tedy bylo tøeba
zvládnout za dobu tøí mìsícù.

Instalace pro Obchodní centrum Chodov

D4

Na poèátku letošního roku zahájila Subterra práce na rozšíøení Obchodního centra Chodov v Praze 4,
kde se podílí na mechanické èásti TZB. Divize 4 již dokonèila první dvì èásti zakázky.

Spolupráce se školou v Letohradu

Spoleènost Subterra zastoupená personálním øeditelem Karlem Vaštou uzavøela letos v kvìtnu dohodu o spolupráci s Prùmyslovou støední školou
Letohrad.
Spoleèná aktivita má propagovat obor Stavebnictví, který PSŠ Letohrad nabízí jako ètyøletý
maturitní. Subterra chce studenty v rámci samotné výuky seznamovat se svou èinností a rovnìž je
získávat na krátkodobé brigády a praxe. Letohradská škola pak bude jméno a logo spoleènosti prezentovat na svých akcích pro veøejnost, na nichž
bude Subterra uvádìna i jako zajímavý potenciální zamìstnavatel.
Z øad absolventù by se mìli rekrutovat pøedevším pracovníci divize 3, tedy specialisté na železnièní stavitelství.

Budova D a další objekty rozšíøí prodejní plochu
OC Chodov o 30 tisíc metrù ètvereèných.

Jednou z již zkolaudovaných èástí stavby je nová
vjezdová rampa do podzemních garáží.

Èásteènì jsou dokonèeny také hrubé ležaté
rozvody, následnì budou zaizolovány.

Tìžištìm projektu je výstavba budovy D, patøí do
nìj ovšem i øešení veškeré dopravní a technické
infrastruktury a èásteèná rekonstrukce stávající
budovy A. Stavba se nachází v dùležitém uzlu
MHD, kde se metro C køíží s povrchovou dopravou
a nìkolika pìšími trasami.

vozu VZT. Harmonogram pøedpokládá, že všechny
spoleèné èásti budou hotové v srpnu 2017. Prostory jednotlivých nájemcù jim mnohdy budou pøedávány už v prùbìhu výstavby.
Subterra se spoleèností Instalace Praha zajišuje kompletní rozvody vzduchotechniky, požárního vìtrání, vytápìní, chlazení, vody, kanalizace
a plynu – pro budovu A i D. První dvì èásti stavby
již byly dokonèeny a prošly kolaudací: pøíjezdová
rampa do podzemních garáží a také vestibul s eskalátorem, který parkování propojuje s nákupní
pasáží.

bude využívána v topném období jako tepelné èerpadlo pro zpìtné získávání tepla z chlazení objektu. Hlavní chladicí jednotka pak disponuje výkonem 3,3 MW.
Rekuperaci tepla a chladu z odpadního vzduchu využívají rovnìž systémy vìtrání a klimatizace. Nejvìtší pøínos má technologie v zimním období, s vysokým podílem pøivádìného èerstvého
vzduchu. Pohlcování pachù z vìtrání gastronomických provozù zajišují absorpèní dezodorizaèní jednotky.
Kvalitu vzduchu v prostoru podzemních garáží
zabezpeèí jednak proudové a jednak centrální pøívodní a odsávací ventilátory. Pro každé parkovací
podlaží jsou navrženy tøi a ètyøi dvouotáèkové
ventilátory (100/50 %). Jejich postupné spínání se
bude odvíjet od namìøené koncentrace CO tak,
aby její celková hodnota v garážích nepøekroèila
hygienický limit 50 PPM.

Bez generálního dodavatele
Postup stavebních prací vrcholovì øídí spoleènost
PM Group CZ a využívá k tomu systém „construction management”, projekt tedy vzniká bez úèasti
generálního dodavatele.
„Nejvìtší výzvu spatøujeme v termínu, který
jsme na realizaci dostali. Doba, za niž musíme vše
dokonèit, zprovoznit a odzkoušet, je velice krátká.
Plnì si uvìdomujeme, že neexistuje možnost odkladu pøedání díla, nebo termín otevøení nákupního centra je již stanoven,“ popisuje striktní podmínky celé zakázky David Svoboda, vedoucí pro-

Vytápìní i vìtrání s rekuperací
Centrálním zdrojem tepla pro obchodní centrum je
výmìníková stanice typu horká voda – topná voda
napojená na Pražskou teplárenskou. Doplòkovým,
avšak provoznì preferovaným zdrojem tepla bude
chladicí jednotka o výkonu pøibližnì 1 MW, která
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Nové koleje v úseku Stochov–Øevnièov

D3

PÌT OTÁZEK

Jan Povejšil

Koncem èervna zaèala divize 3 s rekonstrukcí železnièního úseku Stochov–Øevnièov na trati mezi Kladnem a Rakovníkem.
Práce probíhaly v prázdninových mìsících, zahájení zkušebního provozu bylo naplánováno již na polovinu srpna.

obchodní námìstek divize 2

Tra Kladno–Rakovník je dùležitou pøímìstskou
železnicí, kterou tvoøí pøevážnì bývalá Buštìhradská dráha.
Rekonstrukce kolejí v úseku mezi Stochovem
a Øevnièovem, s celkovou délkou více než 12 kilometrù, si vyžádala výluku dopravy pøesahující jeden mìsíc. Subterra zakázku zajišovala jako generální dodavatel.
Úpravy také ve stanicích
V úseku Stochov – Nové Strašecí probìhlo strojní
vyèištìní štìrkového lože, reprofilace pøíkopù, výmìna železnièního svršku vèetnì strojního podbití
a také jeho svaøení do bezstykové koleje. Celková
délka tøí úsekù pøedstavovala zhruba 4 500 metrù.
Kromì toho bylo vymìnìno pøibližnì 650 metrù kolejnicových pasù.
Projekt zahrnoval také dvì výhybky ve stanici
Stochov, u nichž byly vymìnìny pražce, provedeny kováøské práce, doplnìn štìrk a poté upravena geometrická poloha.
Ve stanici Nové Strašecí došlo s pomocí dvoucestného bagru k výmìnì pražcù a drobného kolejiva. Dále zde byla provedena regenerace šesti
výhybek, která kromì kompletního nahrazení pražcù zahrnovala navaøení srdcovek, výmìnu štìrkového lože i úpravu polohy koleje a její svaøení.

Ke zøízení kolejového roštu posloužil pokladaè
pražcù PTH 350.

Po absolvování Fakulty stavební ÈVUT pracoval
Jan Povejšil pro Metrostav. Do spoleènosti Subterra nastoupil v roce 2008 jako stavbyvedoucí, od
ledna 2010 byl vedoucím útvaru marketingu a obchodu. V pozici obchodního námìstka divize 2 pùsobí od záøí 2015.

Neelektrifikovaná regionální tra spojující Kladno a Rakovník byla modernizována v nìkolika èástech
úseku Stochov–Øevnièov. Celková délka nových kolejí pøesahuje pìt kilometrù.
K souvislé výmìnì pražcù a svaøování kolejí
došlo také v úseku Nové Strašecí – Øevnièov, kte-

Na rekonstrukci jednokolejné trati bylo tøeba
nasadit dvoucestné bagry.

rý mìøí více než 900 metrù. Souèástí prací v této
èásti trati zde byla i modernizace polního pøejezdu. Po jeho snesení bylo realizováno štìrkové lože
a koleje, poté pøejezd nahradila nová konstrukce
s odvodòovacímy žlaby a zádlažbovými panely.
Složitý odvoz pùvodních pražcù
Kvùli vytíženosti stroje SUM 1000 CS musela výmìna pražcù a kolejnic probíhat ménì efektivním
zpùsobem. Komplikovanost rekonstrukce spoèívala také v tom, že šlo o jednokolejnou tra. „Místo
prostého uložení na vagony musel být rošt demontován v ose koleje a poté odvážen dvoucestnými
bagry na pøívìsných vozících. Takto jsme transportovali 7 800 pražcù,“ upøesòuje postup prací
hlavní stavbyvedoucí Milan Badura.

Sítì v druhé etapì projektu U Lesoparku

D4

V pražských Letòanech pokraèuje výstavba souboru rodinných domù, bìhem dokonèovaní její první etapy již zaèala druhá.
Inženýrské sítì a komunikace opìt realizuje Subterra a navazuje tak na dosavadní práci.
ných, ze tøí ètvrtin pojíždìná, nebo živièná vozovka
o ploše 2 600 metrù ètvereèných.
Ukonèení zakázky je plánováno na letošní prosinec. „Vzhledem ke skuteènosti, že v lokalitì již
probíhal archeologický prùzkum a nedošlo k žádným nálezùm, nemìlo by nás v tomto ohledu nic
zaskoèit,“ øíká o dodržení harmonogramu vedoucí
provozu inženýrských sítí Martin Vlk.
Bydlení U Lesoparku má v pøíštích letech završit tøetí etapa, obsahující také vybavenost.

Výstavba ètyø desítek letòanských domù se po více než roce dostala do své závìreèné fáze,
s pøípravou inženýrských sítí pro další etapu je Subterra zhruba v polovinì.
Projekt U Lesoparku tvoøí pøedevším øadové a samostatné rodinné domy, prvních 40 z celkových
114 je už témìø hotovo.
Technickou infrastrukturu pro úvodní èást výstavby dodávala od loòského èervna divize 4, která letos v kvìtnu zahájila obdobné práce také na
druhé etapì.
Další kilometry rozvodù
Souèasná zakázka opìt zahrnuje kompletní realizaci vodovodu, plynovodu, splaškové a dešové
kanalizace a také veøejných komunikací pro automobily i pro pìší.

Vodovodní potrubí bude v délce pøesahující
500 metrù provedeno v litinì, samotné pøípojky
z PE pøi poètu 69 kusù pøedstavují dalších bezmála
420 metrù. Délka splaškové kanalizace, tvoøené
kameninovým potrubím DN 300, se blíží 900 metrùm. Dešové kanalizace z PVC profilù DN 200
a DN 300, která bude v celém letòanském souboru
svedena do vsakovacích galerií pøi jeho jižním
okraji, pøibude tìsnì pøes 600 metrù. Plynové potrubí položené v této etapì pak v souètu dosáhne
délky témìø 1,2 kilometru.
Veškeré podzemní rozvody nakonec pøekryje
dlažba s povrchem pøibližnì 4 800 metrù ètvereè-

Øadové domy z první etapy projekty U Lesoparku
budou již brzy pøipraveny k nastìhování.

Velkorysý soubor, obklopený zelení, postupnì
doplní také viladomy, školka a sportovní klub.

Jak vidíte souèasnou situaci na stavebním trhu?
Odpovím trochu oklikou. Pøed nìkolika mìsíci
jsem u pultu jednoho z tradièních pražských barù
s krystalicky èistou povìstí potkal obecnì velmi
známého a renomovaného makroekonoma, publicistu a citovaného vysokoškolského pedagoga.
Prohodili jsme pár nenucených vìt, které ukonèilo
jeho konstatování: „Ve stavaøinì dobøe už bylo.“
Obèas mi ta hrozivá vìta rezonuje v hlavì.
Co rozvoj oboru v tuzemsku nejvíce komplikuje?
Dnes soutìží o státní stavební zakázky bez nadsázky úplnì všichni. Legislativa to umožòuje. Paleta unikátních referencí ani tým zdatných zamìstnancù a specialistù s neprùstøelným profesním
profilem k úspìchu nepomùže. O komplexní a odpovìdné pøípravì obchodní nabídky ani nehovoøím. Dennì jsme pak konfrontováni se záhadnými
èísly, za nìž je konkurence ochotna stavìt.
Máte v úmyslu ucházet se o zakázky i v zahranièí?
Ne, divize 2 k tomu dnes nemá personální ani organizaèní potenciál. Nejsme nositeli žádné unikátní technologie, po které je za hranicemi hlad. Pracujeme spíše na menším množství obchodních
pøípadù, jež ve všech ohledech sledujeme, což je
u projektù s veskrze menší hodnotou nároèné.
Z Palmovky atraktivní zakázku v zahranièí neobstaráte, o tom jsem pøesvìdèen. Své omezené síly
musíme soustøedit na nejpravdìpodobnìji dosažitelné cíle, o nichž víme, že za to stojí.
Pozemaøina má za sebou pár vcelku hubených
let. Za úspìch tedy budu považovat, budeme-li plnit všechna oèekávání – pøinášet plánovaný hospodáøský výsledek a sbírat reference – aniž bychom se museli spoléhat na sesterské divize.
Na èem obchodní úspìch vaší divize závisí?
Nesmíme podcenit žádnou z fází zakázky – od pøijetí poptávky pøes pøípravu obchodní nabídky
a jednání s investory až po samotnou výstavbu,
vèetnì férového jednání se subdodavateli. Takový
prùbìh závisí na pøístupu každého jednotlivce,
jenž se na daném projektu podílí. Úspìch spoleènosti roste z lidí, kteøí jsou iniciativní, loajální, dùslední a motivovaní. A pøitom vìdí, že jejich práce
v celé struktuøe nezapadne.
Když se mì pøed nìjakou dobou kdosi ptal, jak
èasto míváme porady, s trochou nadsázky jsem
odpovìdìl, že je vlastnì nemíváme. Tvorba obchodních nabídek prostì znamená celodenní kontakt mezi kolegy a mezi kanceláøemi to obèas huèí
jako ve vèelím úle. V takovém pøípadì divize žije.
Neèiní-li se obchod, je pouze otázkou èasu, kdy
zaène klimbat i vše ostatní.
Který z projektù realizovaných v souèasnosti byste vyzdvihl?
Vùbec nejzajímavìjší jsou pro mì obnovy památkovì chránìných objektù. Zmíním Klementinum øízené Pavlem Horákem a opravu èásti historického
opevnìní hlavního mìsta nad nuselským údolím,
bastionu U Božích muk, pod vedením Petra Bicana. Kolegùm ze spoleènosti Metrostav pak držím
palce na Národním muzeu a také na nedalekém
hlavním nádraží, kde jsem ještì za divizi 9 strávil
nìkolik sezon.
Velmi rád bych vyzdvihl také práci svých kolegù, kteøí trpìlivì stavìjí bytové projekty pro privátní klienty. Vím, že je to dnes vskutku „královská“
disciplína!
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Úpravy Vlárské dráhy ukonèeny

Letní sportovní hry Metrostavu 2016
Areál v Nymburce hostil ve druhém èervnovém týdnu šestnácté sportovní klání spoleènosti Metrostav.
Mezi desítku týmù byla pøizvána také Subterra.

D3 Koncem èervna se ve Slavkovském pivovaru
konalo oficiální ukonèení stavební èinnosti na železnièní trati mezi Brnem a Uherským Hradištìm,
která tvoøí souèást tzv. Vlárské dráhy. Dodavateli
trojice projektù byly spoleènosti OHL ŽS, Subterra
a Firesta.
Tra dostala evropské technické parametry
v úsecích Brno-Èernovice – Brno-Slatina, Šlapanice–Blažovice a Blažovice–Nesovice. Stavby zahrnovaly úpravy železnièního spodku a svršku, nástupiš, mostních objektù, propustkù a pøejezdù.
Vlaky dnes v nìkterých místech dosáhnou rychlosti až 100 km/h. Rekonstrukce na frekventované
jihomoravské spojnici pøispìla zejména ke zvýšení jízdního komfortu a bezpeènosti provozu a také
ke zkrácení jízdních dob. Cestující zároveò ocení
i pohodlnìjší a bezpeènìjší nástupištì.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií
v rámci Operaèního programu Doprava. Spoleènost Subterra na ceremoniálu zastupoval øeditel
divize 3 Miroslav Kadlec.

Soutìž tvoøilo pìt disciplín, propojujících míèové
hry a lehkou atletiku: nohejbal, volejbal, tenis, vrh
koulí a bìh 8 x 200 metrù. Sprinterskou štafetu absolvovaly týmy složené ze dvou žen a šesti mužù,
smíšené obsazení mìla i tenisová ètyøhra.
Reprezentanti spoleènosti Subterra zaznamenali oproti loòskému roèníku zlepšení. Z dílèího
umístìní na medailových pozicích se mohli radovat hned dvakrát, když ve vrhu koulí a v tenisu získali shodnì bronz.
Celkovým vítìzem dvoudenní sportovní akce
se stala divize 5 spoleènosti Metrostav.

V týmu ve žlutoèerných dresech (na snímku bez
tenistù) mírnì pøevládali muži.

Diplom za 3. místo ve vrhu koulí za všechny
pøevzal Miroslav Rypáèek.

Pøi smíšené štafetì musel každý z osmi bìžcù
zdolat polovinu 400metrového oválu.

Tradièní souèástí sportovních her v Nymburce je
také volejbal.

Podobnì jako loni zaznamenala Subterra úspìch
ve smíšené tenisové ètyøhøe.

Draèí lodì po dvou letech znovu vítìznì

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

Koncem èervna probìhl v Praze-Podolí dvanáctý roèník mezifiremního závodu draèích lodí. Oproti loòsku jej provázelo
ideální poèasí, které posádce spoleènosti Subterra napomohlo ke svìlým výkonùm.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
50 let
Luboš Kopal
Vratislav Mikulec
René Krehan
55 let
Ing. Petr Havelka, MBA
František Mahdal
Zdenìk Amrich
Ing. Václav Švarc
60 let
Petr Bém
65 let
Tomáš Pfeffer
Miloš Neèas

1. 8.
29. 8.
2. 9.
11. 8.
20. 8.
4. 9.
18. 9.

Tým spoleènosti Subterra se v letošním závodì
draèích lodí opìt vrátil na vrchol.

Úspìšná finálová jízda byla dramatickým duelem
s lodí spoleènosti Trigema.

13. 9.

Za teplého, sluneèného dne se na startu pøi pravém bøehu Vltavy, poblíž Botelu Racek, kromì žlutoèerné posádky objevili také reprezentanti spo-

leèností Abbott, Hochtief a Trigema. Podle pravidel mohlo na draèích lodích pod vedením profesionálù vždy pádlovat nejvýše 18 lidí, pøièemž mezi

16. 8.
5. 9.

Úspìchy na Beton Bike Adventure

PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Pavel Kilian
Ing. Lívia Nagyová
Marek Simandl
Ing. Petra Jandáková
15 let
Patrik Liïák
Ing. Petr Žáèek
Ing. Jan Šunka, MBA
Ing. Tibor Trnovszký
Ing. Ivo Gaja
20 let
Jiøí Rùžièka
Emil Halva
Ing. Ondøej Fuchs
Petr Schüller
Jan Hlupík
Jiøí Roubal
25 let
Ing. Tomáš Marek
30 let
Jaroslava Srbová
Zdenìk Bažant
Ing. Jan Frantl

nimi muselo figurovat nejménì 6 žen. Týmy mohly
složení posádky dle své libosti prostøídat. Subterra
po loòském tøetím místì pochopitelnì usilovala
o návrat na vítìznou pozici.
O formì jednotlivých lodí napovìdìly už rozjíždky, v nichž zmìøil síly každý s každým. Subterra
zaznamenala dvì vítìzství a jednu tìsnou porážku,
od lodi spoleènosti Trigema. To však bohatì postaèovalo pro kvalifikaci do finálového duelu. Pøi rozhodujícím mìøení sil se poté žlutoèerné posádce
podaøilo silným modrým soupeøùm pøedcházející
výsledek oplatit a 200metrovou tra zdolala rychleji
o více než sekundu.
Draèí loï spoleènosti Subterra se letos vrátila
v plné síle a dokázala navázat na loni pøerušenou
šòùru ètyø vítìzství.

1. 8.
1. 8.
1. 9.
4. 9.

Závìrem kvìtna se konal další roèník cykloturistického závodu dvojic, pøi nìmž jde kromì rychlosti také o orientaci.
Dìjištì akce se letos pøesunulo z Èeského ráje na Kutnohorsko, na pozici vítìzù se však nic nezmìnilo.

1. 8.
1. 8.
31. 8.
31. 8.
10. 9.
1. 8.
6. 8.
13. 8.
1. 9.
2. 9.
9. 9.
2. 9.
1. 9.
12. 9.
15. 9.

Manželé Kouøimští v èele závodu i celkového
poøadí nebyli žádným pøekvapením.

Tøetí místo pøi své premiérové úèasti obsadili
Rypáèkovi, jedoucí s èíslem 19.

Kromì obvyklého vybavení se cyklisté neobešli
bez turistické mapy.

Ve ètvrtém Beton Bike Adventure zcela potvrdila
papírové pøedpoklady Zdeòka Kouøimská, když
spoleènì s manželem Markem dokázala zvítìzit již
potøetí v øadì. Letos však nebyla jediným zamìstnancem spoleènosti Subterra na stupních vítìzù,
Miroslav Rypáèek se svojí ženou Danou totiž vybojoval tøetí místo.

Úèastníci závodu, jejž poøádá TBG Metrostav,
si sami podle turistické mapy volí trasu tak, aby za
daný èas posbírali co možná nejvíce bodù z jednotlivých kontrolních stanoviš rozmístìných po
okolí. Jejich hodnota se odlišuje: èím vzdálenìjší
nebo ménì dostupné je dané místo od centra závodu, tím více bodù. Dvojice cyklistù, které se po

celou trasu nesmìjí rozdìlit, tedy potøebují rovnìž
taktizovat a zvolit nejvýhodnìjší trasu.
Mimo vlastní sportovní výkon je smyslem závodu také poznávání atraktivních turistických cílù,
letos tøeba zámku ve Zruèi nad Sázavou, zøíceniny
hradu Sion, vodního mlýnu v Budèicích nebo rozhledny u Zbraslavic.
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