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BYTOVÉ DOMY NA VACKOVÌ

ŽELEZNICE NA JIŽNÍ MORAVÌ

Oprava Klementina ve druhé etapì

D2

Revitalizace pražského souboru budov Národní knihovny známého pod názvem Klementinum stále pokraèuje.
Postup nároèných prací provádìných divizí 2 ovlivòují archeologické nálezy i øada dalších okolností.
dlahové topení,“ popisuje vedoucí projektu Pavel
Horák.
V rámci stavby probíhá rovnìž spolupráce
s odborníky z Kloknerova ústavu ÈVUT, kteøí navrhují odstranìní statických problémù vzniklých degradací výztuže betonových podlah. Tyto konstrukce byly zbudovány ve 30. letech minulého
století pøi dostavbách dle architekta Ladislava
Machonì. „Chloridy v pilinobetonové stìrce výztuže oslabily natolik, že musejí být posíleny novými táhly,“ vysvìtluje Pavel Horák.
Pozornost je vìnována i drobnostem. O jednom z dešových svodù je tøeba jednat s vlastníkem pøiléhající Vlašské kaple, jímž je italský stát.
Na Révovém nádvoøí se pak dùležitým tématem
stala ochrana pøísavníku na všech fasádách.

Chodba pøi Køižovnické ulici již byla zpøístupnìna veøejnosti. Bohatì zdobený strop s freskami
osvìtlují LED pásky ukryté za štukovými profily, pískovcová dlažba navazuje na pùvodní øešení.
Opravy Klementina, po Pražském hradì druhého
nejvìtšího památkovì chránìného areálu v Praze,
byly pùvodnì rozdìleny do pìti etap. Následnì je
investor, tedy Národní knihovna, sdružil do tøí, pøièemž první již døíve provedl Metrostav. Správcem
programu je Ministerstvo kultury ÈR.
Prodloužení druhé etapy
Sdružení pro obnovu Klementina, vedené spoleèností Subterra, zapoèalo práce v øíjnu 2012 a pùvodnì mìlo druhou etapu dokonèit již v listopadu
2014. Práce jsou však stále v plném proudu, s ohledem na archeologické nálezy a také na výsledky
stavebnìtechnických prùzkumù.
Investor již pøevzal prostory objektu pøiléhající
ke Køižovnické ulici, které dnes èásteènì využívá
veøejnost, termín dokonèení revitalizace je ale od-

hadován až na konec roku 2016. Aktuálnì Subterra opravuje veškeré vnitøní prostory mezi Révovým a Studentským nádvoøím, provádí bourací
práce a rovnìž hrubé rozvody inženýrských sítí.
Vzhledem k vysokému stupni památkové
ochrany jsou prùbìžnì pøedkládány restaurátorské zámìry na jednotlivé prvky – fasády, vnitøní
malby, døevìné podlahy, vnitøní dveøe, okna, štukovou výzdobu a další.
Problémy s topením i s výztužemi
Jednou z dílèích zmìn je systém topení u vstupu
do budovy z Révového nádvoøí. „Poslední zámìr
hovoøí o otevøení celého podloubí na letní období.
Tomuto plánu však odporuje doposud navrhované
vytápìní podlahovými konvektory, jež by se zanášely neèistotou. Proto pøipravujeme úpravu na po-

Pøekvapivá historická svìdectví
Letošní termín pro dokonèení druhé etapy samozøejmì mohou ovlivnit další památkovì významné
nálezy a s nimi související zmìny v projektu.
„Pøi naší èinnosti se již objevily tøeba zbytky
dominikánského kláštera ze 13. století, o nìmž doposud existovaly pouze písemné zmínky. Nebo kosterní pozùstatky pocházející dokonce z pøelomu
9. a 10. století, tedy ze samých poèátkù èeského
státu,“ uvádí Pavel Horák pøíklady toho, jak stará
období práce v Klementinu odhalují.

Druhá etapa revitalizace Klementina zahrnuje
i budovy kolem Studentského nádvoøí.

Ražby tunelu Skärholmen zahájeny
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Dne 11. ledna byl proveden první odpal na portálu tunelu Skärholmen (rampa 213). Dceøiná spoleènost SBT Sverige AB
jím zahájila ražbu jednoho z pøístupových tunelù, které ve Švédsku realizuje coby souèást silnièního obchvatu Stockholmu.
ováno, dbá se ovšem na maximální míru oramování celého profilu, a to i zpìtnì od èelby k portálu.
Tento postup ražby se oznaèuje termínen „skandinávská metoda“.

Otvory naplnìné emulzní trhavinou jsou
pøipravovány na první odpal.

Vrtací stroj Atlast Copco Boomer WE 3 pracuje
se tøemi lafetami s kladivy COP 3038.

Práce na hloubených èástech tunelù Sätra a Skärholmen byly zahájeny již v kvìtnu 2015, dosud bylo
realizováno 75 % jejich objemu. Souèástí projektu
je rovnìž provizorní nákladní pøístav na jezeøe
Mälaren sloužící k dopravì odtìžené rubaniny
z hlavního tunelu Skärholmen, na který je vypsána samostatná soutìž.
Ražbu pøístupových tunelù provádí dceøiná
spoleènost SBT Sverige AB, jež zamìstnává nejen
techniky ze Švédska, ale rovnìž malý tým èeských
specialistù. Na zakázce se podílí také slovenská
spoleènost STI.

Skandinávský postup ražby
Pro ražby tunelù bude využita technologie „Drill
and Blast“. Po navrtání a odpalu èelby a odtìžení
rubaniny bude provedeno strojní a ruèní oramování profilu.
S odstupem od èelby bude dle zastižené geologické tøídy proveden nástøik drátkobetonem
a také systémové zajištìní profilu svorníky jako
definitivní výztuž. Souèástí ražby je rovnìž cementová injektáž pøedpolí, která je nezbytná pro stabilizaci horninového masivu i pro zamezení prùsaku
podzemních vod. Èelo výrubu bìžnì nebývá zajiš-

Moderní strojní sestava
Pøi realizaci pøístupového tunelu je využívána øada
specializovaných strojù.
S emulzní trhavinou pracuje nabíjecí vùz. Odtìžení materiálu po odstøelu zajišuje kolový nakladaè Caterpillar 980 H a dumpery Bell B25 E. Vrtání
provádí nový model Atlas Copco Boomer WE 3,
tøílafetový stroj je vybaven kladivy COP 3038. Lafeta umožòuje dosáhnout hloubky až 5,8 metru. Stroj
je plnì vybaven programy pro øízené vrtání a také
automatické nastavování tyèí, což vyžadují místní
pøedpisy. Tyèe pro injektážní vrty jsou dlouhé
3 metry a lze jimi provést až 24metrové otvory. Pro
osazování svorníkù definitivní výztuže slouží pracovní plošina Normet Scandinavia, pro støíkání
drátkobetonu stroj Meyco Potenza a pro strojní
ramování profilu pak Liebherr 924 s výsuvnou kabinou.
Stockholmské pøístupové tunely mají být dokonèeny ještì v letošním roce.

Vážení spolupracovníci,
loòský rok byl pro nás pøelomový. Skonèily dvì naše nejvìtší zakázky pro domácí veøejný sektor
a Skupina Metrostav pøesáhla hranici 30 procent
výkonù v zahranièí. V dubnu bylo po šesti letech
výstavby uvedeno do provozu prodloužení linky
metra A. Naše nejdùležitìjší stavba, tunelový
komplex Blanka, byla uvedena do provozu v záøí.
Na zahranièních projektech jsme pokraèovali
v Nìmecku, Srbsku, Maïarsku a v dalších zemích.
Naše zakázková náplò se mìní. Velké projekty pro
veøejné investory v Èesku nahrazují menší stavby
v regionech a zakázky v zahranièí.
Výstavba pražského metra pro nás byla vždy
vlajkovou lodí naší produkce, kterou umìla ocenit
odborná i široká veøejnost. Jsem rád, že i stavbu
metra V.A jsme zvládli na výbornou a ke spokojenosti všech. Výstavba Blanky pro nás byla velmi
složitá, protože tunelový komplex byl bojištìm politikù a terèem kritiky jak médií, tak veøejnosti.
Jsem rád, že se potvrdilo, že Blanka je stavba užiteèná, pìkná a kvalitnì udìlaná. Pro dramatické
zlepšení dopravní situace v hlavním mìstì však
musí Praha dobudovat svùj vnìjší a vnitøní okruh.
V Èeské republice jsme v oboru výkonovì nejvìtší. Nedostatek velkých projektù na domácím
trhu ale zpùsobil, že Skupina Metrostav nyní realizuje pøibližnì tøetinu výkonù v zahranièí. Tam se
musíme prosadit oproti lokální a èasto silnìjší
konkurenci. Hluboce si vážím spolupracovníkù,
kteøí dokážou v zahranièí zakázky získat a pak je
navzdory drsným podmínkám vèas a øádnì provést. Obstát v cizinì znamená i zvládnout tamní legislativu a zákony, které se ke stavebnictví vážou.
A to se nám postupnì daøí. V Èesku je však situace
v oblasti legislativy nadále mizerná. Naše odvìtví
postrádá transparentní øád, koncepci a pravidla.
Ta, která existují, ztìžují investorùm zadávání projektù a nám soutìžení a realizaci.
Naše odvìtví pracuje dlouhodobì s nízkými
maržemi, které èasto nevyvažují rizikovost projektù. Pøesto panuje pøedstava o jeho silném korupèním potenciálu. Podle zákona o trestní odpovìdnosti právnických osob nese firma odpovìdnost
za chování svých zamìstnancù. My máme vùèi
porušování etických norem a nekalému jednání
nulovou toleranci. Poèátkem loòského roku jsme
aktualizovali Etický kodex Skupiny Metrostav, kterým se øídí všichni naši zamìstnanci a spolupracovníci. V záøí jsme schválili též skupinovou normu
k trestnìprávní prevenci, jež do naší organizaènì-øídicí dokumentace zaèleòuje program, který
chrání firmy Skupiny pøed riziky odpovìdnosti podle zmínìného zákona.
Velmi mì tìší, že mezi sebou máme schopné
a loajální lidi v pøípravì, šikovné ekonomy a další
pracovníky v øídicích týmech firem a divizí, na kterých mùžeme stavìt svou budoucnost. Že mezi sebou máme kolegy, kteøí se nebojí za nás bojovat
v nároèných zakázkách i v zahranièí. Vìøím, že generaèní obmìna zase posune naši Skupinu o velký
kus dopøedu.
Vážení spolupracovníci, pøeji vám do roku
2016 mnoho dobrého v pracovním i osobním životì. Jsem pøesvìdèen, že na naše dosavadní úspìchy dokážeme navázat a všechny nepøíjemnosti,
s nimiž se potýkáme, zvládneme tak, jako jsme je
zvládli vždycky.

Jiøí Bìlohlav
prezident Skupiny Metrostav
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Rychlejší železnice na jižní Moravì
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Na sklonku minulého roku skonèily rekonstrukce úsekù Blažovice–Nesovice a Èernovice–Slatina, nacházejících se
na regionální trati mezi Brnem a Vlárským prùsmykem. Na obou stavbách se podílela divize 3.

D3 Dne 6. ledna 2016 zemøel ve vìku 74 let náš vážený kolega Ing. Ivan Sedláèek, dlouholetý pracovník divize 3 Tišnov.
Po ukonèení FAST VUT nastoupil do slovenské
spoleènosti Doprastav, v níž se podílel na stavbách mostù a dálnice D1. Poté pøešel k PIS a následnì k VDUP závod 04 Tišnov, kde pùsobil jako
vedoucí technického oddìlení. Pracoval napøíklad
na rozvoji brnìnské kolektorové sítì. Po delimitaci
tišnovského závodu vybudoval a øídil organizaèní
jednotku 09 Koridory ÈD. Pøi opìtovné reorganizaci spoleènosti stanul v èele tišnovské divize 3, po
pøevzetí SOŽ Olomouc plnohodnotnì zamìøené na
železnièní stavby, a úspìšnì ji vedl až do svého
odchodu do dùchodu. Svými vynikajícími øídicími
schopnostmi, houževnatostí a umìním jednat s lidmi položil základ k vytvoøení dobrého jména spoleènosti Subterra na trhu železnièních staveb.
Na pøání zesnulého se poslední rozlouèení
konalo pouze v rodinném kruhu.

Rozšíøení OC Chodov

D4 Subterra uspìla v soutìži na dodavatele mechanických profesí TZB v rámci rozšíøení Obchodního centra Chodov v Praze 4.
„Tuto zprávu jsme dostali jako pravý vánoèní
dárek pouhých ètyøiadvacet hodin pøed Štìdrým
dnem,“ popisuje Jiøí Havel, obchodní námìstek divize 4. Nároèné výbìrové øízení, které verdiktu
pøedcházelo, trvalo pùl roku a podpisem akceptaèního dopisu byly práce prakticky zahájeny. Zakázka zahrnuje dodávky vzduchotechniky, vytápìní, chlazení a také zdravotnìtechnických instalací.
Dokonèení této etapy výstavby Obchodního
centra Chodov, majetku mezinárodní skupiny Unibail-Rodamco, je plánováno na srpen 2017.

na traovém úseku také zároveò dostaly nová nástupištì.
Rekonstrukce probíhala v etapách po jednotlivých kolejích, aby byl zachován stálý železnièní
provoz. Železnièní stanice vymezující úsek nebyly
stavbou pøímo dotèeny, což umožnilo køižování
vlakù. Práce byly zahájeny v polovinì srpna a dokonèeny na pøelomu listopadu a prosince 2015.

deny lokální sanace železnièního spodku, vèetnì
obnovení a proèištìní pøíkopù. Opravy se celkovì
týkaly 12 mostù a 29 propustkù, všechny zastávky

Èernovice–Slatina
Brnìnská stavba se týkala nejen 5,5kilometrového
traového úseku, ale i samotné zastávky Brno-Èernovice a nádraží Brno-Slatina. Železnièní doprava v hustì obydlené oblasti, která je souèástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje, nyní funguje rychleji, efektivnìji a také spolehlivìji.
Kromì železnièního spodku a svršku bylo rekonstruováno zabezpeèovací zaøízení a trakèní
vedení. Podloží v nìkterých místech muselo být
stabilizováno, došlo rovnìž na obnovu odvodnìní.
Nové kolejnice jsou uloženy na betonových pražcích s pružným upevnìním. V železnièní stanici
Slatina vybudovala divize 3 také tøi úrovòová nástupištì.
Stavba byla rozdìlena do dvou etap podle
pøidìlených nepøetržitých výluk, pøièemž druhá
skonèila pøed polovinou loòského prosince.

Trhání kolejových polí na trati mezi Blažovicemi
a Nesovicemi zajišoval stroj UK.

Nová kolejová pole na brnìnské stavbì
Èernovice–Slatina pokládal stroj EDK.

Oddìlenou pokládku kolejového svršku na traovém úseku mezi zastávkou Brno-Èernovice
a stanicí Brno-Slatina provedla divize 3 s využitím stroje SMD 80.
Úpravy jihomoravské železnice z druhého pololetí
2015, které Subterra provedla s OHL ŽS, pøinášejí
pøedevším vyšší rychlost vlakù. Kromì zkrácení
pøepravní doby se cestující doèkali rovnìž vyššího
komfortu a bezpeènosti.
Blažovice–Nesovice
Odstranìní propadu rychlosti mezi Blažovicemi na
Brnìnsku a Nesovicemi na Vyškovsku bylo nutné
v mezistanièní neelektrifikované èásti trati, vìtšinou v extravilánu obcí. Stávající železnice již byla
za hranicí své životnosti a její rekonstrukce umožnila zvýšit rychlost místy až na 100 km/h.
Stavební práce na úseku dlouhém necelých
21 kilometrù pøedstavovaly rekonstrukci železnièního spodku a svršku vèetnì zabezpeèovacího zaøízení. Pod pøejezdy a podél nástupiš byly prove-

Rekonstrukce trati mezi Rokycany a Plzní
Modernizace západoèeské železnice loni pokraèovala rekonstrukcí úseku Plzeò hlavní nádraží – Plzeò-Doubravka
a výstavbou pøeložky Ejpovice–Kyšice. Metrostav se zároveò výraznì pøiblížil k prorážce jižní trouby tunelu Ejpovice.

vedoucí Radim Wrana. Pokládku kolejového roštu
zajistil stroj Robel, jeho následné propracování
automatická strojní podbíjeèka ASP 08-275.
Do projektu spadá i modernizace samotné zastávky v Plzni-Doubravce, kde bylo strženo pùvodní zastøešení podchodu. Pohodlí cestujících
zvyšuje nové nástupištì s hranou délky 170 metrù.
Samozøejmì nechybí ani nové osvìtlení, rozhlas
a informaèní systém, stejnì jako úpravy pro tìlesnì a zrakovì postižené spoluobèany.
Jelikož rekonstruovaný traový úsek prochází
obytnou zástavbou západoèeské metropole, vybudovala Subterra pøibližnì 1 500 metrù protihlukových stìn. Jejich kompletní realizaci zajistila divize 3 vlastními kapacitami, tedy vèetnì vrtání pilot
pro betonové sloupy a osazení ocelových sloupù
na øímsy mostních objektù. Ke splnìní hygienických limitù pøispìla také individuální protihluková
opatøení, nejèastìji výmìna oken.

Sanace svahu v Prackovicích

D1 Pøed tunelem Prackovice na dálnici D8 byly indikovány znaèné nárùsty sil ve stávajících lanových kotvách zárubní zdi, a divize 1, která byla dodavatelem stavby, proto musela na základì výzvy
pøistoupit k zabezpeèovacím a sanaèním pracím.
Na místì budou vybudovány dva masivní
železobetonové trámy – jeden pøi horním okraji
a druhý pøi patì stávající zárubní zdi – a do stabilních poloh budou fixovány pìtipramencovými lanovými kotvami. Patní trám bude uložen na novì
provedených velkoprofilových železobetonových
pilotách. Odvodnìní svahu nad zárubní zdí zajistí
dlouhé vrty ústící do novì zøízené kanalizace, jež
si vyžádá vybudování propustku v dálnièním tìlese. Pro zvýšení úèinnosti odvodnìní se úprav doèkají rovnìž krajnice pøilehlé lesní cesty. Na kraji
zdi pak bude postaven gabionový skluz, ústící do
nového propustku.

D3

Po léta zanedbaná zastávka Plzeò-Doubravka se výraznì promìnila. Kromì protihlukových stìn
pøibylo také 170metrové nástupištì, osvìtlení a bezbariérové úpravy.
Zásadní souèástí modernizace koridorové trati
Rokycany–Plzeò, kterou Subterra provádí ve sdružení vedeném Metrostavem, je novì budovaná tzv.
„ejpovická pøeložka“, vedená nejdelšími železnièními tunely v ÈR. Vloni také prošel rekonstrukcí úsek mezi plzeòským hlavním nádražím a zastávkou Doubravka, jenž je souèástí stávající trati.
Kromì železnièního spodku a svršku práce
zahrnovaly i výstavbu nástupiš a protihlukových
stìn. Výluka první traové koleje ve 2kilometrovém úseku na severovýchodì Plznì probíhala od
poloviny èervna do poloviny listopadu 2015.

Tøi plzeòské mosty
Souèástí rekonstruované trati jsou tøi dùležité
mostní objekty, jež musely být zcela zdemolovány
a znovu postaveny.
Zajímavou technickou výzvou se stala pokládka ètyø kolejových dilataèních zaøízení pomocí
stroje Desec. „Dilataèní zaøízení jsou umístìna na
obou stranách mostu pøes øeku Úslavu, každé
z nich váží zhruba 10 tun. Jelikož rozpìtí mostní
konstrukce pøesahuje šedesát metrù, bylo nutné
železnièní svršek oddilatovat. Jinak by pohyby mostu mohly ovlivòovat polohu kolejí,“ øíká stavby-

Nový úsek Ejpovice–Kyšice
Po celý rok 2015 pokraèovala realizace pøeložky,
která odstraní závlek do Chrástu a zkrátí celou trasu pøibližnì o šest kilometrù. V novém úseku mezi
Ejpovicemi a Kyšicemi probíhaly zemní práce, výstavba armovaných zemin pro zpevnìní záøezù,
budování gabionù a pokládka odvodnìní. Letos
bude dokonèen železnièní spodek a zahájena pokládka kolejového roštu.
Zásadní souèástí nové trasy budou železnièní
tunely Ejpovice, s 4 150 metry nejdelší v ÈR, které
pod vrchy Homolka a Chlum razí spoleènost Metrostav. Po témìø roèní práci dospìla ražba jižní
tunelové trouby do své poslední ètvrtiny, štít nyní
èeká tvrdá skála. V prùbìhu pøíštího roku provede
divize 3 v tunelech speciální typ železnièního svršku, pevnou jízdní dráhu.
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Instalace pro bytové domy Na Vackovì

D4

ROZHOVOR

Ondøej Fuchs

Po Alfarezidenci, která v Praze 3 stojí již pìt let, zaèala v øíjnu 2014 realizace druhé etapy rezidenèního parku Na Vackovì.
Dodavatelem souboru tøí bytových domù je Metrostav, divize 4 Subterra zajišuje zdravotnìtechnické instalace a topení.

generální øeditel spoleènosti Subterra

V pokraèování žižkovského projektu Na Vackovì
se investor, Metrostav Development, rozhodl pro
vìtší podíl bytù s menší výmìrou, o nìž je na trhu
zájem. Vìtšina z celkových 202 jednotek má dispozici 1+kk èi 2+kk, naopak pouze deset bytù je ètyøpokojových. Kromì standardního vybavení mohou
jednotliví klienti zvolit i luxusnìjší øešení na míru.
Individuální mìøení spotøeby tepla
Pracovníci divize 4 v projektu Na Vackovì provádìjí rozvody vody, kanalizace a také topení. V každém objektu jsou umístìny výmìníkové stanice
sloužící k vytápìní a zároveò k pøípravì teplé užitkové vody. Páteøní ležaté rozvody topení jsou instalovány v prostoru garáží, navazující stoupaèky
pak v šachtách pøístupných z domovních schodiš.

Soubor Na Vackovì v Praze 3 navazuje na protìjší døíve realizovaný projekt Alfarezidence.
Domy s více než dvìma stovkami bytù mají být dokonèeny již v polovinì letošního roku.

Sbìraèe a rozdìlovaèe vytápìní pro jednotlivé
byty na patrech jsou již osazeny.

Divize 4 osazuje do každého bytu mìøièe spotøeby tepla, z èehož se postupnì stává témìø povinný standard a investor s tím tedy od zaèátku poèítal. Samotné byty budou vytápìny nadzemními
konvektory, které jsou v souèasnosti instalovány.

Topení bude již bìhem stavby využito k temperování, aby v interiérech mohly zaèít navazující stavební práce.
Dokonèení a pøedání projektu Na Vackovì je
naplánováno na letošní èerven.

Oprava bastionu U Božích muk

D2

Barokní bastion U Božích muk, oznaèovaný èíslicí XXXI, je souèástí dochovaného opevnìní v Praze 2. V roce 2011 byl prostor
revitalizován a zpøístupnìn veøejnosti, po èase se ovšem objevily poruchy severní stìny. Sanaci provádí divize 2.
Opevnìní pocházející ze støedovìku je situováno
na skalním høebeni podél Nuselského údolí. Samotný bastion byl postaven v letech 1653 až 1730.
V roce 2011 bylo místo upraveno dle návrhu
Pavly Melkové a Miroslava Cikána a vzniklé veøejné prostranství s pùsobivým výhledem, jehož souèástí je také restaurace, obdrželo pøestižní Grand
Prix architektù 2012.
Provizorní opravy
Pro spojení bastionu s údolím bylo v jeho západním rohu pøistavìno toèité ocelové schodištì, právì v jeho blízkosti však mezi bøeznem 2012 a únorem 2013 došlo k zásadnímu porušení severní
stìny. Vypadly dvì èásti kamenného lícového zdiva o ploše zhruba 18, resp. 20 metrù ètvereèných.
Místa havárie byla provizornì zajištìna nosníky,
sítìmi, táhly a výdøevou.
Když v létì 2013 degradace stìny pokraèovala, byly práce na doèasných opravách pøerušeny.
Hlavní projektant prozkoumal celkový stav konstrukcí a zpracoval finální dokumentaci s návrhem
oprav, vyhovujících rovnìž z hlediska památkové

Práce probíhající na severní stìnì bastionu již
z dálky signalizuje pøítomnost jeøábu.

První výpadky zdiva z roku 2012 byly provizornì
zajištìny nosníky, táhly a sítí.

péèe. Investorem je hlavní mìsto Praha, generálním dodavatelem Subterra.

Nestabilní kamenná pøizdívka bude snesena
vèetnì parapetu a nahrazena zdí v dvojnásobné
tloušce. Kamennou rovnaninu bastionu stabilizují
výztužné sítì a ocelové trny. Pøestavìn bude rovnìž systém odvodnìní a drenáží v parteru. Závìrem bude obnoveno orientaèní osvìtlení a závlahový systém vèetnì sadových úprav. Vrtné práce
zajistí spoleènost Zakládání staveb.
Sanace bastionu XXXI U Božích muk má probíhat až do závìru letošního roku.

Ocelobetonový rošt
Navržené øešení spoèívá v provedení skrytého
ocelobetonového roštu kotveného tyèovými samozávrtnými kotvami v celkové délce pøibližnì
1 400 metrù. Svislé nosníky tvoøí dvojice válcovaných profilù U 200 s kari výztuží a støíkaným betonem, jež spojují vodorovné ocelové pøevázky.

Rekonstrukce ulice ve Slivenci
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Na okraji Prahy provádí divize 4 stavební obnovu ulice K Holyni v celkové délce bezmála 600 metrù. Vzhledem ke vstupu
dalších spoleèností opakovanì došlo k posunu v harmonogramu stavby, pøes zimu jsou práce pøerušeny.
a bezbariérové køižovatky. Investora, hlavní mìsto
Praha, zastupuje spoleènost Zavos.

Na ulici ve Slivenci pracovala divize 4 ještì
v listopadu, poté následovala zimní pøestávka.
Subterra rekonstruuje ulici K Holyni vèetnì chodníkù a parkovacích stání v pražské mìstské èásti
Slivenec od roku 2014. Souèástí zakázky je rovnìž
obnova odvodnìní, výstavba autobusové zastávky

Nové povrchy i odvodnìní
Dle projektu má být celkem provedeno 4 033 metrù
ètvereèných živièných vozovek, 323 metrù ètvereèných parkovacích stání, 1 675 metrù ètvereèných chodníkù ze zámkové dlažby a 530 metrù
ètvereèných vjezdù se stejným povrchem. Zároveò bude vybudováno 370 metrù odvodnìní profilu
DN 300 vèetnì jedenácti ulièních vpustí, devíti
kanalizaèních šachet a jednoho spadištì.
Práce zahrnují rovnìž likvidaci stávající vozovky a její odvoz na skládku, sanaci plánì a položení vlastní konstrukèní vrstvy.
Dosud je hotov 370metrový úsek, zbývá zhruba 200 metrù vèetnì jednostranného chodníku.

Prodlevy kvùli kabeláži a vodovodu
Pøed pracemi divize 4 probìhla rekonstrukce vodovodu a pøípojek. Jednalo se o samostatnou akci
Pražské vodohospodáøské spoleènosti a jiného
dodavatele, která i vzhledem k nezbytnému výbìrovému øízení znamenala posun termínù o více než
ètvrt roku.
Dále bylo nutno po odkopání kufru komunikace pøeložit telefonní kabely, což spoleènost Cetin
provádìla samostatnì, silové kabely a také napájení veøejného osvìtlení. Pøeložky kabeláže a zpracování souvisejícího projektu zapøíèinily prodloužení stavby o další tøi mìsíce.
Akce tak sklouzla do zimního období a musela
být na nezbytnou dobu pøerušena. Rekonstrukce
slivenecké ulice skonèí ve druhém ètvrtletí roku
2016.

Co vás v uplynulém roce nejvíce potìšilo?
Samozøejmì je to mimoøádnì vysoký obrat, kterého jsme loni dosáhli.
Koncem roku jsem také navštívil øadu našich
projektù a mluvil s lidmi na divizích. Potkal jsem se
pøitom s mnoha mimoøádnì kvalitními, odbornì
zdatnými spolupracovníky, kteøí rozumìjí tomu, co
dìlají, a chtìjí nìco dokázat. Z toho mám velice
dobrý pocit. I tam, kde se zrovna nedaøí, jak bychom si pøáli, lidé nepodléhají skepsi a bojují.
Potìšující jsou ale i další vìci: upevnila se pozice naší divize TZB na trhu, nenechali jsme se
vlákat do pasti dumpingových cen, úspìšnì jsme
završili proces revize a aktualizace ISØ, posílili
a modernizovali jsme strojní park pro podzemní
a železnièní stavby. Samozøejmì zahøála i veøejná
ocenìní našich staveb.
Co si pøejete pro rok 2016 a obecnì do budoucna?
Na zahranièních cestách sleduji, co a jak se tam
staví. Když vidím nìkteré skuteènì složité stavby,
vždy mì napadne otázka, jak bychom se asi s takovým projektem vypoøádali u nás. Ne že bychom
jej neumìli také postavit, ale jak dlouho by trvala
pøíprava, jaká by byla spolupráce mezi investorem
a zhotovitelem, kolik úøedníkù, kteøí by mìli konat,
by nekonalo, kolik lidí by podalo trestní oznámení
a jaká mediální kampaò by stavbu provázela.
Z toho je zøejmá i odpovìï na otázku. Velice
bych si pøál zlepšení podnikatelského prostøedí,
které je u nás pro stavebnictví stále velmi nevlídné. A už jde o nevydaøenou legislativu, neèinnost
rùzných institucí a orgánù nebo pøevážnì nelichotivý obraz stavebnictví podávaný médii. Tak jako
v pohádce o Šípkové Rùžence bylo celé království
najednou postiženo hlubokým spánkem, kéž by
naopak celé stavebnictví bylo u nás najednou zasaženo pozitivním a konstruktivním myšlením.
Co se nejvíce zmìnilo od doby, kdy jste se stal
generálním øeditelem?
Zmìn bylo mnoho, ale dvì – spolu související –
„zakázky“ a „zahranièí“, bych zdùraznil.
U zakázek se významnì zmìnila investorská
struktura. Ta se rozšíøila a diverzifikovala. Na tom
by nebylo nic špatného. Není však v poøádku to, že
pro nìkteré velké investory, pro které jsme byli
v minulosti spolehlivými dodavateli, už prakticky
vùbec nepracujeme.
Významný výpadek zakázek u tìchto zadavatelù nás dovedl až k pomìrnì razantnímu nástupu
do zahranièí, kde jsme postupnì získávali cenné
zkušenosti. Díky nim jsou dnes zahranièní trhy
pevnou souèástí naší strategie a pohybujeme se
zde už s daleko vìtší jistotou a „mimo zónu pøekvapení“. Tak jako mnohokrát pøedtím bych i teï
rád v této souvislosti zdùraznil, že naše pùsobení
v zahranièí by nemìlo být kompenzací, ale nástavbou k domácímu trhu. Jen tak mùžeme dosáhnout
výsledkù, jež máme v dlouhodobém výhledu. Jednejme dle svého sloganu „Nedržíme se pøi zemi“.
Jaké jsou vaše priority v øízení spoleènosti?
Dùležitých oblastí je pochopitelnì celá øada. Nebojím se však zdùraznit, že nespornou a trvalou
prioritou jsou pro mì lidé. Ti dìlají firmu a jsou jejím hlavním kapitálem. Aby firma byla úspìšná,
musejí její lidé „umìt a chtít“. A aby chtìli, musí je
práce bavit a pøinášet jim uspokojení. To sice
z velké èásti záleží na nich samotných, ovšem také
na jejich správné stimulaci, na pracovním prostøedí, v nìmž tráví velkou èást svého života, na pracovním kolektivu, který je obklopuje, na pøístupu
jejich nadøízených a na mnohém dalším.
Ze své pozice proto mohu prohlásit, že na lidech, kteøí „umìjí a chtìjí“, spoleènosti Subterra
záleží a že vytváøet pro nì vstøícné prostøedí a pracovní podmínky je její trvalou prioritou.

Lyžaøské závody 2016

LYŽAØSKÉ ZÁVODY
SUBTERRA 2016
BÌH (KLASICKÝ STYL)
Ž
1. Jana Komárková
2. Lenka Kobiánová
3. Martina Horáková
M3
1. Petr Havelka
2. Jan Vintera
3. Vladislav Beneš
OBØÍ SLALOM
Ž
1. Lenka Kobiánová
2. Jana Komárková
3. Martina Horáková
M3
1. Vladislav Beneš
2. Jan Vintera
3. Pavel Ctibor
M2
1. Pavel Farský
2. Radek Novák
3. Lukáš Rùžièka
M1
1. Martin Mokrovics
2. Martin Válek
3. David Svoboda
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Také v letošním roce se ve tøetím lednovém týdnu konaly tradièní Lyžaøské závody Subterra. Necelé tøi desítky úèastníkù
se vydaly do areálu Vìtrný vrch v Dolní Moravì, aby ve svých kategoriích zmìøily síly ve tøech disciplínách.
M2
1. Miroslav Rypáèek
2. Radek Novák
3. Jiøí Nový
M1
1. Zdenìk Pata
2. Martin Mokrovics
3. David Svoboda
SLALOM SPECIÁL
1. Lenka Kobiánová
2. Jana Komárková
3. Martina Horáková
1. Vladislav Beneš
2. Jan Vintera
3. Petr Havelka
1. Pavel Farský
2. Radek Novák
3. Lukáš Rùžièka
1. Martin Válek
2. David Svoboda
3. Martin Mokrovics

První den za sluneèného poèasí probìhly obì
alpské disciplíny – slalom speciál a obøí slalom.
Mezi branky vyjelo 28 závodníkù ve ètyøech kategoriích.
V ženské kategorii zmìøilo síly sedm úèastnic
a obìma závodùm dominovala Lenka Kobiánová.
Rovnìž ve dvou ze tøí mužských kategorií dosáhl
tentýž závodník na nejvyšší pøíèky v obou slalomech, suverénní byli Vladislav Beneš a Pavel Farský. Pouze v jedné kategorii tak každá sjezdová
disciplína poznala rùzného vítìze – Martina Mokrovicse a Martina Válka.
Druhému dni závodù již poèasí pøálo o poznání
ménì, za silného snìžení se s bìžeckou tratí popralo patnáct závodníkù. Vítìzkou v kategorii žen
se stala nová kolegynì Jana Komárková a mezi
muži pak vybojovali zlato Petr Havelka, Miroslav
Rypáèek a Zdenìk Pata.
Za perfektní péèi a pøípravu dìkujeme organizátorùm, kromì tìch profesionálních také Lence
Kobiánové a Lukáši Rùžièkovi, a za úèast i bezproblémový prùbìh rovnìž všem ostatním.
Jarmila Komsová

Stejnì jako v loòském roce se lyžaøské závody konaly v areálu Vìtrný vrch v Dolní Moravì, jenž se
nachází pod masivem Králického Snìžníku. První den na sjezdovce panovaly ideální podmínky.

Setkání s Davidem Vávrou
D2 V souvislosti s nedávným dokonèením rekonstrukce Mìstského divadla v Kladnì navštívil
v prosinci divizi pozemních staveb spoleènosti
Subterra hlavní autor návrhu, architekt a zároveò
také divadelník David Vávra. Mezi pøítomnými nechybìl øeditel divize 2 Petr Kajer nebo vedoucí kladenského projektu Tomáš Hadáèek.
David Vávra je známým propagátorem architektury, který své herecké schopnosti uplatnil jako
protagonista populárních televizních cyklù Šumná
mìsta a Šumné stopy. Pøi setkání s pracovníky divize 2 pøedstavil svoji knihu Tøi cesty za architekturou, v níž shrnul dojmy z putování po Izraeli, Øecku a Jižní Americe. Text doprovázejí autorovy skici
a verše, fotografie by však ètenáøi hledali marnì.
Zájemcùm o knižní vánoèní dárek vìnoval architekt také svùj podpis.

Nejrychlejší ženou mezi brankami se v obou
disciplínách stala Lenka Kobiánová.

Obøí slalom i slalom speciál v kategorii M2
vyhrál Pavel Farský.

Bowlingový turnaj na konci roku
Prosinec je vhodným obdobím nejen k bilancování, ale také k nejrùznìjším neformálním spoleèenským akcím.
Každá divize je pojala po svém, zamìstnanci centrály z pražské Palmovky se sešli na bowlingu.

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
50 let
Kamil Korbeláø
Lubomír Crlík
55 let
Milan Kulík
60 let
Jiøí Nìmec
75 let
Ing. Jindøich Fajtl

V pøedvánoèním klání soutìžila padesátka
zamìstnancù, rozdìlená do dvanácti týmù.
6. 2.
1. 3.
31. 3.
21. 3.

Zvítìzil tým ve složení (zleva) Jan Vintera, Josef
Burian, Jaroslav Èižinský a Václav Braun.

Týden pøed Vánocemi se ve sportovním klubu
XBowling Žižkov sešlo pìt desítek zamìstnancù
centrály spoleènosti Subterra. Kromì pøíjemného
posezení byla na programu také soutìž v bowlingu
o hodnotné ceny.
Nejlepší mušku osvìdèili Václav Braun, Josef
Burian, Jaroslav Èižinský a Jan Vintera. Druhé
místo obsadil smíšený tým ve složení Jarmila
Komsová, Zora Ráblová, Petra Vavøínková, Roman
Brukner a Jiøí Nový. Tøetí pak skonèili Martin
Hradecký, Dušan Pokorný, Jiøí Procházka a Pavel
Zykán.

Tropický pavilon v Jihlavì otevøen
Jihlavský projekt Zoo pìti kontinentù završil Tropický pavilon, který byl stavebnìtechnicky nejnároènìjším z šestice objektù
postavených divizí 2 Subterra v posledních ètyøech letech. Slavnostní otevøení unikátní expozice probìhlo 12. prosince 2015.

26. 3.

PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Lukáš Vavruška
Ing. Miloš Váòa
Ing. Vlastimil Bárta
Libor Svozil
15 let
Ing. Pavel Ctibor
Josef Malý
Jan Doležel

S nepøíznivým poèasím pøi bìžeckém závodu
bojovala i vítìzka mezi ženami Jana Komárková.

1. 2.
1. 2.
15. 2.
1. 3.
5. 2.
16. 2.
12. 3.

Tropický pavilon se vyznaèuje organickými tvary
a jeho fasáda pøipomíná kùži plazù, kteøí jsou jeho
hlavními obyvateli. Vnitøek stavby pak velice vìrnì
napodobuje prostøedí džungle.
V exotickém duchu probíhalo rovnìž otevøení
pavilonu. Kromì architekta Jaroslava Huòáèka se
ceremoniálu zúèastnili i zástupci všech zainteresovaných subjektù na stranì investora. Dodavatele reprezentoval øeditel divize 2 Petr Kajer.
Unikátní expozice v jihlavské zoo s více než
sedmdesáti živoèišnými druhy od samého poèátku
poutá velký zájem návštìvníkù i médií.

Pøi otevøení Tropického pavilonu v jihlavské zoo
hovoøil za divizi 2 Subterra øeditel Petr Kajer.

Na programu ceremoniálu nechybìly ani
havajské tance.
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