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ZPR AVODAJ

OBNOVA TRATI BØECLAV-ZNOJMO

TRAMVAJOVÝ TUNEL V KARLSRUHE

Administrativní budova Nekázanka

D2

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

V roce 2015 zvítìzila Subterra ve výbìrovém øízení na rekonstrukci sídla spoleènosti Omnipol v ulici Nekázanka.
Na úpravách moderní stavby s cenným prùèelím pracuje divize 2.
Budova ze 70. let minulého století se nachází v historickém centru Prahy, za svùj architektonický
význam vdìèí pøedevším fasádì. K projektu se velice zodpovìdnì vyjadøovali také památkáøi, jednalo se dokonce o možném zápisu domu na seznam chránìných staveb. K nìmu však nakonec
nedošlo.
Množství projektových zmìn
Realizace zaèala pozdìji kvùli dvìma úpravám
projektu. Pùvodní návrh poèítal s razantnìjšími zásahy do fasády, ovšem investor, spoleènost Kerrigan Trade CZ, nakonec vyslyšel hlasy volající po
uchování jejího charakteru.
„I fasáda však bude nová, pouze získá stejný
výraz. Z celého domu zùstane v pùvodní podobì
jen vìtší èást nosné železobetonové konstrukce,“
øíká vedoucí projektu Michal Krenar.
Další složitost znamenalo samotné bourání,
stavba musela být na mnoha místech podepøena.
Zdemolována byla nejen dvì poslední podlaží, ale
i výtahové a instalaèní šachty, které sloužily jako
ztužující prvky objektu.
Bourací práce trvaly témìø rok. „V jejich prùbìhu jsme kvùli vysoké prašnosti a hluku museli
velmi intenzivnì øešit vztahy s majiteli a obyvateli
sousedních objektù,“ prozrazuje Michal Krenar
další souvislosti.
Vedoucí projektu poukazuje rovnìž na problematickou logistickou situaci, protože ulice Nekázanka nejen že leží v samotném centru Prahy, ale

Tøináct podlaží
Nosné konstrukce již byly dokonèeny, v kvìtnu se
konala slavnostní glajcha za úèasti investora.

Pùvodní fasáda patøila ke zdaøilým pøíkladùm
dobové architektury.

Stavba v úzké a jednosmìrné ulici pøedstavuje
znaèné komplikace.

Rekonstrukci objektu v ulici Nekázanka pøedcházely debaty o tom, zda má být zachován výraz
pùvodního prùèelí ze 70. let minulého století. Projekt se mìnil hned dvakrát.
navíc je jednosmìrná. To zkomplikovalo zejména
montáž a demontáž stavebního jeøábu.

Dnes probíhají práce na vnitøních prostorách,
napøíklad sádrokartonových pøíèkách, zdvojených
podlahách, podhledech a rozvodech TZB. Veškeré
èinnosti se v této fázi projektu øeší prostøednictvím
subdodavatelù.
Po rekonstrukci bude mít budova devìt nadzemních a ètyøi podzemní podlaží.
Nejnižší suterén bude vìnován technologickému zaøízení, zbývající podzemní úrovnì zabere
parkování pro 75 vozù. V pøízemí vznikne vstupní
hala s kavárnou pro zamìstnance, další nadzemní
podlaží obsadí bìžné kanceláøské prostory a na
støeše najde své místo ateliér.
Vzhledem ke zmínìným výrazným zmìnám
projektu pochopitelnì došlo k opakovaným posunùm závìreèného termínu, které v souètu èiní pøibližnì deset mìsícù.
V souèasnosti je dokonèení rekonstrukce
administrativní budovy Nekázanka plánováno na
listopad 2017.

D4

Další výstavba na Palmovce
Dvì administrativní budovy nazvané Palmovka Open Park 3 a 4 staví v pražské Libni spoleènost Metrostav.
Jako subdodavatel se na projektu podílí také divize 4 Subterra.
V oblasti Palmovky neutichá stavební ruch. Na døíve realizované budovy Palmovka Park 1 a 2, ve
kterých sídlí spoleènosti Subterra, resp. Metrostav, navazuje výstavba dalších dvou administrativních objektù. Soubor dotvoøí revitalizovaná
prùmyslová hala Palmovka Open Park 0.
Trojice staveb nabídne kanceláøské prostory
vysokého standardu s plochou 25 500 metrù ètvereèních, 251 parkovacích míst a rovnìž obèanskou
vybavenost. Pro Metrostav Development návrh
zpracovalo studio Aulík Fišer architekti.
Zelený certifikát
Na stavbì se podílí témìø celá divize 4 – provozy
elektro, zdravotnìtechnických instalací a ústøedního topení a také vzduchotechniky.
Jde o významnou a objemnou zakázku, z pohledu financí podobnou letos úspìšnì završenému projektu Florentinum.
„Budovy Palmovka Open Park 3 a 4 budou svými parametry a komfortem vybavení patøit k vùbec
nejlepším. Obì mají splòovat podmínky pro udìle-

Administrativní projekt Palmovka Open Park
tvoøí pøedevším dvì novostavby.

Soubor doplní rovnìž rekonstruovaná
památkovì chránìná hala.

ní mezinárodního certifikátu BREEAM Excellent,“
øíká obchodní námìstek divize 4 Jiøí Havel.
Jedním z prvkù zajišujících pohodlí uživatelù je
napøíklad nadstandardní hodinová výmìna vzduchu na osobu, oproti bìžným 36 dosáhne 50 metrù
krychlových. Ventilaci zajistí chladicí trámy, resp.
indukèní jednotky.
V budovách bude instalováno stabilní hasicí
zaøízení na bázi sprinklerù.

V záplavovém území
„Pamìtníky dodnes straší vzpomínky na povodnì
z roku 2013, kdy rozestavìné budovy dnešního sídla Metrostavu postihlo po roce 2002 druhé nejvìtší
vzedmutí vod za poslední dobu,“ zmiòuje technický námìstek divize 4 Vít Strejèek. Projekty proto
jsou na takové pøípady stavebnì lépe pøipraveny.
Divize 4 zahájila práce letos v kvìtnu, ukonèení je zatím stanoveno na konec dubna 2018.

Vážení ètenáøi,
po dalším z øady jalových návratù našich hokejistù
z mistrovství svìta, za doznívající vládní krize, jež
nedává zapomenout, že žijeme ve volebním roce,
na pozadí dalšího z dìsivých teroristických útokù
a pod dojmem pøekvapivých èinù amerického
(ostatnì i èeského) prezidenta se mílovými kroky
blížíme k okamžiku, kdy se rok pøeklopí do své druhé pùle. Ale pøes všechny turbulence, kterými nás
èastuje jeho dramatický prùbìh, je èas k malému
ohlédnutí zpìt i k pohledu dopøedu.
Rok 2016 jsme uzavøeli s dobrým výsledkem
u externího obratu a opìt ponìkud rozpaèitým
u tvorby zisku. Nutno podotknout, že na bezmála
pìtimiliardovém obratu se nemalou mìrou podílely zakázky v zahranièí, tvoøily pøibližnì 30 procent.
Loòský rok jsme formálnì uzavøeli auditem, valnou
hromadou a výroèní zprávou, neformálnì jsme si
jej vyhodnotili na programové konferenci.
Teï jde o rok letošní a ty následující. Co se
týká výrobního programu, musíme zapracovat na
jeho naplnìní, zejména v železnièním stavitelství
u divize 3. V jejím pøípadì jde jak o dlouhodobý, tak
o co nejkratší èasový horizont. U divize 2 je situace
vyváženìjší, letošní rok se jeví prozatím nadìjnì,
zamìøujeme se tedy hlavnì na ty další. Divize je
nyní na oèích v samotném srdci Evropy, když na
pražském Staromìstském námìstí opravuje radnièní vìž i s orlojem. Další zakázkou spojenou
s èeskou historií je letos konèící nìkolikaletá rekonstrukce Klementina. U divize 1 si mùžeme dovolit upøít svùj pohled relativnì nejdál, i když kromì kolektoru Hlávkùv most a pøepravy tøítunového
kamenného bloku s bonsají borovice ze Švýcarska
do botanické zahrady v Praze-Troji je divize na tuzemském trhu zakázkovì na suchu. V zahranièí se
jí však daøí výraznì líp, v kvìtnu zapoèala práce na
portálu železnièního tunelu Milochov na Slovensku, zaèátkem èervna probìhlo slavnostní zahájení stavby dálnièního tunelu Spitzenberg v Nìmecku a práce na dalším tam zaènou v létì.
Toto jarnì-letní období s sebou pøináší též
události potvrzující, že Subterra se snaží dostát
i své spoleèenské roli. V kvìtnu jsme tradiènì
podpoøili vrcholnou kulturní akci, Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, a byli partnerem jednoho ze stìžejních festivalových koncertù: vedle
pøívìtivého Mozarta na nìm zaznìla i odvážná
hudba ve své dobì nepohodlného sovìtského
skladatele, pøipomínající nejtemnìjší kapitoly historie minulého století. Subterra se také stala
partnerem spolku Cesta za snem a i letos se aktivnì zapojí do projektu Metrostav handy cyklo maraton, jenž se pojede poèátkem srpna.
A na vlnì pøimìøeného optimismu ještì pár
slov závìrem. Jsem pøesvìdèen, že jsme se výraznì posunuli v jednáních o koneèné cenì zahranièních projektù tunelu Bancarevo v Srbsku a AKWT
v Nìmecku a že je v blízké dobì finanènì uzavøeme. To je realita. Vývoj naší èinnosti ve druhém pololetí odhaduji rovnìž pomìrnì pøíznivì. Zde bych
rád požádal všechny spolupracovníky o dùraznou
snahu a úsilí, aby se tyto odhady pøemìnily ve skuteènost. To je moje pøání. Tím je i to, abyste v èase
prázdnin a dovolených doplnili a podpoøili své síly
i chu do další práce.
Hezké letní dny všem.
Ing. Ondøej Fuchs
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Betonáž tramvajového tunelu v Karlsruhe

D1

Subterra se podílí na realizaci 250metrového tunelového úseku v historickém centru Karlsruhe.
Divize 1 spolupracuje se spoleèností BeMo Tunnelling formou doèasného pøidìlení zamìstnancù.

D4 Subterra zvítìzila ve výbìrovém øízení na realizaci vzduchotechniky pro novou administrativní
budovu City Element na pražské Pankrácké pláni.
Generálním dodavatelem stavby je spoleènost
EQOS Energie.
Objekt se sedmi nadzemními a ètyømi podzemními podlažími tvoøí železobetonový skelet s pøevážnì prosklenou fasádou. Jednotky situované na
støeše zajistí vìtrání celé budovy, tj. kanceláøí,
vstupní haly, komerèních a technických prostor,
parkovištì i chránìných únikových cest.
Provoz VZT divize 4 poèítá s dokonèením zakázky letos v øíjnu.

Oprava ve stanici Plzeò-Valcha

D3 Stav železnièního svršku v plzeòské stanici Valcha si vyžádal opravu asi 400metrového úseku, již
v listopadu 2016 provedla divize 3.
Rekonstrukce druhé stanièní koleje probìhla
v nepøetržité výluce a spoèívala ve snesení kolejového roštu, odvozu štìrku po kolejích, vyrovnání
a zhutnìní plánì, pøedštìrkování a pokládce železnièního svršku pomocí dvoucestných bagrù.
Kolejnice a pražce byly užité, svìrky nové. Následovalo strojní podbíjení a svaøování koleje.
Práce pod vedením Zdeòka Paty zahrnovaly
rovnìž soubìžnou opravu hrany nástupištì.

Mezinárodní doprava kamene

D1 Subterra zajišuje pøepravu kamenného bloku
ze Švýcarska do botanické zahrady v Praze-Troji.
Z prohlubnì v témìø tøítunovém kusu horniny, který do naší metropole poputuje z mìsteèka Boswill,
vyrùstá bonsaj borovice.
„Této netradièní zakázky jsme se ujali v rámci
dlouhodobé spolupráce s pražskou botanickou
zahradou, jež se stala zajímavým partnerem pro
prezentaci naší spoleènosti,“ dodává obchodní
námìstek divize 1 Jan Panuška, který celou akci
koordinuje.

Sanace akvaduktu u Norimberku
D1 Spolupráce divize 1 se spoleèností BeMo Tunnelling pokraèuje, tentokrát jde o pøidìlení pracovníkù na opravu lodního mostu u Norimberku.
Akvadukt je souèástí plavební spojnice Europakanal, úseku mezi Mohanem a Dunajem. Pracovníci divize 1 zesilují stropní desku v technické
komoøe mostu, na dodateènou armaturu aplikují
støíkaný beton. „Pøínosem je zkušenost se sanací
betonových konstrukcí i úèast na velmi neobvyklé
stavbì,“ øíká vedoucí projektu Pavel Farský.
Dokonèení opravy je plánováno na závìr letošního èervna.

Pøímìstská tramvaj v Karlshruhe má charakter regionálního vlaku, který ve mìstì využívá tramvajové koleje a projíždí ulicemi.
Kvùli nedostateèné kapacitì sítì a velké hustotì ostatního provozu budou v oblasti historického centra mìsta, v tomto pøípadì v ulici Karl-Friedrich-Straße, tramvaje èásteènì vedeny podzemními trasami.
Práce v pøetlaku
Stavba propojuje již hotový úsek, jenž byl ražen
technologií TBM, s podzemním nádražím Marktplatz, zbudovaným v otevøené stavební jámì.
Unikátnost projektu spoèívá ve zpùsobu jeho
provádìní, ražby i betonáže probíhají v tzv. kesonu. Pøetlak v rozmezí 0,7 až 1,25 baru zabraòuje
vnikání podzemní vody z horninového masivu do
tunelu. Tento zpùsob práce ovšem pøináší znaèné
komplikace, napøíklad použití strojù pohánìných
výhradnì elektøinou.
Zároveò je tøeba eliminovat zdravotní rizika.
„Musíme dbát zejména na zkrácení pracovní doby
v kesonu a také na øádnou kompresi a dekompresi
v pøetlakové komoøe, takzvané šlojsnì, na zaèátku
a na konci smìny,“ upozoròuje Pavel Farský, vedoucí projektu za divizi 1.
K nároènosti stavby pøispívá i nízké, neúnosné
nadloží a vysoká hladina podzemní vody.

.Stísnìné podmínky
Zajištìní stavby uprostøed historického centra
mìsta, jejž sužují neustálé dopravní zácpy, zname-

Kvùli rozšiøujícímu se profilu bude tøeba bednìní
pro definitivní ostìní neustále pøestavovat.

Pracovní dobu v kesonu ohranièuje komprese
a dekomprese v pøetlakové komoøe.

V úseku tramvajového tunelu v Karlsruhe, na jehož realizaci se podílejí pracovníci divize 1 Subterra,
probíhá v souèasné dobì betonáž spodní klenby.
ná i složitou logistiku. Na stavbu nemùže vjet bìžná technika, omezen je i pohyb personálu.
Svoji roli hraje také nepravidelný prùøez tunelu. „Metodu NRTM jsme na tento úsek museli nasadit právì kvùli jeho geometrii – tubus se rozšiøuje z pøibližnì 8 metrù na 19. Betonáž definitivního
ostìní tedy bude èasovì i technicky nároèná. Ve
stísnìném prostoru a pøi zmiòovaných omezeních, která plynou z práce v pøetlaku, budeme neustále zvìtšovat betonážní formu,“ popisuje další
specifika stavby Pavel Farský.
V souèasnosti je v Karlsruhe vybetonována
asi tøetina spodní klenby a zaèala montáž tunelového bednìní, jehož dodavatelem je švýcarská
spoleènost Kern.
Pøedpokládaný termín dokonèení byl stanoven
na konec letošního srpna.

Technologické vybavení pro Waltrovku

D4

Nìkdejší tovární areál v pražských Jinonicích se již tøi roky pøemìòuje na obytný a administrativní soubor.
Na realizaci projektu spoleènosti Penta dlouhodobì pracuje i divize 4 Subterra.

Budova Mechanica 2, která nabídne kanceláøe
a obchody, se již pøiblížila dokonèení.

Mechanické profese TZB dodávala divize 4 již pro
první stavbu v areálu, administrativní budovu
Aviatica. Následovaly inženýrské sítì v obytné
èásti developmentu.
Aktuálnì se jedná o skupinu objektù s názvem
Mechanica. Kromì novostaveb Mechanica 1 a 2,
na nichž Subterra pracuje již delší dobu, sem patøí
i budova Walter, rekonstrukce bývalé tovární kotelny. V objektu o šesti nadzemních a jednom podzemním podlaží vznikne medicínské centrum.
Na dodávce technického vybavení se podílí
rovnìž spoleènost HTK Hradec Králové.

Složitosti na støeše
Divize 4, která zahájila práce v únoru 2017, zajišuje ZTI, RTCH, VZT a SHZ. Strojovny jsou situovány v suterénu, kotelny a chladicí jednotka pak na
støeše. Právì øešení støechy se jeví jako nároèné,
s ohledem na prostorové uspoøádání pøi kumulaci
všech profesí TZB. „Tato stavba je pod dohledem
památkáøù, kteøí dbají pøedevším na zachování jejího vnìjšího vzhledu,“ poznamenává vedoucí projektu Václav Rataj.
Dokonèení všech tøí objektù je pøedpokládáno
o letošních prázdninách.

Oprava kolektoru v Praze-Lužinách

D1

Mezi bøeznem a kvìtnem letošního roku provedla divize 1 v ulici Neústupného sanaci kolektorové pøípojky,
která se nacházela v havarijním stavu.
Stavební práce, jež divize 1 realizovala coby generální dodavatel pro spoleènost Kolektory Praha, se
týkaly tøímetrové pøípojky k dvanáctipatrovému
bytovému domu.
Celá pøípojka se propadla o pøibližnì 30 centimetrù a dostala se do nebezpeèného kontaktu
s rozvodem plynu. „O potrubí se opíral celý betonový monolit. Situace byla tak neobvyklá, že klient
na stavbu doslova poøádal exkurze, když jsme pøípojku rozebírali,“ vysvìtluje dùvody opravy vedoucí projektu Jan Vítek.
Nový betonový pláš
Práce zapoèaly okopáním pøípojky do hloubky ètyø
metrù, pokraèovaly rozbouráním betonového pláštì a zhutnìním podkladu. Následovala betonáž

Celý pláš kolektorové pøípojky musel být
odbourán a znovu vybetonován.

Rekonstrukce zahrnovala i montáž nových
kabelových lávek.

podlahy, stìn a stropu vèetnì izolace, pak byl celý
objekt opìtovnì zasypán. Tato èást trvala pouhých dvacet dní.

Na závìr byly pøetìsnìny prostupy rozvodù –
elektøiny, plynu, vody a tepla – a instalovány kabelové lávky vèetnì uzemnìní.
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Výstavba zimní haly PADOK IceRink

D2

PÌT OTÁZEK

Pavel Horák

V Praze-Strašnicích pokraèuje realizace zimní tréninkové haly, jejímž generálním dodavatelem je divize 2.
Stavba, která se nachází u lanového mostu, již získává obrysy.

Vedoucí projektu roku 2016

Projekt PADOK IceRink tvoøí dvì haly s plochami
pro lední hokej i krasobruslení a spoleèné zázemí.
Montáž betonových skeletù již byla dokonèena, v prostoru støešní konstrukce jsou osazována ocelová ztužidla. V místì objektu C, zázemí, byly
vybetonovány technologické šachty a také snìžná
jáma, následuje montáž ležaté kanalizace.
Stabilizace terénu
S ohledem na problematické podloží v prostoru
haly B došlo k sanaci plánì v aktivní zónì, stabilizaci zajistilo smìsné pojivo. Poté byly do skeletù
obou hal mezi železobetonové obruby ledových
ploch navezeny konstrukèní vrstvy štìrkodrtí pod
první betonovou desku.
„Desky jsou dvì – spodní je vytápìná, oddìlená izolantem, a horní pak chlazená,“ vysvìtluje
vedoucí projektu Petr Bican. Dále byla provedena
vodovodní a kanalizaèní pøípojka v Pøetlucké ulici.
Od konce kvìtna následují montáže trapézových plechù a sendvièového opláštìní. Jakmile
dojde k uvolnìní plochy v hale B, bude zahájena
montáž topného registru.
PADOK Ice Rink bude dokonèen ještì letos.

Dubnovou programovou konferenci dle tradice
zakonèilo vyhlášení nejlepších zamìstnancù za
loòský rok. Mezi vedoucími projektù znovu uspìl
zástupce divize 2.
Pavel Horák nastoupil po absolvování SPŠS
v Mìlníku v roce 1988 do státního podniku VDUP,
pøedchùdce spoleènosti Subterra, jako stavební
dìlník. Dnes pracuje na pozici vedoucího projektù,
mimo jiné se od roku 2012 vìnuje rekonstrukci historických budov pražského Klementina.

Po dokonèení nosné konstrukce budovy následuje betonáž samotných ploch pro kluzištì,
jejichž charakteristický tvar je na stavbì již dobøe patrný.

D3

Revitalizace trati na Valticku
Ve známé oblasti Lednicko-valtického areálu probíhá od konce bøezna revitalizace železnièní trati Bøeclav–Znojmo.
Subterra provádí stavbu ve spoleènosti Malverína, kterou vede OHL ŽS.

doèká rovnìž zabezpeèovací zaøízení, traová
rychlost se díky ní zvýší z 80 na 120 km/h. Ve stanici Valtice pak vlaky budou dosahovat místo 40 až
100 km/h.

Pro snesení kolejového roštu využila divize 3 stroj PKP 25/20i. Na úpravy jihomoravské trati nasadí
Subterra i svoji další železnièní mechanizaci.
Stavební èinnost se dotýká èásti trati mezi Boøím
Lesem a Valticemi, divize 3 pracuje na samotné
stanici Valtice a navazujícím tøíkilometrovém úseku. Jeho souèástí je též zastávka Valtice mìsto,

jež tvoøí hlavní vstupní bránu do proslulého vinaøského kraje.
Projekt zahrnuje rekonstrukci šesti pøejezdù,
sedmi propustkù a ocelového mostu. Úpravy se

Osvìdèená mechanizace
Divize 3 zaèala s pøípravou už v polovinì bøezna.
Hlavní práce se soustøedí do nepøetržité výluky,
která probíhá od zaèátku dubna do konce èervna.
Kvìten byl vìnován zejména opravì železnièního
spodku spolu s odvodnìním celé trati. Na èerven
jsou naplánovány práce na rekonstrukci železnièního svršku.
Pokládka kolejového roštu bude provedena
portálovým strojem Robel, který se osvìdèil již na
øadì pøedcházejících staveb. Realizaci výhybek ve
stanici Valtice pak zajistí samohybný pokladaè
DESEC.
Z vybavení, jímž disponuje støedisko mechanizace, bude dále využita strojní podbíjeèka a pluh
pro úpravu štìrkového lože. Po zhotovení kolejového roštu a zaštìrkování budou kolejnice v celém
úseku svaøeny do bezstykové koleje.
Kromì obnovy železnièního spodku a svršku
provede divize 3 bìhem výluky také pøestavbu
nástupiš na bezbariérové provedení. K dalším
pracím v realizovaném úseku patøí napøíklad výstavba zárubních a opìrných zdí v blízkosti zastávky Valtice mìsto.

Elektroinstalace pro spoleènost Rakona

D4

Rakovnický tovární areál doplnila pøístavba k výrobní hale, na jejíž realizaci se podílela také Subterra.
Divize 4 dodává zaøízení silnoproudu a slaboproudu pro Metrostav.
Provoz elektro divize 4 zahájil své práce v Rakovníku v prosinci 2016.
Souèástí zakázky byla demontáž transformátoru o výkonu 1 000 kVA v objektu energocentra
a instalace nového o výkonu 1 600 kVA vèetnì posílení stávajících vývodù nízkého napìtí.
Spolu s dodávkou samotné stavební elektroinstalace zajišovala divize 4 také napájení novì
namontované výrobní technologie. Ve výètu prací
nechybí ani osvìtlení, tovární i kanceláøské prostory jsou vybaveny tìlesy s úspornými LED zdroji.
Slaboproudé rozvody
Pro protipožární zabezpeèení nové jižní pøístavby
i èástí pøiléhajícího objektu, které byly doposud
bez ochrany, realizovala divize 4 montáž tuzemského systému EPS LITES vèetnì zaøazení všech

novì øešených prostor do softwarové nadstavby.
Dále byla v novém objektu provedena strukturovaná kabeláž a napojení telefonní pøípojky z areálové
ústøedny v hlavní budovì.
Kromì instalací v novì postavené èásti patøila
do zakázky v první etapì rekonstrukce i úprava
osvìtlení v pùvodní hale, kde si nová výrobní linka
rovnìž vyžádala doplnìné napájení.
Práce za provozu
Jistou komplikaci pøedstavovala práce bez pøerušení provozu v pùvodní výrobní hale.
„Bylo by velmi obtížné vyjednat kompletní odstávku, takže veškeré stavební èinnosti probíhaly
v dílèích pøerušeních po více dnù a v drobnìjších
rozsazích. Práce v továrnì samozøejmì provázela
velmi pøísná opatøení pro zajištìní bezpeènosti

Montáž elektrických rozvodù v rakovnické
továrnì probíhala bez pøerušení výroby.
a ochrany zdraví,“ øíká Michal Virt, vedoucí provozu elektro divize 4.
V souèasnosti probíhá zkušební provoz výrobních linek a chystá se kolaudace.

Co bylo pøi dosavadní pìtileté práci na Klementinu nejnároènìjší?
Jako na všech stavbách jde o projednávaní zmìn,
v tomto pøípadì se správcem programu, Ministerstvem kultury ÈR. Z hlediska stavebního byla velmi
složitá obnova fasád, zejména do rušné ulice Køižovnická. A to nejen kvùli silnému provozu automobilù i tramvají a nepøíliš širokému chodníku, ale
také právì z hlediska projednávání se zástupci památkové péèe. Vèetnì poradního sboru generálního øeditele Národní knihovny ÈR, která je investorem. Napøíklad jsme déle než ètyøi mìsíce dvaceti
odborníkùm vzorovali odstíny omítek.
Dnes jsme tìsnì pøed dokonèením II. fáze druhé etapy a chystáme prostory ke kolaudaci a pøedání investorovi.
Jak se s rekonstrukcí památky vyrovnaly jednotlivé profese?
Dalo by se øíci, že pro všechny to bylo velice složité. Jak jsem již zmínil, veškeré zásahy a prvky byly
pod dohledem zástupcù Národního památkového
ústavu a také magistrátních památkáøù.
Nesmírnì nároèné byly práce týkající se TZB,
jelikož stavba probíhá za nepøerušeného provozu
knihovny pro veøejnost. Rùzné pøepojování stávajících tras bez znalostí jejich pøesných návazností
na další souèásti areálu bylo vìtšinou hodnì dobrodružné.
Zaznamenal jste ze strany veøejnosti už nìjakou
odezvu na vaši práci?
Pokud jde o veøejnost odbornou, velice kladnì je
hodnoceno právì provedení fasád do Køižovnické
ulice, tedy smìrem ke Karlovu mostu, realizované
v roce 2015.
Nesmím zapomenout ani na zdaøilé zrestaurování nástìnných maleb v Køižovnické chodbì,
které zachycují výjevy ze života hlavních svìtcù
jezuitského øádu, sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského. Za zhlédnutí stojí zvláštì poté,
kdy jsme nainstalovali jejich nasvícení.
Nedávno jste zaèali s rekonstrukcí vìže Staromìstské radnice. Èím je tato zakázka výjimeèná?
Samozøejmì je namístì velký respekt, nebo se
jedná o jednu z nejznámìjších a turisticky nejnavštìvovanìjších památek. A každý z nás bude porovnávat výsledek rekonstrukce, zejména podobu
kamenných prvkù na fasádì, se svojí zažitou pøedstavou o této stavbì.
V souèasnosti øešíme zásadní poruchy konstrukcí vzniklé zejména bombardováním na konci
druhé svìtové války, abychom mohli po 70 letech
na arkýø osadit originální pískovcové sochy èeských svìtcù. Ty jsou nyní umístìny v pøízemí radnice a nahrazeny vylehèenými kopiemi.
Co mohou opravy dùležitých památek spoleènosti Subterra pøinést?
Urèitì máme na èem stavìt. V minulosti jsme realizovali mnoho dùležitých a oceòovaných staveb
a tím získali renomé.
Vìøím, že také souèasné stavby v segmentu
rekonstrukcí historických objektù pøitáhnou pozornost dalších investorù a budeme jedni z prvních, koho by si pøáli jako dodavatele.

www.subterra.cz
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Cena pro obnovu šumavské trati

Tradièní koncert Pražského jara
Také v letošním roce Subterra podpoøila jeden z veèerù na nejvìtším tuzemském festivalu klasické hudby.
Partnerský koncert se konal 22. kvìtna ve Smetanovì síni Obecního domu.

D3 Subterra se prostøednictvím divize 3 zúèastnila
soutìže Stavba roku Plzeòského kraje 2016, která
si letos pøipsala svùj ètrnáctý roèník.
Rekonstrukci železnièní trati Klatovy – Železná Ruda vybrala odborná porota mezi nominované
stavby, když vyzdvihla její provedení v nároèných
horských podmínkách CHKO Šumava a rovnìž pøínos rychlejší a bezpeènìjší železnièní spojnice pro
místní obyvatele i turisty. Titul v kategorii dopravních a inženýrských staveb v letošním roce
udìlen nebyl, rekonstrukce šumavské regionální
trati však obdržela jednu z dalších cen, již zaštiuje
Okresní hospodáøská komora Plzeòsko.
Na slavnostním veèeru v plzeòské Mìšanské
besedì zastupoval divizi 3 vedoucí projektu Pavel
Zelina, jenž ocenìní pøevzal z rukou pøedsedy OHK
Plzeòsko Oty Rubnera, stejnì jako pøedstavitelé
partnerù v dodavatelské spoleènosti, tedy OHL ŽS
a AŽD Praha.
Rekonstrukce jednokolejné neelektrifikované
trati Klatovy – Železná Ruda, vedoucí až na èesko-nìmeckou hranici, byla zahájena v èervenci 2014
a dokonèena v øíjnu 2016.

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
Eva Ondráèková
Jitka Trefilová
Ing. Petra Jandáková
50 let
Pavel Kováø
55 let
Milan Košša
Bohumil Jiøinský
Pavel Gewiese
Ing. Jan Frantl
60 let
Jiøí Kelíšek

19. 6.
19. 6.
21. 6.

Mozartovu Koncertantní symfonii provedli
sólisté Jiøí Vodièka a Jakub Fišer.

Šostakovièovu Tøináctou symfonii pøednesla
Èeská filharmonie s mužským pìveckým sborem.

Aplaus sklidil také litevský zpìvák Kostas
Smoriginas a dirigent Petr Altrichter.

Pravidelná podpora Pražskému jaru není a nikdy
nebyla náhodnì zvolenou reklamní akcí, ale nepøehlédnutelným zdùraznìním spoleèných hodnot: souhry, mezinárodní spolupráce a nadèasovì
se uplatòující snahy o krásný zážitek.
Letošní rok jej pøinesl již po šestadvacáté;
Subterra dostala i tentokrát možnost zvolit za svùj
partnerský jeden z nejprestižnìjších koncertù festivalu: Èeská filharmonie se rozhodla uvést pod
taktovkou svého šéfdirigenta mimoøádnì atraktivní program. Klasicky úsmìvná Koncertantní symfonie Es dur W. A. Mozarta se dvìma sólisty navozuje pohodu osmnáctého století a její konfrontace,
po pøestávce, se syrovou tragikou století minulého, prožitou a zhudebnìnou velmi nekonformním
sovìtským skladatelem Dmitrijem Šostakovièem,
mìla nabídnout posluchaèùm nevšední zážitek
spojením dvou hudebních protipólù.
Tento zámìr se beze zbytku podaøilo naplòovat už v první èásti veèera: dva vynikající mladí sólisté pøedvedli dokonalou souhru a vzájemné poro-

zumìní pøi pøedávání nebo doplòování melodie
mezi dvìma smyècovými nástroji (houslemi a violou) a pøi excelentním souznìní s celým orchestrem vedeným bezpeènì, by na poslední chvíli zaskakujícím, dirigentem Petrem Altrichtrem. První
èást veèera tedy pøijal nadšený potlesk publika.
Druhou, posluchaèsky nepomìrnì nároènìjší
èást vyplnila Tøináctá z celkových patnácti Šostakovièových symfonií; mezi nimi je jedinou, v níž se
od poèátku do konce zpívá a právì nekonformní
text ukrajinského básníka Jevtušenka vedl kdysi
k jejímu zákazu sovìtskou mocí. Litevský basista
Kostas Smoriginas si poèínal po celou dlouhou
dobu trvání symfonie pìvecky suverénnì (stejnì
jako obèas zasahující sbor sestavený z mužských
hlasù dvou pražských sborových tìles), nicménì
jeho perfektní ruštinì rozumìlo v sále jen urèité
procento posluchaèù. Škoda, že do Prahy dosud
nedospìla jinde už všeobecnì užívaná praxe svìtelných monitorù umožòujících publiku pohodlnì
sledovat zpívaný text ve srozumitelném pøekladu

(otištìný v programech je ve ztemnìlém sále
k nièemu).
Nicménì i tak bylo znát, že jde o jednu z klíèových symfonických skladeb dvacátého století,
shrnující v kostce jeho dìjinnou problematiku se
všemi tragickými rozpory (rokle Babij jar, po níž se
skladba jmenuje, se stala dìjištìm nejmasovìjšího známého vraždìní bezbranných). V provedení
špièkových umìlcù se po líbezné Mozartovì
skladbì stala ovšem také otázkou, èím lidstvo naplní svoje století souèasné.
K odlehèení mysli pak pøispìlo spoleèenské
setkání uspoøádané jako obvykle v reprezentativních prostorách Obecního domu. Naše hosty na
nìm pøivítal generální øeditel Ondøej Fuchs. Pøes
pokroèilou hodinu se i tato èást veèera setkala
s hojnou úèastí, a nebyla-li slova spokojenosti jen
zdvoøilostní frází, potìšila snad všechny pøítomné.
Ti jako každý rok odcházeli se žlutou rùží v ruce.

Zahájení ražeb na Spitzenbergu

25. 6.
12. 7.
22. 7.
23. 7.
Výstavbu tunelu zajišuje tým, který utvoøili
pracovníci spoleèností BeMo a Subterra.

I na stavbu tunelu Spitzenberg dohlíží soška
svaté Barbory.

Subterra získala se spoleènostmi Stutz a BeMo
Tunnelling v roce 2016 zakázku na výstavbu tunelu
v úseku dálnice A44, který spojuje mìsta Wald-

kappel a Ringgau ve spolkové zemi Hesensko.
Strojní vybavení i pracovníky pro ražbu dvou tubusù o délce 599 metrù a také dvou tunelových pro-

PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Ing. Ludìk Melzer
Ing. Martin Plíva
Anton Kulošák
Marián Lonek
Barbora Janotová, DiS.
Mgr. Alice Rozkydalová
15 let
Jaroslav Müller
Miroslav Pustina
Jaroslav Štumpf
Ing. Daniela Filipová
Bohumil Jiøinský
Ing. Jaroslav Hovorka
20 let
Josef Neèas
Alois Hájek
Jan Koláø
25 let
Petr Procházka
Jaromír Hlávka
40 let
Bohumil Bernhard

1. 6.
4. 6.
5. 6.
5. 6.
1. 7.
19. 7.
1. 6.
1. 6.
1. 6.
24. 6.
12. 7.
16. 7.
4. 6.
9. 6.
20. 6.
8. 6.
1. 7.
18. 7.
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Od letošního února probíhají práce na dálnièním tunelu Spitzenberg v Nìmecku. Dne 2. èervna se zde konal ceremoniál
i s prvním odpalem, jehož se zúèastnili také zástupci spoleènosti Subterra.

14. 6.

30. 7.

Vladislav Beneš

pojek ve spolupráci zajišují spoleènosti BeMo
Tunnelling a Subterra.
Kontakty obou spoleèností podpoøilo i slavnostní zahájení ražeb, jehož se za èeskou stranu
zúèastnil obchodní øeditel Jiøí Tesaø a øeditel divize 1 Josef Baèa. Hlavním øeèníkem byl státní tajemník z berlínského ministerstva dopravy Rainer
Bomba, který mimo jiné zmínil nìmecké investice
do dopravních staveb plánované do roku 2030 ve
výši 230 miliard eur.
Na závìr ceremoniálu posvìtil místní faráø
evangelické církve sošku svaté Barbory, jež je
patronkou všech podzemních staveb. Hudbu obstarala dechová kapela Wehretaler Muzikanten.
Termín dokonèení tunelu Spitzenberg je stanoven na rok 2019.

Aktivnì na Cestì za snem
V sobotu 24. èervna 2017 poøádá spolek Cesta za snem ve Žlutých lázních jednodenní sportovní festival Pražské léto.
Mezi partnery organizátorù patøí od letošního roku také Subterra.
Akce je urèena všem. Na programu je sportování
ve vodì i na souši, na trávì i na písku, pøípadné též
koupání. Pøijdou zajímavé osobnosti, probìhnou
sportovní exhibice, módní pøehlídky a hudební vystoupení. Ve Žlutých lázních bude i zóna pro dìti.
Jednou z aktivit bude Pražský cyklo maraton,
spoleèná vyjížïka na kolech, kolobìžkách a odrážedlech, která povede pøevážnì po cyklostezkách,
parcích nebo podél Vltavy. Nechybí ani dìtská trasa o délce 3,5 kilometru. Zúèastnit se mùže každý,
bez registrace. Staèí pøijet v deset hodin na start
do Žlutých lázní nebo se pøidat na trati.

Další souèástí pražské sportovní soboty je ÈEZ
handy kvadriatlon smíšených dvojic. Ètyøi disciplíny (plavání, støelba, kánoe a kolo) absolvuje dvojice spoleènì nebo lze postavit štafetu a závod si
rozdìlit. Kvadriatlonu se lze zúèastnit zdarma, je
tøeba jen registrace na www.cestazasnem.cz.
V souvislosti s podporou spolku Cesta za snem
jsou k dispozici samolepky na auta s logem závodu
Metrostav handy cyklo maraton 2017, jež zájemci
dostanou na recepci v sídle spoleènosti Subterra.
Jana Komárková

Pražské léto nabídne sportovní aktivity urèené
i tìm nejmenším.
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