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REKONSTRUKCE PENZIONU SILESIA

ÈERPACÍ STANICE HRDLOØEZY

Rozšíøené Centrum Chodov dokonèeno

D4

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Pražské Centrum Chodov, které patøí k nejvìtším tuzemským nákupním komplexùm, bylo v øíjnu slavnostnì otevøeno.
Rekonstruované objekty i novì vybudovanou èást souboru technologiemi vybavila divize 4.
Další fází se stala restauraèní zóna, která obsahuje osmnáct provozoven. Gastronomická zaøízení si vyžádala velice rozsáhlé technologie, jež
divize 4 montovala do strojoven i na støechu. „Jelikož práce probíhaly v zimním období, pøipravili
jsme nejprve otopný a vìtrací systém, abychom
v budovì zabezpeèili odpovídající pracovní podmínky,“ podotýká vedoucí provozu VZT David Svoboda. Restaurace a obèerstvení slouží zákazníkùm
již od letošního bøezna.
Poslední fázi stavby tvoøily rozvody a koncové
prvky ve zbývajících prostorách budovy D.

zákonných požadavkù, mìnily se napøíklad dimenze podtrubí.
Výstavba budovy D byla rozdìlena do tøí fází,
jejichž harmonogram korespondoval s termíny
otevírání pøíslušných èástí objektu. Jako první byly
dokonèeny podzemní garáže, kolaudace probìhla
již v èervenci 2016.

Rekonstrukce pùvodní èásti
Souèástí projektu byla také obnova první, více než
deset let staré etapy Centra Chodov, tj. objektu A.
Z pohledu technologického vybavení šlo o estetické úpravy, vyèištìní, revize a opravy stávajících
instalací. Èasto bylo tøeba pøistoupit k individuální
renovaci koncových prvkù. „Napøíklad jedna z pasáží se promìnila v takzvanou The Designer Gallery, kde jsme museli ještì více než obvykle dbát
na estetické požadavky,“ øíká David Svoboda.
Práce v objektu A jsou nyní dokonèeny. Výjimku pøedstavují pouze rozvody v prostoru bývalého
obchodu Albert, které již postoupily do závìreèné
fáze. Termínem pro tuto èást je letošní prosinec.
Oficiální dokonèení a slavnostní otevøení Centra Chodov probìhlo 10. øíjna 2017, akce pro veøejnost se konala následující den. Nová podoba nákupního komplexu, jenž v Èesku nabízí nejvíce obchodù, pøilákala asi 13 tisíc lidí.

Pasáž The Designer Gallery mìla zvýšené nároky
na provedení koncových prvkù instalací.

Jednotky a hlavní rozvody vzduchotechniky se
soustøeïují na støeše.

Centrum Chodov, stojící u stejnojmenné stanice pražského metra, se v posledních dvou letech výraznì
promìnilo. Nejviditelnìjší souèástí projektu je nová budova D.
Rozšíøení a obnova Centra Chodov probíhala od
poèátku roku 2016. Stavba vznikala bez generálního dodavatele, na prùbìh prací dohlížela spoleènost PM Group CZ.
Na dodávkách mechanické èásti TZB se spoleènì podílely Subterra a Instalace Praha. Zakázka zahrnovala kompletní rozvody topení, chlazení,
vzduchotechniky, plynu, vody a kanalizace a také
odvod kouøe a tepla.
Nová budova D
Hlavní souèást projektu, jenž zvìtšil velikost obchodních ploch pøibližnì o polovinu, pøedstavuje
nový objekt oznaèený písmenem D.
Realizace železobetonových nosných konstrukcí nabrala mírné poèáteèní zpoždìní, proto
divize 4 zahájila práce na nìkolika místech zároveò. První pøišly na øadu hlavní rozvody vzduchotechniky v 1. a 2. nadzemním podlaží, následovalo
topení, chlazení, vodovod a kanalizace. Projekt
vzduchotechniky musel být upraven dle nových

Obchvat Várpaloty v závìreèné fázi

D3

Maïarská silnice è. 8, jež spojuje Székesfehérvár s rakouskou hranicí, prochází postupnou pøestavbou na ètyøpruhovou
komunikaci. Na obchvatu mìsta Várpalota se prostøednictvím dceøiné spoleènosti podílí také Subterra.
vace rozsáhlé skládky komunálního odpadu. „Jelikož trasa vede jezerem a jeho hladina je nestálá,
museli jsme v koncovém úseku navýšit niveletu
vozovky,“ popisuje další z komplikací vedoucí projektu Gergely Bölcskei.
Obchvat køižuje železnièní tra, do I. etapy proto patøila výstavba tøí silnièních mostù a také dvou
mostù železnièních, o délce 68, resp. 55 metrù.

Obchvat dvacetitisícového mìsta je po tøíleté
výstavbì již témìø pøipraven.

Projekt zahrnoval i výstavbu nìkolika mostù, po
tøech z nich vede železnièní tra.

Výstavba obchvatu o délce 9,2 kilometru, rozdìlená do dvou etap, byla zahájena v roce 2015. Pøípravné práce probíhaly již na podzim 2014.
Projekt realizuje SDD Konzorcium, jež tvoøí
Dömper, Pannon-Doprastav a Subterra – Raab. Od
øíjna 2016, kdy byla zahájena II. etapa, se dceøiná
spoleènost Subterra – Raab Kft. podílí na soubìžné výstavbì obou úsekù.

Nároèný terén I. etapy
Trasa mìøící 5,8 kilometru zèásti vede poddolovaným územím, založení plánì proto muselo být zesíleno geomøíží. Na místì též probìhl archeologický
prùzkum.
Na jaøe 2015 byly zahájeny zemní práce, celkovì došlo k pøemístìní témìø milionu krychlových
metrù materiálu. V roce 2016 pak probìhla rekulti-

Úspìšné pokraèování
Vzhledem ke spokojenosti investora získalo SDD
Konzorcium i zakázku na výstavbu II. etapy o délce
3,4 kilometru.
Souèástí navazujícího úseku jsou dva nové
mosty, nadjezd a lávka pro pìší, další dva pak procházejí rekonstrukcí. Stavba zahrnuje také servisní komunikace a úpravu silnice nižší tøídy.
V souèasnosti probíhají dokonèovací práce
obou etap, napøíklad instalace dopravního znaèení nebo vysazování zelenì. Obchvat Várpaloty má
být dokonèen v únoru 2018.

Vážení ètenáøi,
advent, který prožíváme, má být èasem k zastavení a zamyšlení. A tak mi dovolte malé zamyšlení
nad Subterrou a letošním rokem.
Ukazuje se, že si v nìm dobøe vedly ty divize,
které se dokázaly plnì adaptovat na tržní prostøedí
a podnikat v nìm. Nebyl to nijak jednoduchý proces, ale byl úspìšný a pøinesl dobré výsledky. Øeè
je o divizích pozemních staveb a technického zaøízení budov. Obì dnes pracují pøevážnì pro soukromé investory. Daní za úspìch je velká pracnost
spojená s velkým poètem menších zakázek, potøeba umìt se vypoøádat s vysokými nároky na kvalitu
a termíny a èasto složitá jednání s nároènými zadavateli. Obì naše „sudé“ divize (2 a 4) tohle
všechno letos zvládly velmi dobøe a patøí jim za to
moje uznání a podìkování.
Na obhajobu našich „lichých“ divizí (1 – podzemní stavby a 3 – železnièní stavby) je tøeba poznamenat, že jejich závislost pøevážnì na veøejných zakázkách je pro nì v souèasné dobì pøítìží.
Soukromí investoøi se do tunelù a kolejí pøíliš nehrnou a nedá se reálnì oèekávat, že by tomu v budoucnu mohlo být jinak. Domácí trh s tunelovými
zakázkami prakticky zmizel, a tak znaèný poèet zamìstnancù „podzemní divize“ pracoval, stejnì
jako v loòském roce, v zahranièí. Tím je mzdová
úroveò výraznì ovlivnìna, vysoké prùmìry a první
místo v tabulce pravdìpodobnì zmátly i mnohé
ètenáøe èasopisu Euro. Zahranièní pøedpisy musíme respektovat a na vysvìtlení ošidných statistických údajù se nás pøed publikací nikdo neptal. Ani
se zakázkami na železnièní stavby se letos pytel
zrovna netrhal. Bylo jich pomálu a v cenové úrovni
odpovídající poslednímu stadiu anorexie. Na splnìní hlavních plánovaných ukazatelù to tedy koncem roku u trojky staèit nebude a v pøípadì jednièky je výhled ještì o nìco èernìjší.
Tak jako bychom nemìli podléhat negativnímu pohledu na svìt a protestním postojùm vùèi historicky osvìdèeným poøádkùm, nemìli bychom
podléhat pesimismu ani v otázce naší firemní budoucnosti. V závislosti na celkovém ekonomickém
vývoji i v závislosti na situaci v jednotlivých stavebních oborech naše divize již nìkolikrát zažily
„jednou jsi dole, jednou nahoøe“. Mùžeme však
reagovat výrobnì – jsme multioborovou stavební
spoleèností – i teritoriálnì – umíme pracovat také
v zahranièí. Na pøíští rok máme spoleènì se zahranièními dceøinými spoleènostmi smluvnì zajištìno
více než tøi a pùl miliardy korun obratu, a naplní-li
se naše oèekávání (nevìøíme na vánoèní zázrak),
tak se toto èíslo (podobnì jako loni tìsnì pøed Vánoci) mùže dokonce o nemálo zvýšit. A podobná
oèekávání pøece k adventu nerozluènì patøí!
Moje podìkování patøí nejen našim premiantùm, ale všem zamìstnancùm, kteøí dìlali svou
práci poctivì a s plným nasazením. Oèekávané výsledky letošního roku i výhled na rok pøíští svìdèí
o tom, že jich u nás byla vìtšina.
Jim, ale i všem ostatním ètenáøùm pøeji pøíjemné prožití zbývajících adventních dnù a krásné
Vánoce. A si každý užije také hezkého silvestra
nezatíženého zbyteènými pøedsevzetími a vykroèí
radostnì do nového roku. V nìm pøeji všem šastnou ruku pøi volbì nové hlavy státu, hodnì zdraví,
úspìchù a osobní spokojenosti.
Ing. Ondøej Fuchs

Panely pro pevnou jízdní dráhu

www.subterra.cz
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Èerpací stanice v Hrdloøezích opravena

D4

Divize 4 se podílela na rok trvající rekonstrukci dùležitého objektu metropolitní vodovodní sítì. Èerpací stanice v Praze 3 se
doèkala kompletní obnovy, hlavní souèástí stavby byla nová vodárenská technologie.
vé, pìt pùvodních èerpadel z roku 1965 nahradila
tøi nová. Moderní zaøízení mají nižší spotøebu elektrické energie a také menší rozmìry, jež umožnily
jejich pøemístìní z pøízemí do podzemního podlaží, k rozvodùm.
Kompletní výmìna se týkala také instalací silové elektøiny vèetnì rozvadìèù. Venkovní transformátory byly nahrazeny vnitøními, jejich pùvodní
kobky èekala demolice.

.

D3 Souèástí železnièní trati Rokycany–Plzeò bude
i pevná jízdní dráha v ejpovických tunelech, kterou
položí divize 3.
Výroba témìø 1 700 železobetonových desek
na formách od spoleènosti Porr probìhla v ŽPSV,
závod Èerèany. Každý panel, jehož délka pøesahuje 5 metrù, nahrazuje osm pražcù. V souèasnosti
bylo na stavbu po železnici dopraveno již devìt
stovek desek, zbývající budou dovezeny po silnici
pøímo k tunelùm.
Pevná jízdní dráha bude v celé délce obou tubusù, celkovì tedy dosáhne 8 750 metrù, její pokládka zaène v kvìtnu 2018.

Èerpací stanice je srdcem systému, který pøivádí
pitnou vodu do èásti Žižkova a do Malešic pøibližnì pro 140 000 obyvatel hlavního mìsta.
Investorem byla Pražská vodohospodáøská
spoleènost, divize 4 rozsáhlé práce realizovala
jako subdodávku pro spoleènost Metrostav.

Úspora energie i prostoru
Stavba byla zahájena loni v záøí rekonstrukcí
støešního a obvodového pláštì vèetnì oken.
Po úpravách objektu následovala demontáž
a montáž kompletní vodárenské technologie. Vodovodní potrubí z ocele bylo vymìnìno za nerezo-

Ètyøi krátké výluky
Do zakázky dále patøila vzduchotechnika, slaboproud, mìøení a regulace, vytápìní a zdravotnìtechnické instalace. Rekonstrukcí prošel velín,
modernìjší podobu získalo rovnìž zázemí pro zamìstnance.
Na komplexním projektu se podílely všechny
provozy divize 4, rùzné profese pracovaly soubìžnì. Stavba probíhala za provozu èerpací stanice,
jednotlivé èinnosti proto musely být velmi pøesnì
koordinovány.
Pøesto si rekonstrukce vyžádala ètyøi výluky,
bìhem nichž provoz vodárenské sítì zajišovala
náhradní èerpací stanice. „Nejdelší výluka trvala
48 hodin, vzhledem k povinnosti zásobovat obyvatele Prahy pitnou vodou nebyly delší odstávky povoleny,“ podotýká vedoucí projektu Martin Vlk.
Velice významnou technologickou zakázku
realizovala Subterra k plné spokojenosti investora
a ve stanoveném termínu. Èerpací stanice Hrdloøezy byla dokonèena v závìru øíjna.

Celkový stav technologie si rekonstrukci již
zcela zjevnì žádal.

Èerpadla se pùvodnì nacházela v hale, dnes
jsou umístìna v suterénu.

Celková obnova zahrnovala rovnìž exteriér
vodárenského objektu.

Tøikrát na pražském letišti
D2 Subterra uzavøela rámcovou smlouvu se spoleèností Letištì Praha a na jejím základì v areálu
mezinárodního letištì Václava Havla v Ruzyni již
letos na podzim realizovala tøi drobnìjší projekty.
Divize 2 v pozici generálního dodavatele pracovala na výstavbì obchodù za novými pasovými
filtry v tranzitní èásti letištì, které byly pøedány již
zaèátkem listopadu. Pøedmìtem další zakázky,
dokonèené v polovinì stejného mìsíce, byl ochoz
budovy APC a rovnìž prosklené zastøešení hangáru B. Ve shodném termínu byl pøedán i tøetí projekt,
zateplení fasády a výmìna oken hangáru F.
Všechny zakázky mohly probíhat po dobu nejvýše 65 dní.

Na rekonstrukci èerpací stanice Hrdloøezy se podílely všechny provozy divize 4. Nové instalace
dostal nejen samotný vodohospodáøský provoz, ale i celá budova.

Garáže ve Štìpánské

Spolupráce se spoleèností BeMo
D2 Subterra se stala generálním dodavatelem projektu Revitalizace dvora Štìpánská, jehož investorem je Mìstská èást Praha 1.
Ve vnitrobloku vyrùstají nìkolikapodlažní, zèásti zahloubené garáže s automatickým systémem
a zakladaèi, jejichž kapacita èiní 63 stání. Po úvodním archeologickém prùzkumu bylo provedeno zajištìní stavební jámy pomocí tryskové injektáže.
Následovaly zemní práce a podkladní betony, izolaèní pøizdívky a povlakové hydroizolace. Poté pøišly na øadu železobetonové konstrukce, jež zèásti
pøekrývají sklepení bývalého pivovaru. Stavební
práce probíhají také v pøiléhajícím domì, kde pùvodní stropy nahrazují monolitické.
Divize 2 má projekt dokonèit v bøeznu 2019.

Kanalizace pro Churchill Square
D4 Další zakázka, kterou Subterra zajišuje pro
spoleènost Penta Investments, patøí do pražského
projektu Churchill Square.
Šesti- a sedmipodlažní administrativní budovy
jsou souèástí souboru, který se nachází na rozhraní Vinohrad a Žižkova. Zástavba severní paty hlavního nádraží zahrnuje také prodloužení stávajících
podchodù, dojde tedy k propojení oblastí oddìlených v souèasnosti kolejištìm.
Divize 4 dodává jednotnou kanalizaci, potrubí
DN 300 dosáhne celkové délky 220 metrù. Souèástí projektu je i devìt prefabrikovaných betonových
šachet a patnáct odboèek DN 300 a DN 200, pøièemž devìt z nich bude zaslepeno a pøipraveno
pro budoucí využití.
Práce probíhají od poloviny letošního øíjna, jejich ukonèení je plánováno na leden 2018.

D1

Od srpna 2016 se Subterra formou doèasného pøidìlení pracovníkù postupnì podílela na nìkolika projektech, které v Nìmecku
realizovala spoleènost BeMo Tunnelling. Všechny ètyøi stavby již byly dokonèeny.
Subterra v loòském roce zahájila spolupráci se
spoleèností BeMo, která rovnìž patøí do Skupiny
Metrostav. Prvním úkolem, jehož se pracovníci divize 1 zhostili, se stala betonáž definitivního ostìní
železnièního tunelu Zierenberg ve spolkové zemi
Hessensko.
Podzemní tramvaj v Karlsruhe
Po nìkolika mìsících pøišla na øadu zakázka v Bádensku-Württembersku, ve mìstì Karlsruhe. Ražba 250metrového tunelu pro mìstskou tramvaj
probíhala technologií NRTM.
Vysoké nároky na organizaci projektu pøinesla
zejména skuteènost, že výstavba probíhala v pøetlaku. Po dokonèení prací v kvìtnu 2017 byla razièská osádka divize 1 vyhodnocena zástupcem
technického dozoru investora jako nejlepší, pokud
jde o kvalitu díla.
Komplikace pøinášela i následná betonáž téhož úseku. Práce probíhaly rovnìž v kesonu, navíc

Logisticky i technologicky nejsložitìjší projekt, na nìmž Subterra dosud spolupracovala se
spoleèností BeMo, pøedstavovala ražba a betonáž tunelu pro mìstskou tramvaj v Karlsruhe.
bylo kvùli promìnnému profilu tøeba neustále pøestavovat bednicí formu.
Na stavbì fungoval osmismìnný provoz, definitivní ostìní bylo dokonèeno letos v øíjnu.

Nepravidelný prùøez tubusu vyžadoval úpravy
bednìní, navíc šlo o práci v pøetlaku.

Vodní kanál i další tunely
Již v èervnu dokonèili pracovníci divize 1 práce na
sanaci akvaduktu na plavební trase Europakanal
nedaleko bavorského Norimberku.

V souèasnosti Subterra a BeMo v Nìmecku
realizují další spoleèné zakázky – dálnièní tunely
Spitzenberg a Herrschaftsbuck.
Výzvou zùstává komunikace v nìmèinì, jež se
postupnì zlepšuje. „Tøeba mistr Jiøí Menoušek již
dostal dùvìru i na pozici smìnového technika, na
stavbì spoleènosti BeMo tedy øídil pøevážnì rakouské a nìmecké pracovníky,“ zmiòuje vedoucí
projektu divize 1 Pavel Farský.
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Rekonstrukce penzionu Silesia

D2

PÌT OTÁZEK

Michal Žáèek

Rekreaèní objekt ve mìstì Jeseník, jenž pochází z pøelomu 19. a 20. století, prošel modernizací a rozšíøením.
Ostravská poboèka divize 2 na stavbì pracovala více než rok.

pøedseda odborové organizace spoleènosti Subterra

Jesenický penzion Silesia, depandance lázeòského domu Albatros, nabídne od pøíštího roku komfortnìjší prostøedí a vyšší kapacitu. Generálním
dodavatelem rekonstrukce pro Vojenská lázeòská
a rekreaèní zaøízení byla Subterra.
Nové pokoje a pøíprava pro kuchyni
Stavba, na jejíž podobì se podepsaly mnohé úpravy, byla od záøí 2016 uzavøena a divize 2 provádìla
její celkovou obnovu. Pùdorys budovy se nemìnil,
3. nadzemní podlaží však rozšíøila nástavba.
Všech 21 pokojù dostalo vlastní hygienické zázemí, pøibyla také lázeòská péèe a nezbytné prostory pro údržbu.
Projekt zahrnoval zateplení fasády, èásteènì
nový krov, výmìnu støešního pláštì a podlahových
souvrství, omítky a izolace. Nové jsou též rozvody
vody, kanalizace, topení, elektro a vzduchotechniky. Pro budoucí vestavbu hotelové kuchynì byl instalován vìtraný strop GIF, pøíprava ZTI a elektro.
Velké množství zmìn
Provádìní stavby provázely nìkteré zvláštní požadavky, napøíklad nepøerušená funkènost telefonní
ústøedny. K nestandardním se øadí i rozhodnutí investora o tom, že v již zèásti dokonèeném objektu
dojde k výmìnì konstrukcí stropu mezi 1. a 2. nadzemním podlažím.

Michal Žáèek nastoupil do spoleènosti Subterra
v roce 1993, pracoval jako mistr v zámeènických
dílnách, poté jako mechanik ve støedisku podzemních staveb a vedoucí odboru mechaniky a elektro
v úseku výrobnì-technického øeditele. V souèasnosti je hlavním mechanikem divize 1, pøedsedou
odborové organizace se stal 1. øíjna 2017.

Divize 2 dala penzionu Silesia v Jeseníku novou tváø. K nejvýraznìjším zmìnám patøí nástavba
s mansardovou støechou ve støední èásti objektu.
„Nároènost stavby a související administrativy dokládá skuteènost, že jsme nakonec museli
zpracovat a vystavit 85 zmìnových listù. Jinou po-

dobu tak dostala více než polovina pùvodního zadání,“ rekapituluje projekt dokonèený v øíjnu jeho
vedoucí René Pfleger.

Stroje na trati Beroun – Králùv Dvùr

D3

Pìtikilometrový železnièní úsek mezi Berounem a Královým Dvorem je pøedmìtem optimalizace, na které se podílí divize 3.
Pokládka kolejí a výhybek probíhá s nasazením nìkolika druhù mechanizace.

Divize 3 na stavbì využila napøíklad pokladaè
kolejových polí PKP 25/20i.

Kolejový jeøáb Kirow KRC 1200 v Berounì
posloužil pøi realizaci výhybek.

Se spoleèností Subterra realizují významnou železnièní stavbu Eurovia CS, OHL ŽS a GJW Praha.
Divize 3 v letošním roce provádìla tzv. karlštejnské zhlaví a stavební postup 1a.

Mezi stroje využité v této èásti projektu patøil
pokladaè kolejových polí PKP 25/20i, který sloužil
také pøi snášení starých kolejí. Kladení betonových pražcù zajišovala dvojice portálových jeøábù Robel PA 1-20 ES. K realizaci výhybek a jejich
èástí sloužil kolejový jeøáb Gottwald GS 150. Na
stavbì se dále uplatnily napøíklad dvoucestné
bagry Liebherr nebo svaøovna APT 1500 RL.

Karlštejnské zhlaví
Stavební postup 4 obsahoval hlavní kolej v délce
asi 800 metrù a dvì jednoduché výhybky.

Devìt výhybek
Stavební postup 1a se od pøedcházejícího výraznì
odlišoval, protože neobsahoval koleje v souvislejší
délce.
Naopak vyšší byl poèet výhybek, celkem devìt. Sedm jednoduchých doplnily dvì køižovatkové
tvoøící dvojitou kolejovou spojku. „Tato konstrukce
je nároèná z pohledu nejen samotné výstavby, ale
i následné údržby,“ podotýká hlavní stavbyvedoucí Milan Badura.
Pøi pokládce výhybek byl jako nejvhodnìjší
stroj nasazen kolejový jeøáb Kirow KRC 1200. Veškeré souèásti výhybek a kolejových polí byly na
staveništi pøedem smontovány a poté v pøesném
poøadí pokládány do štìrkového lože.
Divize 3 bude v optimalizaci trati Beroun – Králùv Dvùr pokraèovat po zimní technologické pøestávce. Hlavní èinností bude opìt realizace železnièního svršku, kolejí, ve stavebním postupu 3.
Projekt zahrnující rovnìž rekonstrukci stanice
Beroun bude hotov v roce 2019.

Kolaudace kanceláøské budovy Aspira
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Od øíjna 2016 pracovala Subterra se spoleèností HTK na dodávce technologií pro objekt Aspira Business Centre
v Praze-Stodùlkách. V listopadu 2017 probìhla kolaudace.
Jedenáctipodlažní administrativní budova Aspira
Business Centre se nachází v atraktivní komerèní
lokalitì Prahy 5, nedaleko stanice metra Nové Butovice.
Zakázka, na níž se pod vedením Václava Rataje podílela divize 4, sestávala z montáže ústøedního topení a chlazení, zdravotnìtechnických instalací, vzduchotechniky, mìøení a regulace a rovnìž
stabilního hasicího zaøízení.
Certifikace energetické úspornosti
Budova je vybavena inteligentním øídicím systémem mìøení a regulace, který koordinuje všechny
dílèí technologie. Projekt i realizace stavby postupovaly v souladu s podmínkami pro certifikaci udržitelných budov ve vysokých stupních, LEED Gold
a BREEAM Excellent.
Kotelna je situována na støeše objektu, stejnì
jako strojovny vzduchotechniky a chlazení. Stabilní hasicí zaøízení má své centrum naopak v suterénu, v 2. podzemním podlaží.

Budova Aspira Business Centre patøí mezi
energeticky úsporné projekty.

Divize 4 zajišovala pøedevším hlavní rozvody
a strojovny technologií.

Vybavení pro nájemce
V návaznosti na hlavní rozvody TZB se divize 4 vìnovala rovnìž koncovým instalacím dle pøání budoucích uživatelù jednotlivých prostor.
V pøízemí se jednalo o technologie pro gastroprovoz a také pro konferenèní sály. V 7. až 9. nadzemním podlaží byly vybavovány kanceláøské prostory pro konkrétní spoleènost, a v 10. podlaží pak

dokonce nadstandardní obytný ateliér. Technické
zaøízení této èásti je z pohledu ovládání zcela nezávislé na zbytku budovy, vše kontroluje inteligentní systém Crestron.
I po kolaudaci bude Subterra na budovì Aspira Business Centre pracovat. V roce 2018 pùjde
o dokonèování instalací v dalších patrech, která
na své nájemce teprve èekají.

Proè došlo k nedávné reorganizaci odborù?
Nìkolik let jsme marnì hledali kandidáta na pøedsednický post. Èlenové odborù se proto v anketì
vyjadøovali k možnosti zrušit základní organizaci
nebo ji zaèlenit do struktury spoleènosti Metrostav. Nakonec však zvítìzil zájem zachovat odborovou organizaci vlastní. Další jednání výboru pak
pøinesla návrh nové struktury, po zveøejnìní podmínek se pøihlásili tøi kandidáti na vedení. Na mimoøádné konferenci byla nová struktura schválena a já velkou vìtšinou zvolen do èela.
Došlo k rozdìlení èlenù odborù na dvì skupiny, aktivní zamìstnance a seniory. Pøedseda novì
vykonává svoji funkci na dohodu o pracovní èinnosti pøi souèasném hlavním zamìstnání. Seniorskou odnož v roce 2018 povede Josef Maøík, do
jeho kompetence spadá rovnìž zajištìní našich
tradièních letních a zimních zájezdù.
Jak se tedy mìní role odborové organizace?
Urèitì neoslabuje. Základní organizace pokraèuje
ve spolupráci a vyjednávání s vedením v rámci
spoleènosti, pøece jen sami známe své problémy
nejlépe. Slouèení zamìstnancù do jednoho odborového subjektu zajišuje rychlejší pøenos informací a vyøizování èlenských záležitostí. A bývalý
pøedseda zùstal zèásti aktivní, mùžeme tedy èerpat z jeho dlouholetých zkušeností a kontaktù.
Na co se chcete v pozici pøedsedy zamìøit?
Pøedevším hodlám u zamìstnancù probudit zájem
o vstup do naší organizace. Zatímco starší roèníky
odbory èasto vidí jako pozùstatek totalitního režimu, mladí kolegové si naopak nìkdy neuvìdomují,
že vìtšina benefitù není samozøejmostí a jde právì
o dùsledek kolektivního vyjednávání s vedením
spoleènosti.
Síla odborù se pochopitelnì odvozuje hlavnì
od velikosti èlenské základny.
Jak probíhá spolupráce s odboráøi spoleènosti
Metrostav?
Také u kolegù došlo v letošním roce ke zmìnám ve
vedení, s novým pøedsedou jsem se již úèastnil vyjednávání o vyšší kolektivní smlouvì Skupiny Metrostav.
Podaøilo se nám dohodnout nìkteré zmìny,
které ocení zvláštì zamìstnanci menších spoleèností. Souèástí smlouvy jsou rovnìž dva benefity,
po nichž volala vìtšina lidí. V tuto chvíli však nebudu konkrétní, pøestože ke shodì již došlo, termín podpisu vyšší kolektivní smlouvy je totiž až
v polovinì prosince.
V každém pøípadì jsem poznal, že s kolegy
z Metrostavu jsme stále naladìni na stejnou notu.
Èím se nejvíce zabýváte v souèasnosti?
Jak jsem již zmínil, problém je menší poèet èlenù
naší organizace, a tedy i slabší pozice pøi vyjednávání o kolektivní smlouvì. Pøedstavy naše a vedení spoleènosti se rozcházely v nìkolika bodech.
Tìsnì pøed vydáním tohoto zpravodaje jsme po vícero vyjednáváních došli ke shodì.
Stavebnictví bohužel neprožívá zrovna nejlepší období, což se projevuje na ekonomických výsledcích. Zamìstnanost je nestabilní, pøitom odbornost a spolehlivost se u nových lidí nacházejí
jen velmi složitì. Proto jsme se snažili prosadit takové výhody, které pøispìjí ke spokojenosti a stabilizaci stávajících zamìstnancù.

www.subterra.cz
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Lyžaøské závody Subterra 2018
Lyžaøský areál Vìtrný vrch v Dolní Moravì bude
zaèátkem pøíštího roku opìt patøit tradièní sportovní akci spoleènosti Subterra.
V pátek 19. ledna se bude závodit v alpských
disciplínách, slalomu speciál a obøím slalomu. Sobota bude ve znamení bìhu v klasickém stylu,
ženy musejí zvládnout tra dlouhou zhruba tøi kilometry, muži o dva kilometry delší.
Pro zájemce bude z pátku na sobotu v penzionu Pod Vlekem zajištìno ubytování se snídaní,
v den konání sjezdových disciplín také permanentka. Pokud by kapacita zaøízení nestaèila, dostanou pøednost závodníci, kteøí se zapojí do obou
soutìžních dnù. Již ve ètvrtek se lyžaøi mohou
ubytovat na vlastní náklady, 460 Kè za nocleh se
snídaní je tøeba zaplatit do 12. ledna. Pojištìní
Subterra nehradí, øeší se individuálnì.
Na lyžaøské závody Subterra 2018 se lze registrovat nejpozdìji týden pøed jejich konáním, tedy
do pátku 12. ledna. Pøihlášky jsou k dispozici v aplikaci SharePoint.

Galaveèer Cesty za snem
Završením letošních aktivit spoleènosti Cesta za snem, urèených nejen handicapovaným, se 3. listopadu stal slavnostní veèer
v pražském Orea hotelu Pyramida. K hlavním partnerùm akce se øadila i Subterra.

Slavnostní ukonèení letošní sezony si nenechalo
ujít pøibližnì 550 hostù.

Mužem roku Cesty za snem 2017 byl vyhlášen
Luboš Ježek.

Titul žena roku Cesty za snem 2017 obdržela
Tereza Bártová.

Nìkolika písnìmi z pøipravované desky veèer
doprovodil zpìvák a klavírista Honza Jareš.

Dalším vystoupením byl tanec u tyèe, který
pøedvedla mistrynì svìta Daniela Pecinová.

Subterra a Metrostav podpoøí aktivity spolku
Cesta za snem i v roce 2018.

Program veèera zahrnoval vyhlášení absolutního
vítìze Metrostav handy cyklo maratonu, série ÈEZ
handy kvadriatlon a rovnìž titulù muž a žena roku
Cesty za snem 2017.
Pøítomní dále v premiéøe vidìli dva krátké dokumenty. Snímek 111 hodin na zemi zachycoval letošní cyklomaraton, film Továrna na sny pøedstavil
samotný spolek Cesta za snem.
Kromì oficiální èásti programu došlo na èetná
setkání pøátel a známých ze všech sportovních
akcí, jež se v konèícím roce konaly a na nichž ne-

chybìli ani zamìstnanci spoleènosti Subterra.
Zaznìlo také mnoho silných pøíbìhù o lidech, kteøí
se svým handicapem stateènì bojují a èasto ještì
mají sílu pomáhat ostatním.
Dobrou zprávou je, že podpora spolku Cesta
za snem ze strany spoleèností Metrostav a Subterra bude pokraèovat i v roce 2018. Dne 14. øíjna
jednal zakladatel dobroèinné organizace Heøman
Volf s generálním øeditelem Ondøejem Fuchsem
a dalšími zástupci spoleènosti o podobì spolupráce, Subterra opìt bude generálním partnerem jed-

né z vìtších akcí a na ostatních bude patøit k partnerùm hlavním.
Cesta za snem pøipravuje již tradièní sportovní
aktivity rozložené do celého roku i nìkolik novinek.
V únoru pùjde o ruèní øízení aut vozíèkáøi na závodním okruhu v Mostì. V kvìtnu probìhne ètyøiadvacetihodinový závod dvojic zdravý/handicapovaný na vozíku a bruslích a též Atletický meeting,
spojení pøedních atletù s handicapovanými na klání v centru Prahy. Metrostav handy cyklo maraton
se koná na pøelomu èervence a srpna 2018.

Kontakty odborových organizací
Dne 1. øíjna vstoupila v platnost nová struktura odborových organizací i nastavení jejich smluvních
vztahù se spoleèností Subterra a.s.
Pracovnìprávní problematikou se nyní zabývá
ZO OS Stavba ÈR Subterra a.s., IÈO 75049783, sídlící na adrese Koželužská 5, Praha 8. Pøedsedou je
Michal Žáèek.
Seniorské aktivity zajišují dvì regionální organizace. Samostatný právní subjekt tvoøí ZO OS
Stavba ÈR SUBTERRA a.s., IÈO 75066220, se
sídlem Ostrovec 233, Tišnov. Uskupení spadající
pod pražskou organizaci, jehož pøíjmy a výdaje
eviduje oddìlený úèet, pak pøedstavuje ZO OS
Stavba ÈR Subterra Praha – senioøi. Pøedsednickou pozici zastává Josef Maøík.
Funkci hospodáøky vykonává Eva Krausová
z Oddìlení provozní úètárny.

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

Konference Železnice 2017
Poslední listopadový den se v kongresovém sálu pražského hotelu Olšanka konal 22. roèník konference Železnice,
již poøádá SUDOP PRAHA a SŽDC. Spoleènost Subterra byla opìt generálním partnerem.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
50 let
Andrej Olah
Karel Gajer
55 let
Vladislav Kostka
Ladislav Hauzr
60 let
Milan Truhláø

5.12.
5. 1.
23. 12.
12. 1.
12. 1.
Subterra je partnerem pražské železnièní
konference již více než deset let.

PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Ing. Petr Mikulášek
Petr Musil
Ludmila Stojanová
Jan Brož
Ing. Michal Krenar
Ing. Tomáš Pospíšil
Bc. Jan Kaška
Eva Krausová
15 let
Michaela Petrová
Ing. Petr Smažík
Jan Bernard
Zdenìk Kuèera
20 let
Ing. Petr Novák
Petr Blažek
30 let
Miroslav Chyba
Libor Váca

1. 12.
1. 12.
1. 12.
3. 12.
1. 1.
2. 1.
10. 1.
21. 1.
1. 12.
9. 12.
1. 1.
1. 1.
8. 1.
14. 1.
3. 1.
4. 1.
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Odborné setkání zástupcù investorù, projektantù,
stavitelù i správcù železnièní infrastruktury se jako
obvykle zabývalo mnoha otázkami.
Jedno z hlavních témat pøedstavovaly investice do železnic, významné pøipravované nebo realizované stavby a nová technická øešení využívaná pøi budování tratí i jejich provozu.
Široce diskutovaná byla rovnìž problematika
rychlého spojení, která se objevila v nìkolika pøíspìvcích. Koncepèní a strategický pohled pøedstavil napøíklad Ludìk Sosna z ministerstva dopravy, o zrychlování úseku mezi Prahou a Mnichovem

pak podrobnìji hovoøil Matìj Mareš ze spoleènosti SUDOP.
V druhé èásti konference mìla zastoupení též
divize 3. Prezentaci o postupu pøi revitalizaci trati
Bøeclav–Znojmo, kterou zpracovali Tomáš Macháèek a Ondøej Korkeš, pøednesl prvnì jmenovaný. Kromì øady dalších tuzemských projektù
pøedstavili ostatní úèastníci i stavby realizované
v Polsku a na Slovensku.
Samotné pøíspìvky doplòovala formální i neformální setkání a diskuse sloužící ke sdílení profesních zkušeností.

Subterra opìt na Pražském jaru
Pøíští festivalový roèník bude skladbou poøadù pøipomínat výjimeèné výroèí – sto let èeské státnosti.
Výjimeèný je i vztah Pražského jara a spoleènosti Subterra, partnerství potrvá již sedmadvacet let.
Pøi 73. roèníku zazní mnohá díla èeských autorù
pùsobících od roku 1918 do souèasnosti, nìkterá
z nich dokonce ve svìtové premiéøe. Takové premiéry nejsou na Pražském jaru nièím ojedinìlým;
festival je jediným èeským reprezentantem v Mezinárodní spoleènosti pro soudobou hudbu (ICM).
Další dramaturgickou osu bude tvoøit sto let,
která uplynula od narození svìtoznámého amerického skladatele a dirigenta Leonarda Bernsteina. Ten v Evropì debutoval hned na prvním roèníku Pražského jara v roce 1946. Vrátil se sem i o rok
pozdìji a k festivalu si vytvoøil osobní vztah. Na po-

sledním evropském turné v roce 1990 zde pøi závìreèném koncertu dirigoval Beethovenovu Devátou. Na podzim téhož roku zemøel.
Pøi výbìru pøíštího partnerského koncertu
spoleènosti Subterra padla volba právì na Bernsteina a další americké autory – Coplanda a Barbera. Všechna díla zazní v podání Èeské filharmonie pod taktovkou bostonského dirigenta Keitha
Lockharta.
Koncert se bude konat v pátek 25. kvìtna 2018
v Obecním domì.
Vladislav Beneš

V loòském roce vstoupilo spojení Pražského jara
a spoleènosti Subterra do druhého ètvrtstoletí.
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