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Vìž Staromìstské radnice po rekonstrukci

D2

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Oprava jedné z nejznámìjších pražských památek, na níž ve dvou etapách pracovala divize 2, je po více než roce a pùl u konce.
Radnièní vìž s ochozem, kaplí a orlojem dostala po obnovì podobu, která odpovídá meziváleèné dobì.
Výjimeèný projekt, na nìmž se kromì spoleèností
Subterra a AVERS podíleli zástupci mnoha umìleckých øemesel i odborníci na památky, byl zahájen v únoru 2017.
První krok pøedstavoval restaurátorský a stavební prùzkum kamenných architektonických prvkù, erbù a také soch, z nichž nìkteré byly odvezeny do ateliéru. Zvláštní pozornost vyžadoval arkýø
kaple, jenž vykazoval statické poruchy.
Následovala stavba lešení. „Jelikož jsme nemohli získat vìtší zábor, museli jsme nìkteré práce
provádìt prakticky nad hlavami turistù. Nároky na
zabezpeèení pøedevším pøi montáži a demontáži
lešení až 70 metrù nad chodníkem byly vysoké,“
popisuje vedoucí projektu Pavel Horák.
Poselství v makovicích
Od kvìtna do listopadu 2017 se práce soustøedily
na støechu a vyhlídkový ochoz, který doplnily kované møíže. Po zrestaurování korunní øímsy a nárožních krakorcù následovalo snesení støešní krytiny i pozlacených makovic a hrotnic. Støechu pokryly nové bøidlicové šablony.
V makovicích objevili stavbaøi tubusy s poselstvím pocházející z let 1948 a 1985. „Originály pøevzal Archiv hlavního mìsta Prahy, ke kopiím pak
byly slavnostnì uloženy také nové tubusy se záznamy o rekonstrukci i o dnešní dobì. Nechybìly
ani výtisky Zpravodaje Subterra,“ doplòuje Pavel
Horák. V prosinci byl ochoz dle plánu znovu zpøístupnìn veøejnosti.
Návraty do minulosti
Poèátkem letošního ledna zaèala druhá etapa rekonstrukce, orloj byl odstaven a po demontáži pøešel do rukou restaurátorù. Pohled na památku doèasnì nahradila velkoplošná obrazovka.
Astronomickým hodinám se vrátil støedovìký
charakter. Èásti zajišující elektrické natahování
byly vyjmuty a restaurátor Petr Skála nainstaloval
pùvodní mechaniku s ruèním pohonem. Zmìnila
se rovnìž podoba astrolábu, okénka pro apoštoly
znovu uzavírají vitráže. Ètveøice vìžních hodin,
které byly opìt spuštìny v bøeznu, dostala ciferníky s barokní podobou. Kapli dnes spolu s obnovenou výmalbou znovu zdobí rovnìž neèekanì nalezený a zrestaurovaný oltáø z 19. století.
Po opravì, tónování a nátìru kamenného zdiva a architektonických prvkù se na vìž vrátily také
pískovcové a døevìné sochy. Výzdobu chrání sítì
proti ptákùm. Pražané i turisté mohou památku
obdivovat s novým osvìtlením orloje a arkýøe.
Vìž Staromìstské radnice byla mìstu pøedána 28. záøí, a je tak pøipravena na øíjnové oslavy
stoletého výroèí vzniku Èeskoslovenska.

Ještì pøed slavnostním odhalením orloje si mohli kolemjdoucí na vìži Staromìstské radnice
povšimnout nejen vyèištìného zdiva, ale i upraveného vzhledu nìkterých prvkù.

Pevná jízdní dráha v tunelu Ejpovice
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V srpnu zahájila divize 3 pokládku pevné jízdní dráhy v severním tubusu ejpovického tunelu, který výraznì zkrátí
cestu mezi Rokycany a Plzní. Na modernizované železnièní trati pokraèují i další práce.
Pokládka v severním tubusu tunelu dlouhého
4 150 metrù zaèala asi kilometr od východního portálu, kratším úsekem smìrem na Rokycany.
V jižním tubusu divize 3 betonuje prostor mezi
pevnou jízdní dráhou a kabelovodem, celkem jde
zhruba o 3 200 krychlových metrù smìsi. Autodomíchávaè se pøepravuje na plošinovém voze KOP
taženém dvoucestným bagrem.

Na východním portálu pøesahuje pevná jízdní
dráha tunel o 165 metrù.

Práce pøed portály
V oblasti západního portálu bylo stmeleno kolejové lože. „Štìrk proléváme dvousložkovou prysky-

øicí, díky níž je pøechod tuhosti mezi pevnou jízdní
dráhou a klasickým kolejovým roštem plynulý,“ vysvìtluje Zdenìk Pata z divize 3.
K dalším èástem projektu patøí zpevnìné plochy pro záchranáøe u východního portálu a zajištìní záøezu spolu se zárubní zdí na opaèné stranì.
Mezi Ejpovicemi a tunelem již byla svaøena
první traová kolej. Divize 3 též v Ejpovicích a v Plzni-Doubravce pøepojí tra na døíve modernizované
úseky a následnì snese stávající koleje v celkové
délce 21 kilometrù. Vlaky mají po obou kolejích na
nové trase jezdit od prosince.

Vážení ètenáøi,
máme za sebou další z letošních osmièkových výroèí, 28. záøí – státní svátek oznaèovaný jako Den
èeské státnosti. Osmièka není v tomto pøípadì
souèástí letopoètu, ale denního data, jehož historické souvislosti jsou nepìkné. Tento den, pravdìpodobnì roku 935, zahynul násilnou smrtí – rukou
svého bratra èi za jeho aktivní úèasti – pøemyslovský kníže Václav, budoucí patron èeské zemì.
Znalci dìjin mohou dodat, že o pár desítek let pozdìji došlo zøejmì také 28. záøí k vraždì hromadné;
byl dobyt hrad Libice a pobita vìtšina Slavníkovcù.
A z novodobé historie si mùžeme vzpomenout na
datum 30. záøí 1938, kdy „o nás bez nás“ byla podepsána ostudná Mnichovská dohoda s fatálními
dùsledky nejen pro tehdejší Èeskoslovensko, ale
i pro vývoj celé Evropy.
Praha si však Den èeské státnosti pøipomnìla
letos radostnì, otevøením vìže Staromìstské radnice, na níž byl za úèasti radního Jana Wolfa slavnostnì odhalen a spuštìn i zrestaurovaný orloj.
Zásluhu spoleènosti Subterra na úspìšné rekonstrukci vìže není tøeba zdùrazòovat. Šlo o projekt
výjimeèný, jenž byl dennì na oèích tisícùm turistù,
z hlediska obnovy pražských památek však nikoli
ojedinìlý. Podíváme-li se hloubìji do minulosti,
mùžeme vzpomenout naši práci na Lužickém semináøi èi Hergetovì cihelnì, nedávná minulost nabídne rekonstrukci Klementina, blízká budoucnost pak Clam-Gallasova paláce. Každý projekt
pracující s historií je unikátní a Subterra prokazuje, že tuto èinnost zvládá dobøe.
Rád bych se zmínil ještì o jedné pøíznivé události minulého mìsíce – kontrolním dnu na východním portálu tunelu Ejpovice, který je souèástí
modernizované trati Rokycany–Plzeò. Náš „železnièní“ podíl na této stavbì – vèetnì pokládky pevné jízdní dráhy – je významný a rovnìž velice
úspìšný. Pøítomným „kontrolorùm“, mezi nimiž
nechybìli ani premiér a ministr dopravy, se tedy
bylo èím pochlubit.
Skuteènost, že toto èíslo Zpravodaje je pøedposlední v letošním poøadí, znamená, že konec
roku klepe na dveøe. Nastal tedy èas pøípravy plánu na rok pøíští a strategie na delší období. Nejen
odpovìdné plánování a dobrá strategie jsou pøedpokladem dalšího rozvoje a prosperity. Je jím rovnìž lidský kapitál – motivovaní a se spoleèností
Subterra identifikovaní zamìstnanci. Na poøadu
dne je proto i mzdová politika na rok 2019 s variantami možných úprav.
Tento èas je též èasem „upøesòování predikcí
výsledkù hospodaøení k 31. 12.“ aneb „jak se letos
vyrovnáme s plánem“. U výkonù smìrují nyní známá èísla vcelku jasnì k jeho naplnìní, vcelku optimistická prognóza je i u tvorby zisku. Rozhodnì
však ještì nemùžeme usnout na vavøínech, musíme využít zbývající èas k tomu, abychom letos obstáli v obou ukazatelích.
Poèátek øíjna nám pøinesl volby, na jeho konci
si pøipomeneme sté výroèí vzniku Èeskoslovenska. K tomu prvému vám všem pøeji, aby rozhodnutí, která jste uèinili u volební urny, vám s odstupem èasu pøinesla z uspoøádání vìcí veøejných
jen samé dobré pocity, k tomu druhému, aby dalších sto let bylo pro vás i vaše následovníky ménì
pohnutých, než bylo tìch uplynulých pro životy našich pøedchùdcù.
Ing. Ondøej Fuchs

Škoda Icerink Stavbou roku 2018
D2 Veèer 3. øíjna vyhlásila v pražské Betlémské
kapli Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
výsledky 26. roèníku soutìže Stavba roku.
Jeden z pìti titulù obdržela zimní hala Škoda
Icerink v Praze-Strašnicích, již jako generální dodavatel realizovala divize 2. Odborná porota ocenila nápadité architektonické øešení a také ekonomické i ekologické parametry stavby.
Rekonstrukce administrativní budovy Nekázanka v Praze pak získala cenu CZ BIM.

Betonáže tunelu Herrschaftsbuck

Rekonstrukce ZŠ Olešská
D4 V létì probìhla oprava Základní školy Olešská
v Praze-Strašnicích. Ve ètyøech pavilonech a administrativním objektu dodávala divize 4 elektroinstalace a zajišovala i montáž sádrokartonových
konstrukcí a nezbytné výmalby.
Rekonstrukce zaèala koncem èervna a zabrala jen dva mìsíce. Aby divize 4 o prázdninách vše
zvládla, pracoval tým pod vedením Michala Virta
rovnìž o sobotách a nedìlích. Zároveò prùbìžnì
upravoval dokumentaci dle pøání vedení školy.
Další etapa projektu, na zbývajícím pavilonu,
zaène v polovinì øíjna a potrvá do prosince.

Dvì nové zakázky pro divizi 2

Pøi práci na klenbì již bednicí vùz jezdí po kolejích a pøímo na nìj je instalováno vedení betonu
s rozdìlovaèem, který využívá elektrické èerpadlo.
Na hloubených úsecích tunelu, v místì obou portálù, vùz doplnila pojízdná konstrukce s bednìním
z vnìjší strany. Betonážní sestavu tvoøí izolaèní,
armovací a kontrolní vùz, samotná bednicí forma
a tøi ošetøovací vozy.
,,Jedna fáze betonáže klenby v jižním tubusu
celkem trvá ménì než 15 hodin, pøièemž nìkteré
bloky obsahují i více než 210 krychlových metrù
betonu. Pro odbednìní je pøedepsána pevnost
nejménì 3 MPa,“ doplòuje nìkteré technické parametry Jan Kubek z divize 1.

.

vùz, jenž musí být po osazení zamìøen a zajištìn
proti pohybu, se samoèinnì pøesouvá a nastavuje
díky hydraulickým motorùm a pístnicím.

Do druhé poloviny pøíštího roku
V souèasnosti je severní tubus již vybetonován
a byly v nìm provedeny taktéž drobné sanace, injektáže vrchlíkù klenby a doèasné pracovní drenáže. V záøí zde následnì zapoèaly práce na podkladních vrstvách vozovky a zároveò instalace
technického vybavení tunelu – drenáží, kabelovodù a šachet.
V jižním tubusu je hotová protiklenba. Betonáž
klenby, která probíhá také v tunelové propojce,
potrvá do konce øíjna.
Dokonèení tunelu Herrschaftsbuck je naplánováno na druhou polovinu roku 2019.

Jižním tubusem budou procházet tøi jízdní pruhy,
má tedy výraznì širší profil.

Práce na definitivním ostìní probíhají také
v tunelové propojce.

Dálnièní tunel Herrschaftsbuck zakonèují na východním i západním portálu hloubené úseky.
Pøi betonáži klenby doplnila bednicí vùz i vnìjší forma.
Ražby témìø pùlkilometrového tunelu na jihu Nìmecka, ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, zaèaly loni v srpnu od východního portálu.
Betonáž protiklenby severního tubusu byla ze
stejného místa zahájena v prosinci, ještì pøi ražbách, kdy k dopravì rubaniny a materiálu sloužila
tunelová propojka. Od bøezna 2018 následovaly
práce na klenbì.
Severní tubus je dvoupruhový, jižní pak tøípruhový. Forma protiklenby byla pøestavìna na vìtší
profil, zatímco betonáž klenby zajišovala v každém tubusu forma jiná.
Cyklický proces
Budování protiklenby zahajuje pokládka a svaøování hydroizolace s ochrannou vrstvou, na kterou
je následnì položena a vyvázána výztuž. Bednicí
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Zajištìní svahu Lerchenberg
Odøez vrchu Lerchenberg u severního portálu dálnièního tunelu Spitzenberg v Nìmecku se již zelená.
Divize 1 a BeMo Tunnelling provedly geotechnické práce v nezvykle krátkém èase.

D2 Jako generální dodavatel zajistí divize 2 rekonstrukci Clam-Gallasova paláce na Mariánském
námìstí v centru Prahy. Významná barokní památka dostane nový výtah, teplovodní vytápìní a také
zázemí pro personál. Opraveny budou i výstavní
prostory urèené pro stálou expozici o životì dobové aristokracie a v podkroví i pro krátkodobé výstavy. Práce jsou plánovány na 28 mìsícù.
V øíjnu bude zahájena rovnìž rekonstrukce
Mateøské školy Tyršovka v Praze-Modøanech.
Úpravy dvou pavilonù, spojovací chodby a zahrady mají skonèit do srpna 2019.

Návštìva tunelu Ejpovice

Zatímco ražby tunelu Spitzenberg zahájené v èervnu 2017 provázely prùtahy, zajištìní a ozelenìní
terénu pøi severním portálu se podaøilo zvládnout pøed termínem.

D3 Nejdelší tuzemský železnièní tunel, v nìmž divize 3 pokládá pevnou jízdní dráhu, si 21. záøí prohlédl premiér Andrej Babiš spolu s ministrem dopravy Danem okem a generálním øeditelem SŽDC
Jiøím Svobodou. Seznámili se s aktuálním stavem
projektu, který bude již brzy dokonèen. První vlaky
mají tunelem projet 15. listopadu.
Spoleènost Subterra v Ejpovicích zastupoval
generální øeditel Ondøej Fuchs.

D1

Od konce loòského roku realizuje divize 1 a sesterská spoleènost BeMo Tunnelling definitivní ostìní tunelu Herrschaftsbuck
na trase nìmecké dálnice A98. Severní tubus je již dokonèen, v jižním zbývá dobetonovat klenbu.

Bytový dùm Pod Barvíøkou

D2 Stavba bytového domu na Smíchovì, jejímž generálním dodavatelem byla divize 2, dospìla po
roce a ètvrt k závìru.
Rezidence na nároží ulic Pod Barvíøkou a Pod
Brentovou má šest nadzemních podlaží. V pøízemí
se nacházejí obchodní jednotky, ateliéry a technické prostory, vyšší podlaží patøí 34 bytùm rùzné
velikosti. Vše doplòuje parkování s autovýtahem
a sklepy ve dvou podzemních úrovních. Vybavení
interiérù sleduje požadavky jednotlivých klientù.
Po øíjnové kolaudaci již mohla divize 2 projekt
pøedat investorovi.
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Odøez hesenského svahu Lerchenberg, vysoký asi
50 metrù, patøí do oblasti s pøísnìjší ochranou pøírody, a kromì stabilizace proto musel být rovnìž
zatravnìn.
Nejvhodnìjší øešení pøedstavoval patentovaný systém Krismer, který nese jméno svého konstruktéra, rakouského geotechnika. Pracovníci divize 1 se s touto technologií setkali poprvé.
Výztuž prostorovými panely
Pro zajištìní svahu se 70stupòovým sklonem bylo
navrženo tøiadvacet kotevních úrovní po 1,5 metru.

Po odtìžení a pøesném dotvarování každé etáže
následovalo vrtání a osazení témìø tøí tisíc kotev,
následnì zainjektovaných cementovou suspenzí.
Trojrozmìrné ocelové panely byly po položení
a pospojování pøedepsaným poètem drátìných
úvazkù pøichyceny ke svahu speciálními kotevními
podložkami s oky, kterými prochází systém vzájemnì provázaných ocelových lan. Panely jsou tak
upevnìny v obou smìrech a vytváøejí souvislou
výztužnou sí.
Po dokonèení dané etáže zasypávali pracovníci panely lomovým kamenivem.

Rychlý nástøik humusu
Dalším krokem byl nástøik humusové vrstvy po
nìkolika kotevních úrovních. Divize 1 pøi této èinnosti využila svých bohatých zkušeností s aplikací
suchého støíkaného betonu. „S nasazením stroje
Aliva a ramene støíkacího stroje Meyco se nám
podaøilo dosáhnout více než dvojnásobných výkonù oproti dodavatelùm, kteøí tyto práce bìžnì
provádìjí,“ zdùrazòuje rychlý postup Pavel Farský
z divize 1.
Pak zbývalo provést hydroosev pøedepsanou
smìsí rostlin, jež se v oblasti pøirozenì vyskytují.
Extrémnì suché léto si vyžádalo závlahový systém, díky kterému se Lerchenberg za nìkolik týdnù zazelenal.
Pøi realizaci se pracovníci museli vypoøádat
s rùznorodými podmínkami a zejména s vysokými
teplotními rozdíly. Pøi zahájení stabilizace v únoru
bylo -10 °C, její èervnové dokonèování naopak doprovázely teploty témìø 40 °C.
I pøes dvoutýdenní pøerušení prací kvùli nepøíznivému poèasí byl stavební objekt Lerchenberg
hotov v pøedstihu.

Stabilizaci terénu zajistil trojrozmìrný síový
systém Krismer.
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Instalace pro Šterboholy Retail Park
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Petr Malinský

V pražských Štìrboholích pokraèuje výstavba nákupního centra a divize 4 dodává èást technologického vybavení.
Na projektu spolupracují provozy vzduchotechniky a elektro.

architekt rekonstrukce vìže Staromìstské radnice

Provoz elektro realizuje silnoproudé a slaboproudé instalace vèetnì elektrické požární signalizace a systému evakuaèního rozhlasu. Hrubé
kabelové rozvody a žlaby již byly dokonèeny, na
podzim následují práce na osvìtlení, rozvadìèích
a koncových prvcích.
Hlavní souèásti vzduchotechniky jsou umístìny na støeše, v nájemních prostorách pracovníci
divize 4 instalují vzduchotechnické jednotky, dveøní clony nebo tepelná èerpadla.
Jako souèást zakázky divize 4 vypracovala
rovnìž kompletní realizaèní projektovou dokumentaci pro jednotlivé profese.

Divize 4 musí montáž vzduchotechniky a dalšího vybavení koordinovat nejen se stavební èástí,
ale rovnìž s nejrùznìjšími požadavky jednotlivých obchodních spoleèností.
Centrum tvoøí tøi samostatné budovy, na celkové
ploše 13 000 metrù ètvreèných vzniknou dvì desítky obchodù. Soubor doplní venkovní parkovištì
pro pøibližnì pìt set vozù. Generálním dodavatelem je divize 8 Metrostav.

Technologie i projektová dokumentace
Výstavba areálu, jenž pøiléhá k frekventované komunikaci Kutnohorská, byla zahájena v bøeznu
letošního roku. Konstrukci jednopodlažních objektù tvoøí montovaný železobetonový skelet.

Individuální pøístup
Obchodníci ve Štìrhobolích nabídnou pestrý sortiment od potravin èi odìvù pøes nábytek až tøeba
po sportovní potøeby. Každá nájemní jednotka má
své nároky na technické vybavení a také vlastní
dodavatele nìkterých zaøízení.
„Rozdílné požadavky nájemcù pøedstavují nejsložitìjší stránku celého projektu. Se zástupci každé spoleènosti jednotlivì komunikujeme a realizaèní dokumentaci pøizpùsobujeme jejich pøáním.
Vybavení pak objednáváme od urèeného dodavatele, takže dovoz materiálu jsme museli vyøešit ve
znaèném pøedstihu,“ popisuje realizaci projektu
jeho vedoucí Michal Virt.
Kolaudace a otevøení souboru jsou naplánovány na letošní listopad.

Nové vodovodní øady na Palmovce

D4

Divize 4 buduje od srpna v Praze-Libni vodovod. Potrubí pokládá v Zenklovì a v sousedících ulicích,
tedy v okolí sídla spoleènosti Subterra. Projekt plánovaný na rok zahrnuje též veøejné èásti pøípojek.
Hlavní vodovodní øad realizuje divize 4 v dolní èásti
Zenklovy, dalšími øady pak pøipojuje kolmé ulice
Svìtová, Koželužská, Na Hrázi, U Synagogy, Vojenova a rovnìž soubìžnou Ludmilinu. Zakázka
Pražské vodohospodáøské spoleènosti se dìlí do
sedmi etap.
Spìšné pøípravy
V první fázi museli pracovníci divize 4 provést havarijní odpoje a pøepoje tak, aby pøi rekonstrukci
vodovodu mohl v Zenklovì být zachován tramvajový provoz.
,,V této etapì se nejvìtší komplikací stal nedostatek èasu. Zaèínali jsme ètyøiadvacátého èervence a prvního záøí už jela tramvaj. Ruènì jsme
vykopali a následnì zasypávali patnáct jam, nìkteré z nich byly až tøi metry hluboké, dále jsme
provádìli devìt rozrážek. Pracovali jsme každý
den, vèetnì tìch víkendových,“ popisuje vedoucí
projektu Martin Vlk.

Pøi rekonstrukci vodovodu v Zenklovì ulici se
divize 4 musí vypoøádat s dalšími sítìmi.

Výmìna potrubí èasto znamená práci ve velice
stísnìných prostorách.

Pùvodní i nová trasa
Trasa vodovodu vede po východní stranì Zenklovy
ulice jižním smìrem až po køižovatku s Libeòským
mostem a ulicí Na Žertvách, kde pøechází na západní stranu.
Od severního propoje až po ulici Na Hrázi je
potrubí pokládáno v nové trase, protože dosud

vedlo pod jinými inženýrskými sítìmi a tento úsek
Zenklovy nabízí dostateèný prostor. Dále se ovšem
ulièní profil zužuje, od ulice Na Hrázi je tedy øad
veden ve své dosavadní pozici a krátce z ní vyboèuje jen poblíž tramvajové zastávky Palmovka.
Divize 4 pøi rekonstrukci vodovodu využívá litinové potrubí DN 300.

Modernizace trati Nemanice I – Ševìtín

D3

Na jihu Èech zaèaly v èervnu práce na další èásti IV. tranzitního železnièního koridoru. Divize 3 se podílí na rekonstrukci
kolejí mezi Ševìtínem a Dynínem, projekt zahrnuje rovnìž úpravy dynínské stanice.
cujeme na kompletní modernizaci železnièního
spodku a svršku, trakèního vedení, zabezpeèovacího zaøízení mostních objektù a také nástupiš
vèetnì železnièní stanice Dynín,“ upøesòuje rozsah projektu stavbyvedoucí Milan Badura.

Divize 3 využívá vlastní mechanizaci. Ke snášení
kolejového roštu slouží jeøáb PKP 25/20i.

K rekonstrukci železnièního spodku patøí
odtìžení starého štìrkového lože.

Modernizace pøináší úpravy železnièního spodku
a geometrické úpravy hlavních kolejí, aby se trasa
vedoucí soubìžnì s dálnicí D3 mohla v budoucnu
zapojit do evropské sítì vysokorychlostních tratí.
Stavbu realizuje dodavatelská spoleènost, již
vede Elektrizace železnic Praha a dále ji tvoøí Subterra a AŽD Praha.

V nepøetržité výluce
Dodavatelé pøevzali staveništì už v únoru a provedli pøípravné práce. Vybudovali základy trakèních stožárù, pøístupy na stavbu a rovnìž položili
provizorní trasy kabelového vedení.
Rekonstrukce sudé kolejové skupiny byla zahájena na konci èervna. ,,V nepøetržité výluce pra-

PÌT OTÁZEK

Pøístupnìjší zastávky
Upravy ocení rovnìž místní cestující. V Dynínì budou vybudována nástupištì na jižním zhlaví, u pøestavìného silnièního podjezdu, èímž se stanice
pøiblíží k obci. Zastávka Neplachov v záøezu trati
bude zrušena a nástupištì dostane novou polohu
na stávajícím násypovém tìlese. Pøístup zajistí
podchod pod dálnicí D3.
První èást modernizace má být dokonèena
v listopadu. Po zimní technologické pøestávce
bude stavba ve stejném rozsahu pokraèovat též lichou kolejovou skupinou, a to od dubna do srpna.
Celkové ukonèení projektu je plánováno na
prosinec 2019.

Architekt Petr Malinský má více než tøicetiletou
praxi, kromì novostaveb se zabývá i památkami.
Pracoval napøíklad na obnovì Ústavu šlechtièen,
Královské hrobky a dalších objektù na Pražském
hradì i v jiných èástech metropole. Se svou spoleèností Arpema navrhoval rovnìž rekonstrukci
vìže Staromìstské radnice.
Jak vypadaly pøípravy tak významného projektu?
Zaèínali jsme již v roce 2015, po vítìzství v soutìži,
dokumentaci jsme odevzdali o rok pozdìji. Finální
projekt i prùbìh jeho zpracování pøedstavujeme
také na výstavì pøímo na Staromìstské radnici.
Zaèali jsme shánìním podkladù a zjistili, že
pøesné výkresy stavby neexistují. Proto jsme museli vìž vèetnì kaple s orlojem zamìøit, k èemuž
jsme využili moderní technologie – fotogrametrii,
speciální kamery a drony. Obeznámili jsme se tak
doslova s každým kamenem a mohli zhodnotit, zda
bude tøeba jeho oprava, nebo rovnou výmìna.
V jakém stavu tedy vìž pøed opravou byla?
Staromìstská radnice prošla v nedávných letech
nìkolika etapami obnovy. Vìž, kaple a orloj tvoøí
poslední z nich a myslím si, že oprava pøišla za pìt
minut dvanáct.
Ochoz se nacházel v havarijním stavu, na jeho
severní stranì se dokonce uvolnil velký kámen.
Kromì požáru v poslední den druhé svìtové války
zpùsobily rozpad ochozu klimatické vlivy vèetnì
zatékání. Problém øešila speciální statická dokumentace, po sérii tahových zkoušek jsme kamennou výzdobu kotvili k železobetonovému jádru
vìže. Dnes je ochoz bezpeèný.
Co pøi stavbì znamenalo nejvìtší komplikace?
Projekty nìkolika podobnì výjimeèných památek
jsme již zpracovávali, ovšem v tomto pøípadì byla
stavba neuvìøitelnì na oèích odborné i široké veøejnosti. Nìkdy je to pøíjemné, jindy naopak.
V odborných kruzích se hodnì diskutovalo
o úpravì orloje, konkrétnì astrolábu. Protože jeho
pùvodní, støedovìká podoba se nezachovala, na
jeho nejvhodnìjší dnešní vzhled existuje více názorù. Do této problematiky jsem byl nakonec také
zatažen a na finálním øešení jsem se podílel.
Pøekvapilo vás bìhem rekonstrukce nìco?
Ve 14. století mìla vìž omítku a orloj i kaple byly
pomalovány vápennými barvami, jejichž zbytky
jsme pøi opravách nacházeli. Omítka ale postupnì
opadávala, v 19. století byla stržena a vìž získala
kamennou podobu, kterou všichni známe. Bohužel
opuka na sebe váže vlhkost, a proto ji narušuje
mráz. Každý kámen si vyžádal samostatnou péèi.
Na zaèátku projektu jsem se soustøedil na celkovou opravu a koordinaci špièkových odborníkù.
Pozdìji ale vìž odhalovala další tajemství. Napøíklad ozdobné kamenné prùèelí orloje je minimálnì
dvouvrstvé, s jádrem z vrcholné gotiky 14. století
a další vrstvou pozdnì gotickou z konce 15. století.
Na pùdì radnice jsme také našli rozpadlý oltáø
z 19. století, jenž byl v kapli do jejího znièení v roce
1945. Investor pøistoupil k jeho nároèné obnovì
a opìtovnému osazení. Z toho mám velkou radost.
Jaká byla spolupráce se spoleèností Subterra?
Již od loòského února jsem na stavbu chodil jako
autorský dozor – a pùsobení spoleènosti Subterra
hodnotím jako perfektní. Celý tým odvedl výbornou
práci, pánové Horák, Kerber a Vejvanèický ustáli
i nároèné okamžiky. Pøi celé rekonstrukci panovala dobrá atmosféra.
Obdivoval jsem i to, jak Subterra na tak frekventovaném místì vytvoøila nezbytný uzavøený
stavební prostor, který zajišoval bezpeèí pracovníkù i turistù a zároveò umožnil postavit vysoké lešení. Ukazuje to profesionalitu spoleènosti.
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Otevøení vìže Staromìstské radnice

D2

Ve sváteèní den 28. záøí se po celkové rekonstrukci pøedstavila dominanta Staromìstského námìstí.
Na ceremoniálu, který sledovala veøejnost i média, nemohli chybìt ani zástupci divize 2.

D1 Magistrát hlavního mìsta Prahy pozval poèátkem srpna novináøe na exkurzi do témìø dostavìného kolektoru Hlávkùv most.
Úvodní slovo radní Jany Plamínkové doplnily
struèné komentáøe obou vedoucích projektu zastupujících spoleènosti Subterra a Hochtief. Poté
novináøi po skupinách postupnì sjeli klecí do
chladného podzemí, kde si za pøítomnosti televizních kamer prohlédli vìtší èást kolektoru vèetnì
pøístupových šachet a technické komory. Nyní
stavbaøi dílo vybavují ocelovými konstrukcemi pro
uložení inženýrských sítí a dalšími technologickými prvky, mezi které patøí rovnìž kolejová tra
a provozní šplhavý výtah.
Dùležitá a komplikovaná infrastrukturní stavba
byla zahájena v záøí 2016 a s jejím dokonèením se
poèítá již letos v listopadu.

Požární bezpeènost tunelù 2018
D4 V druhé polovinì záøí se pod záštitou Èeské tuneláøské asociace ITA-AITES a Èeské silnièní spoleènosti v Rožnovì pod Radhoštìm konal další
roèník konference vìnované požární bezpeènosti
silnièních tunelù.
Tuzemští a slovenští odborníci se na dvoudenním setkání zamìøovali na aktuální projekty a dále
napøíklad na technologické novinky, interaktivní
aplikace v tunelových systémech, kabelová øešení
nebo specifika protipožární ochrany a bezpeènostních zaøízení.
Za divizi 4 se konference zúèastnili David Svoboda a Jakub Šubert. Subterra akci opìt podpoøila
jako jeden z partnerù.

GRATULACE

Hana Jalovcová
50 let
Zdenìk Hoskovec
Ladislav Peroutka
60 let
Bohumil Bernhard

Výstava zachycující rekonstrukci památky je
na radnici k vidìní do 28. øíjna.

Kniha Staromìstská radnice byla uvedena
v èeské a anglické verzi.

Program zahájily fanfáry, následovaly proslovy
radních v èele s Janem Wolfem. Poté již došlo na
odhalení zrestaurovaného orloje. Úderem 18. hodiny se poprvé otevøela vitrážová okénka a v nich
se støídaly opravené figury apoštolù. Oblíbenému
pøedstavení pøihlížely stovky divákù, kteøí zaplnili
èást námìstí pøed orlojem.
V Galerii Praesidium ve druhém patøe Staromìstské radnice byla následnì otevøena výstava
fotografií, dokumentù a artefaktù pøedstavující
právì ukonèenou rekonstrukci. Expozice zachycuje nároènou práci architektù, stavbaøù, restau-

rátorù, památkáøù a dalších, díky nimž dostala vìž
historickou podobu odpovídající stavu pøed druhou svìtovou válkou. Dìjiny svìtoznámé památky
poèínající již v roce 1338 pøipomíná dvousetstránková publikace Staromìstská radnice, která byla
vzápìtí pokøtìna.
Od 20 hodin se pak pøed vìží znovu vytvoøil dav
divákù, aby zhlédl nové osvìtlení orloje a rovnìž
originální videomapping.
Divizi 2, která na rekonstrukci pracovala více
než rok a pùl, zastupovali na akci øeditel Petr Kajer
a vedoucí projektu Pavel Horák.

Po setmìní si mohli pøítomní prohlédnout také
nové osvìtlení orloje.

Kahan Cup opìt vítìznì pro divizi 1
V obvyklém záøijovém termínu se v Praze-Libuši utkali fotbaloví zástupci všech ètyø divizí a centrály Subterra.
Divizi 1, která loni tradièní trofej vybojovala poprvé, se vydaøila obhajoba.

ØÍJEN–LISTOPAD

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

Opravená vìž a zejména unikátní orloj pøilákaly
na Staromìstské námìstí stovky lidí.

Fotbalisté divize 1 èekali na titul deset roèníkù,
letos ovšem vyhráli už podruhé za sebou.

Pohár Kahan pøebíral øeditel divize 1 Josef Baèa
z rukou generálního øeditele.

Odpoledne 20. záøí provázelo sluneèné poèasí,
které na høišti FSC Libuš pøálo hráèùm i divákùm.
Týmy nastupovaly se sedmi hráèi a na polovinì bìžného trávníku, s menšími brankami a dvanáctiminutovým poloèasem hrály každý s každým.
Titul obhájila divize 1 a potvrdila tak rostoucí
formu z nìkolika posledních roèníkù. Rovnìž další
poøadí kopíruje loòské pøehledné výsledky – druhá
divize 2, tøetí divize 3, ètvrtá divize 4 a na pátém
místì centrála.
Originální hornickou trofej vítìzùm také letos
pøedával generální øeditel Ondøej Fuchs.

Subterra Open Weekend 2018
Poslední letošní venkovní akcí poøádanou spolkem Cesta za snem byl na konci záøí víkend v Doksech.
Subterra se opìt pøedstavila v roli generálního partnera.
.

PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Ing. Jan Herda
Jiøí Rubeš
Ing. Jan Zelenka
Lukáš Keller
Ing. Karel Flemr
15 let
Ing. Petr Bican
Jiøí Hoøava
Michal Virt
Ing. Ladislav Novák
25 let
Václav Rataj
30 let
Milan Maša
40 let
Zdenìk Kotyza

Také letos se víkendu v Doksech zúèastnily
pøibližnì ètyøi stovky lidí.

Mezi neobvyklé sportovní aktivity patøil
napøíklad florbal na vozíku pro invalidy.

Zájemci si mohli vyzkoušet i øadu dùležitých
dovedností vèetnì poskytnutí první pomoci.

Tøídenní akce, která se letos pøedstavila pod upraveným názvem, nabízí sportovní, vzdìlávací i další
aktivity a zajímavá setkání. Stejnì jako ostatní projekty Cesty za snem pøináší také Subterra Open
Weekend zdravým i handicapovaným nezapomenutelné zážitky a nové zkušenosti.
Do areálu Poslova Mlýna v Doksech, nedaleko
Máchova jezera, se 27. záøí sjely pøibližnì ètyøi
stovky lidí pøipravených soutìžit a dozvìdìt se
nìco nového. Ani znaèné ochlazení nevzalo pøítomným dobrou náladu. Do terénu vyrazilo šest-

náct skupin, dvì z nich tvoøili zamìstnanci spoleènosti Subterra a Skupiny Metrostav.
Úèastníci se po hodinových intervalech pøesouvali k jednotlivým stanovištím, u kterých je èekaly nejrùznìjší aktivity, jako tøeba florbal na vozíku, workshopy, kvízy èi hlavolamy. Soutìžící prošli
také základním kurzem sebeobrany a pøedcházení
konfliktùm, pouèili se o pøežití v krizových situacích, vyzkoušeli si moderní hledání pokladù, støelbu èi trenažéry pro handicapované. Zajímavé bylo
rovnìž pøedstavení záchranáøù se cvièenými psy.

Organizátoøi nezapomnìli ani na dìti, ty mìly
v areálu opìt svùj rajon s velkým skákacím tunelem Blanka a ministaveništìm, další zábavu pro nì
nachystali dobrovolníci v maskách. Mezi osmdesáti dìtmi byly také handicapované, z dìtského
domova. Veèerní program zajišoval DJ, tancovalo
se do pozdních hodin.
V sobotu, po vyhodnocení výsledkù, byl Subterra Open Weekend oficiálnì ukonèen.
Letošní akce Cesty za snem uzavøe 10. listopadu Veèer v gala v Orea hotelu Pyramida Praha.
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