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Zimní hala Icerink v provozu
Praha se po témìø patnácti letech doèkala nových ledových ploch, urèených pøedevším hokejistùm a krasobruslaøùm.
Moderní sportovištì ve Strašnicích, jehož zkušební provoz byl zahájen v polovinì ledna, stavìla divize 2 jeden rok.
V rekordním èase jednoho roku dokázal investor
naplánovat a pøipravit výstavbu dvou kluziš, která
slouží výuce bruslení, krasobruslaøským tréninkùm, amatérským hokejovým týmùm i veøejnosti.
Areál se nachází v Pøetlucké ulici, v sousedství lanového mostu na Jižní spojce. Architektem
projektu je Ateliér A+B, hlavní fasádu a kompletní
interiér pak navrhlo studio Vrtiška Žák.
Subterra coby generální dodavatel zahájila
práce v lednu 2017, stavba byla zkolaudována
pøesnì o rok pozdìji. „Zemní práce, železobetonové monolitické konstrukce, dešovou kanalizaci
s retenèní kapacitou a veškeré zednické práce zajišovala divize 2 vlastními kapacitami,“ pøipomíná
vedoucí projektu Petr Bican.
Promìnlivá barevnost fasády
Icerink tvoøí dva kvádry hal svírající tupý úhel, které spojují dvoupodlažní prostory zázemí. V pøízemí
se nacházejí šatny, sociální zaøízení a strojovny,
v patøe pak bistro, tìlocvièna vèetnì pøíslušenství
a terasa.
V okolí sportovního zaøízení je nìkolik menších
parkoviš pro osobní automobily a autobusy s celkovou kapacitou pøibližnì 60 míst. Stavba zahrnovala také opìrné železobetonové stìny, komunikace a sadové úpravy okolí.
Nosnou konstrukcí stavby je prefabrikovaný
železobetonový skelet, obì haly jsou zastøešeny
trapézovými plechy a obloženy tepelnìizolaèními
sendvièovými panely antracitové barvy.
Centrální, vstupní èásti dominuje pøedsazená
fasáda sestavená z prolamovaných hliníkových
kazet ve tvaru kosoètvercù, která se stala charakteristickým prvkem celého projektu. Originálnì
navrženou svìtle šedou strukturu lze rozzáøit celým spektrem barevných svìtel, nejvíce proto vynikne v noci.

Návštìvníky uvítá vstupní hala, na niž v patøe
navazuje bistro a tìlocvièna.

Strašnický Icerink se vyznaèuje moderním a propracovaným designem. Nejvìtší pozornost poutá
fasáda vstupní èásti, jejíž strukturu ještì zvýrazòuje barevné osvìtlení.
Stylový i praktický interiér
Vnitøní prostory haly Icerink mají propracovaný
materiálový a barevný koncept.
Zdivo je pøevážnì z pohledových betonových
tvárnic, šatny jsou ladìny do odlišných barev. Po
podlahách z gumy lze témìø všude chodit v bruslích – dokonce i do bistra, které pøes prosklenou
stìnu nabízí výhled do haly A. Polyuretanové
nátìry na podlaze fitness centra umožòují krasobruslaøùm pøi tréninku simulovat skluz.
Divize 2 zajišovala také dodávku nerezových
sanitárních pøedmìtù, nábytku v šatnách i pøíslušenství samotných ledových ploch.

Pokroèilá technologie
Provoz zimních hal provázejí nemalé nároky na
energie, Icerink je ovšem oproti bìžným stavbám
o 40 procent úspornìjší.
Podklad ledových ploch se skládá ze dvou železobetonových desek oddìlených tepelnou izolací, spodní z nich je vytápìná a brání promrzání,
horní je naopak chlazená.
Objektu nechybí vzduchotechnika, prostory
hal mají rovnìž odvlhèovací systém. Strojovna
chlazení je souèástí zázemí, na støeše se nacházejí vzduchotechnické jednotky a dva rozmìrné
adiabatické chladièe.

Výrazné barevné akcenty dodávají každé
z hokejových šaten osobitost.

Barvami se odlišují i obì haly, žlutá patøí
pøedevším krasobruslaøùm.

Rychlostní silnice M85 v Maïarsku
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DS Konzorcium, které tvoøí Dömper a dceøiná spoleènost Subterra – Raab, získalo v soutìži dvì zakázky na výstavbì
dùležité komunikace vedoucí poblíž západomaïarského mìsta Šoproò.
procházet severozápadním výbìžkem zemì. Z trasy mezi mìsty Ráb a Šoproò je v souèasnosti vybudován úsek do mìsta Csorna.
Obyvatelé celého regionu již dlouho èekají na
dokonèení silnice, jež je pøipojí na maïarskou dálnièní sí a zrychlí cestu do Rábu a dále do Budapešti pøibližnì o pùl hodiny.

Pøíhranièní mìsto Šoproò se již za tøi roky doèká
napojení na maïarskou dálnièní sí.
Rychlostní silnice M85 pøedstavuje v maïarském
dopravním systému dùležitou spojnici, která bude

Zakázky vèetnì dokumentace
Realizace zbývající èásti trasy, jež bude mìøit témìø 58 kilometrù, byla rozdìlena do ètyø etap.
Soutìž na dodavatele byla vyhlášena v létì
loòského roku, smlouvy o dílo investor a vítìzné
DS Konzorcium podepsali ještì pøed Vánocemi.
Projekt je financován ze státního rozpoètu.

Subterra – Raab bude realizovat III. a IV. etapu, jejichž délka v souètu èiní pøibližnì 22 kilometrù. Tato èást stavby obsahuje i obchvat pìtapadesátitisícového mìsta Šoproò, které leží jen nìkolik
kilometrù od hranice s Rakouskem.
Silnice bude mít v každém smìru dva jízdní
pruhy. Projekt zahrnuje korekce dotèených komunikací nižších tøíd, výstavbu ètyø mimoúrovòových køižovatek a osmadvaceti mostù, nejvìtšího
o rozpìtí 50 metrù.
V souèasnosti již probíhá pøíprava realizaèní
dokumentace, která je v tomto projektu souèástí
zakázek. Pøedpokládaná doba výstavby èiní tøi roky, auta by po novém úseku silnice M85 tedy mìla
jezdit od ledna 2021.

Vážení spolupracovníci,
loòský rok byl pro naši Skupinu opìt o nìco nároènìjší než roky pøedchozí. Pøesto jsme se se složitou situací na èeském stavebním trhu vypoøádali
dùstojnì, a v porovnání s konkurenty dokonce výjimeènì dobøe. Výpadky na domácím trhu nahrazujeme zakázkami v zahranièí. Jsme úspìšní nejen v severských zemích, v Nìmecku, v Polsku,
v Maïarsku a na Slovensku, ale i v Bìlorusku
a v Turecku. Skupina roste a rozpíná se na svìtové
trhy. Ve stále vìtší míøe pracujeme pro investory
soukromé na úkor investorù veøejných.
Tìmito zmìnami prochází i Subterra. Divize
závislé na veøejných zakázkách vloni ztrácely, zatímco divizím, jež pracují pro soukromé investory,
se i pøes nároènost projektù daøilo. A pøestože má
Subterra v Èesku celou øadu technicky nároèných a pìkných projektù, musí i ona hledat uplatnìní v zahranièí.
V Nìmecku staví spoleènì s naší další spoleèností BeMo Tunnelling dálnièní tunely Spitzenberg
a Herrschaftsbuck. Ve Švédsku její dceøiná spoleènost pracuje na výstavbì dálnièního tunelu
Skärholmen, který je èástí novì budovaného obchvatu Stockholmu. V Maïarsku získala její dceøiná spoleènost dvì nové zakázky na dvì etapy výstavby rychlostní silnice M85.
Naopak v Èeské republice není v oblasti infrastruktury valnì do èeho píchnout. Loni v øíjnu probìhla prorážka druhé trouby železnièních tunelù
v Ejpovicích. Jde o projekt, na kterém úspìšnì
spolupracují Metrostav a Subterra. Prorážka byla
velká sláva, kterou však skonèila poslední významná tunelová stavba na území Èeska.
Projektù od veøejných zadavatelù je na tuzemském trhu málo a stavebních firem hodnì. Soutìže, vyhodnocované na principu nejnižší nabízené
ceny, ženou generální dodavatele do záporných
marží a mnohdy do dumpingových cen. A pøitom
se èeská ekonomika nachází v konjunktuøe, kdy
penìz je dostatek a mìsta mají vyrovnané, èasto
i pøebytkové rozpoèty. Další peníze na stavební
projekty je pøipravena poskytnout Evropská unie.
Když nefungují veøejní zadavatelé, musíme se
uchýlit k zadavatelùm soukromým. I tam však nabídka stavebních prací znaènì pøevyšuje poptávku a u projektù se nedaøí dosahovat pøimìøených
hospodáøských výsledkù.
Jako velký mezinárodní hráè musíme umìt být
prospìšní svému okolí. A tak se i vloni vìnovala
Subterra projektùm spoleèenské odpovìdnosti.
Jsem rád, že se zapojila do aktivit organizace Cesta za snem a podílela se na unikátním handy cyklo maratonu. Jako donátor hudebního festivalu
Pražské jaro je Subterra i tradièním podporovatelem kultury a nezapomíná ani na sociální oblast
a vzdìlávání. Dìkuji vám všem, kteøí jste nejen za
spoleènost Subterra a Skupinu Metrostav udìlali
nìco pro své spoluobèany a pro lepší budoucnost.
Stejnì jako vy i já cítím tlak okolního prostøedí
a uvìdomuji si obtížnost situace v oboru a na našem trhu. Proto mi dìlá radost, že zùstáváte spoleènosti Subterra a firmám Skupiny Metrostav
vìrní. Jsem rád, že máme mnoho zkušených odborníkù i energických mladých lidí, kteøí jsou
ochotni èelit mnohdy obtížné realitì.
Vážení kolegové, všem vám dìkuji za úsilí
v pøedchozím roce a tìším se na spolupráci v roce
letošním.
Jiøí Bìlohlav
prezident Skupiny Metrostav

Zastavení pražského orloje
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Kolektor Hlávkùv most v další fázi
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Na stavbì podzemní trasy inženýrských sítí v centru Prahy, kterou od záøí 2016 zajišují spoleènosti Subterra a Hochtief,
probíhají po dokonèení ražeb betonáže a ostatní práce.
ních blokù, u nichž stále probíhají sanace prùsakù
primárního ostìní.
V úseku hlavní trasy pod ostrovem Štvanice,
mezi hloubenou šachtou a raženou technickou komorou, již byla v celé délce zhotovena hydroizolace a zabetonováno dno. Nyní stavbaøi pracují na
armování klenby, forma pro její betonáž se do této
èásti kolektoru pøesune po dokonèení ostìní v tìšnovském úseku a také zabetonování dna mezilehlé
šachty.

.

D2 Rekonstrukce vìže Staromìstské radnice, na
níž Subterra pracuje od února 2017, si vyžádala
odstavení orloje. Svìtoznámé astronomické hodiny utichly 8. ledna 2018 v 9 hodin.
V souèasnosti je orloj rozebírán na souèástky,
kterým se dostane péèe v odborných restaurátorských dílnách. Celý mechanismus má být osazen
zpìt na své místo a zprovoznìn v polovinì letních
prázdnin. Turisté dnes mohou navštívit alespoò
ochoz vìže, který byl po rekonstrukci opìt zpøístupnìn. Divize 2 v mezidobí opraví kamenné prvky na pohledové èásti vìže a zajistí další potøebné
èinnosti. Práce by mìly být hotovy v záøí 2018.
„Dìláme vše pro to, aby celá dvacetimìsíèní
rekonstrukce byla ukonèena vèas, aby i spoleènost Subterra pøispìla k dùstojným oslavám stého
výroèí založení èeskoslovenského státu,“ øíká vedoucí projektu Pavel Horák.

Parkovištì v areálu Waltrovky
D4 Souèástí revitalizace nìkdejšího továrního
areálu v Praze-Jinonicích se stane též parkovištì
Hranièka, které od ledna staví divize 4. Kapacita
plochy bude 85 míst pro osobní auta a dodávky do
3,5 tuny.
Staveništì již bylo vyèištìno od komunálního
odpadu a nyní probíhají terénní úpravy a renovace
zdí. Následnì bude plocha zarovnána, odvodnìna
a pokryta konstrukèními vrstvami. Po dohodì s investorem a projektantem se uplatní technologie
PowerCem, tj. zlepšení vlastností podkladních
zemin pomocí cementu. Krycí vrstvu vytvoøí živièný povrch tloušky 6 centimetrù.
Zvolený postup vyžaduje teploty nad bodem
mrazu, dokonèení parkovištì tedy ovlivní poèasí,
zatím je plánováno na konec února 2018.

Aquacentrum Teplice
D4 Subterra se podílí na úpravách teplického plaveckého areálu.
Rekonstrukce a dostavba, která byla zahájena
loni v øíjnu, pøinese atraktivnìjší podobu aquacentra a širší spektrum služeb. V novém objektu vznikne ètyødráhový plavecký bazén o délce 25 metrù,
brouzdalištì s mimoúrovòovým spojovacím skluzem a saunový svìt. V nástavbì bude umístìno
pøedevším zázemí a šatny pro bazén i sportovní
klub a administrativní prostory. Pùvodní objekt se
promìní v Dìtský svìt s mnoha vodními atrakcemi. Souèástí dodávek divize 4 jsou kompletní rozvody vzduchotechniky, topení, elektro, ZTI a bazénové technologie, vèetnì strojoven a trafostanice.
Zakázka zahrnuje též instalaci mìøení a regulace
a pøístupového a pokladního systému.
Stavba má být dokonèena ještì letos.

nìní a betonáž. Definitivní konstrukce dna i klenby
zde byly hotové v lednu 2018, s výjimkou pìti úvod-

Plynovod a další vybavení
Poèátkem letošního roku došlo v úseku mezi
Tìšnovem a Štvanicí také k zahájení instalace plynovodu. Na tyto práce pak bezprostøednì naváže
montáž ocelových konstrukcí pro samotná kolektorová vedení.
„Tím však naše pùsobení zdaleka nekonèí,
protože stavba zahrnuje rovnìž souèásti kolektoru
spojené s kompletním zajištìním jeho provozu.
Mezi nì se øadí napøíklad osvìtlení a další elektrické vybavení, èerpací stanice, šplhavý výtah,
pomocné øídicí stanovištì nebo mìøení a regulace,“ vypoèítává široký zábìr projektu jeho vedoucí
Václav Dohnálek.
Kolektor Hlávkùv most má být dokonèen v øíjnu letošního roku.

Na primární ostìní je peèlivì kotvena fóliová
hydroizolace.

Po betonáži dna následuje montáž výztuže pro
klenbu definitivního ostìní.

V èásti kolektoru Hlávkùv most již získalo definitivní podobu monolitické betonové ostìní.
Profil je pøibližnì 3 metry široký a 4,5 metru vysoký.
Nový ražený a hloubený kolektor, který prochází
pod dnem Vltavy z Tìšnova pøes ostrov Štvanice
do Holešovic, se stane podstatnou souèástí metropolitní kolektorové sítì a umožní pozdìjší rekonstrukci Hlávkova mostu.
Po dokonèení ražeb v záøí minulého roku následovalo vyèištìní dna trasy a profilace primárního ostìní. Další fázi pøedstavuje ostìní definitivní,
jehož souèástí jsou rovnìž opatøení k zastavení
pøítokù a úkapù v podobì lokálnì použitých organizovaných svodù, injektáže primárního ostìní èi
plošných izolací.
Betonáž dna a kleneb
V øíjnu 2017 bylo v úseku mezi Tìšnovem a štvanickým ostrovem zahájeno armování, montáž bed-

Administrativní budova Nekázanka
Více než dva roky zajišovala divize 2 v pozici generálního dodavatele rekonstrukci sídla spoleènosti Omnipol.
Objekt v úzké ulici v centru Prahy dostal po ètyøiceti letech modernìjší podobu.

úpravám architektonického øešení nìkterých podlaží pak muselo dojít v létì. Opakované zmìny
projektu pøinášely tlak na dodavatele a zapøíèinily
prodloužení rekonstrukce.
Podzim byl ve znamení dokonèovacích prací,
které musela divize 2 koordinovat se spoleèností
zajišující interiér. V listopadu probìhla kolaudace,
poté zbývalo již pouze odstranit vady a nedodìlky
a stavbu pøedat. Spoleènost Omnipol se do svého
sídla vrátila koncem ledna 2018.

Administrativní budova Nekázanka rekonstrukcí neztratila plastické èlenìní ulièního prùèelí, její
pùvodní architektonická hodnota tedy byla uchována.

Nároèná logistika
Kromì kanceláøí nabízí modernizovaná budova
rovnìž kavárnu pro zamìstnance, rezidenèní ateliér nebo podzemní garáže s automyèkou. Nechybìjí pokroèilé technologie. „Zajímavé je napøíklad
mlhové hasicí zaøízení použité v celém objektu, jehož výhoda tkví v daleko menším zavodnìní prostor,“ øíká vedoucí projektu Michal Krenar.
Stavba v centru Prahy byla z více dùvodù nážitým úkolem. Úzká, jednosmìrná ulice Nekázanka
znamenala omezení pro dopravu materiálù nebo
montáž jeøábu. Rozsáhlé bourací práce pak vyžadovaly èetná jednání se sousedy.

Pùvodní budovu PZO Omnipol, postavenou v druhé
polovinì 70. let minulého století, øadili odborníci ke
kvalitním pøíkladùm mezinárodního stylu.
Projekt rekonstrukce, který zpracoval ateliér
di5 architekti inženýøi, pùvodnì poèítal s výraznou
promìnou prùèelí. Po diskusích o jeho památkové
hodnotì byl návrh opakovanì pøepracován a èlenitý výraz fasády zachován.
Subterra zvítìzila ve výbìrovém øízení na generálního dodavatele poèátkem roku 2015. Ještì
v dobì bouracích prací došlo k výrazným úpravám
projektu a zpoždìní celé stavby. Termín dokonèení
se nakonec posunul pøibližnì o jeden rok.

Ve vstupní hale se kromì recepce nachází také
malá kavárna.

Železnièní mosty a tunely 2018
D1 Dne 18. ledna 2018 hostil pražský hotel Olšanka
23. roèník konference zamìøené na železnièní mosty a tunely, organizované spoleènostmi SUDOP
Praha a SŽDC.
Odborné referáty, které byly uspoøádány do tøí
blokù, pøedstavovaly nejen pøíklady zajímavých
staveb z tuzemska i ze zahranièí, ale rovnìž technologie, materiály nebo související normy a pøedpisy. Za spoleènost Subterra vystoupil Jiøí Patzák
a prezentoval nároènou rekonstrukci nìmeckého
tunelu AKWT, na které divize 1 pracovala v letech
2012 až 2017.
Následující pøíspìvek, který pøednesl projektant Ján Kušnír ze slovenské spoleènosti Reming
Consult, pojednával o loni zahájené výstavbì tunelù Milochov a Diel, tvoøících èást modernizovaného úseku železnièní trati Púchov – Považská
Bystrica. Na tomto rozsáhlém projektu se Subterra rovnìž podílí.

D2

Zmìny bìhem stavby
Práce na samotné rekonstrukci se naplno rozbìhly až v øíjnu 2015.
Po demolici èásti nosných konstrukcí bylo tøeba vybetonovat instalaèní a výtahové šachty, doplnit další prvky a postavit 8. a 9. nadzemní podlaží.
Na podzim 2016 probíhala montáž prosklené ulièní
fasády a oken do dvora. Následovalo zdìní pøíèek
od podzemních podlaží, od loòského ledna práce
na podlahách, podhledech a instalacích technického zaøízení.
Na jaøe 2017 rozhodl investor o revizi dokumentace pro nadzemní èást budovy, k dalším
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Oprava trati Nezamyslice–Kojetín
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Petr Kajer

Jednu z etap modernizace železnièního spojení mezi Brnem a Pøerovem pøedstavuje úsek Nezamyslice–Kojetín,
jehož témìø dvoukilometrovou èást loni na podzim rekonstruovala divize 3.

øeditel divize 2

Odolnìjší kolejový rošt
Stavební práce zahájilo strojní èištìní štìrkového
lože. Následovalo trhání kolejového roštu pomocí
pokladaèe PKP 25/20i po 25metrových úsecích. Po
úpravì štìrkové vrstvy a vytvoøení plánì již pøišla
na øadu pokládka kolejí.
Nový kolejový rošt tvoøí kolejnice R65 a 60E2
spolu s betonovými pražci B91/S1. Za netradièní
technologii lze považovat sváøení kolejnic o délce
25 metrù do 100metrových pásù mimo samotný kolejový rošt.
Pokládku pražcù zabezpeèoval portálový stroj
Robel PA 1-20 ES. Po zasypání kolejového roštu
kamenivem frakce 32/63 byla provedena smìrová
a výšková úprava geometrické polohy koleje metodou APK. Po dosažení požadovaných parametrù
a úpravì kameniva bylo tøeba kolej svaøit. Bezstyková úprava zabezpeèí delší životnost železnièního svršku.

Jako u všech podobných staveb nasadila divize 3 i na jihu Moravy øadu strojù. Ke snášení kolejového
roštu posloužil speciální mostový jeøáb PKP 25/20i.
Podíl spoleènosti Subterra na obnovì jednokolejné elektrifikované regionální trati spoèíval pøedevším v kompletní rekonstrukci železnièního svršku

mezi Nìmèicemi nad Hanou a Kojetínem. Souèástí
zakázky dále byla úprava drážních stezek, hlavnì
jejich rozšíøení v místì stavby, a také svahù.

Stavba ve dvoutýdenní výluce
Subterra musela postupovat rychle, práce limitovala výluka v první polovinì øíjna 2017. Dílo bylo
odevzdáno v domluveném termínu,
Pøed divizí 3 stojí ještì úkol v podobì tzv. tøetího podbití, jež bude provedeno až po konsolidaci železnièního svršku. Tyto práce pravdìpodobnì
pøijdou na øadu letos v dubnu.

Výstavba tunelu Herrschaftsbuck
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Rychlým tempem pokraèují vloni zahájené práce na nìmeckém dálnièním tunelu Herrschaftsbuck, který divize 1 Subterra
realizuje spoleènì se sesterskou spoleèností BeMoTunneling.

Ražba tunelu Herrschaftsbuck zaèala na konci
loòského srpna od východního portálu.

V komplikovaném horninovém prostøedí se
uplatòuje technologie NRTM.

Strojník vrtacího vozu má podrobné informace
o jednotlivých lafetách.

Bezmála pùlkilometrový tunel se dvìma tubusy je
souèástí budované dálnice A98, která spojí východ a západ Nìmecka pøi jeho jižní hranici. Stavba se nachází ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Pøes veškeré komplikace se týmu pod vedením Rolanda Arnolda ze spoleènosti BeMo podaøilo poèátkem letošního února prorazit severní tunelovou troubu. Po dokonèení kaloty následuje ražba
opìøí a dna. V polovinì listopadu byla realizována
propojka, pøes kterou je rubanina transportována
jižním tubusem. Díky tomu mohla být døíve zapoèata také betonáž definitivního ostìní. Západní portál
severní trouby byl dokonèen v lednu, kvùli mimoøádnì nepøíznivým podmínkám se v tomto místì
uplatnila technologie ražby „pod želvou“.
Soubìžnì probíhá ražba kaloty jižní tunelové
trouby. Po prorážce na konci února bude stavba
pokraèovat ražbou opìøí a dna z obou portálù, do-

konèení se pøedpokládá v bøeznu. K závìru smìøuje i zajištìní západního portálu jižní trouby.

Ražby v obtížných podmínkách
Tunel prochází nároèným horninovým prostøedím,
jedná se o metamorfované usazeniny s žílami dolomitu a sádrovce s nízkým nadložím. Zejména
v oblasti západního portálu, po pøechodu do silnì
erodovaných kvarterních sedimentù, bylo potøeba
upravit technologii a postupy ražby s dùrazem na
masivnìjší zajištìní èelby.

Zahájení betonáží
Betonáž dna severního tubusu od východního portálu zaèala v prosinci. Bednìní definitivního ostìní
dodala švýcarská spoleènost Kern.
Poté, co stavbaøi betonáž této èásti tunelu dokonèí, budou bednicí formy na západním portálu
pøestavìny na vìtší profil – jižní tubus je tøípruhový – a práce na definitivním ostìní budou postupovat v opaèném smìru.
Dokonèení tunelu Herrschaftsbuck je plánováno na pøíští rok.

D4

Nuselská s novou kanalizací
Divize 4 pracovala v minulém roce na pøeložce kanalizace v Nuselské ulici v Praze 4. Stavba je témìø kompletní,
zbývající èást bude dokonèena do letošního bøezna.
Nuselská ulice, která spojuje Nusle s Michlí, patøí
k dùležitým komunikacím s hustým provozem automobilù i veøejné dopravy. S ohledem na rekonstrukci tramvajového tìlesa musela být ve více
než 400metrovém úseku pøeložena jednotná kanalizace.
Stavba, kterou divize 4 zajišovala pro Pražskou vodohospodáøskou spoleènost, probíhala za
plného provozu, výkopy dosahovaly pìtimetrové
hloubky. Zakázka zahrnovala i pøeložky vodovodu
a plynovodu.
Projekt v šesti etapách
Trasa kanalizace, která podchází pod tramvajovou
tratí, byla rozdìlena do šesti èástí, vìtšinou vyme-

zených nìkterými z pìtice kolmých ulic – U Michelského mlýna, Mendíkù, Jaurisova, Pod Pramenem a Na Jezerce.
Subterra realizovala celkem ètyøi stoky, jejichž
souhrnná délka pøesahuje pùl kilometru. Kanalizaèní øad byl vybudován z obetonovaného kameninového potrubí DN 300 až DN 500, pøípojky pak
z DN 200. V souèasné dobì zbývá dokonèit jedinou
pøípojku, projektovanou v prosinci 2017 a èekající
na pøíslušné povolení. Povrchy vozovky a chodníkù jsou nyní provizorní.
„Spoleènì s pracemi divize 4 probíhala obnova plynovodu, horkovodu a silových i slaboproudých kabelù. Proto byla koordinace velice složitá,“
podotýká vedoucí projektu Martin Vlk. Kanalizace

PÌT OTÁZEK

K nejdelší ze stok, jež mìøí více než 350 metrù,
patøí kromì desítek pøípojek také 18 šachet.
bude hotova do bøezna, poté Technická správa komunikací upraví povrchy do finální podoby.

Petr Kajer absolvoval ÈVUT v Praze v roce 1999, již
o dva roky døíve nastoupil do spoleènosti Metrostav, kde zastával rùzné pracovní pozice. Do spoleènosti Subterra pøišel v roce 2008, od té doby vykonává funkci øeditele divize 2.
Letos v srpnu na svém postu završíte deset let.
Jak byste své pùsobení zhodnotil?
Tìch deset let uteklo… Vtìsnat celé období do
pár slov je obtížné, povedlo se nám postavit nebo
opravit spoustu krásných budov. Napøíklad Klementinum, stanici metra Nádraží Veleslavín, objekty v Dolní oblasti Vítkovice a nejnovìji strašnickou zimní halu Icerink.
Od roku 2008 se divizi podaøilo stabilizovat,
prošli jsme krizí ve stavebnictví, která i nás citelnì
zasáhla. V posledních tøech letech se nám znovu
daøí a plníme parametry stanovené vedením spoleènosti. Za to patøí dík celé divizi.
Co považujete za nejvìtší úspìch a co vás naopak
zklamalo?
Mám radost z našeho pracovního kolektivu. Když
jsem nastupoval, zùstali na divizi pøedevším mladí
technici, jimž jsme umožnili rùst a získávat cenné
zkušenosti. Dnes zde máme spolehlivé stavaøe,
kteøí si umìjí poradit.
Nechci zmiòovat nedostatek stavebních zakázek nebo obavy o zajištìní pracovních sil. Mrzí mì,
že z našeho oboru vymizelo èestné slovo. Naši
pøedchùdci si podali ruce a všechno fungovalo.
Naopak dnešní smlouvy jsou velice komplikované.
Nedobøe na mì pùsobí také obecnì špatná povìst
stavebnictví, údajnì prohnilého a korupcí nasáklého odvìtví.
Právì jste pøedali už zmínìnou zimní halu Icerink.
Plánujete s investorem další spolupráci?
Tento projekt nám dìlá radost. Tìší mì zejména
skuteènost, že jsme výstavbu zvládli i ve velmi
smìlém termínu. Aktuálnì je hala zkolaudována
a uvádìna do plného provozu. Tým kolem Petra Bicana zde odvedl kus poøádné práce!
Oboustrannou spokojenost dokládá i ochota
k další spolupráci. Subterra se stala jedním z oficiálních hlavních partnerù sportovištì. Pokud nás
tento investor osloví i pøíštì, nemáme nad èím pøemýšlet.
Èím se Icerink odlišuje od podobných staveb?
Investor se nebál vložit své prostøedky do designu,
kvalitního návrhu a moderních technologií. A od
samého poèátku zcela pøesnì vìdìl, co chce vybudovat.
Na projektu kromì architekta a projektanta
pracovali také designéøi vìnující se interiéru, rozlièným detailùm nebo originálnì pojaté èásti fasády. Na výsledku je to jednoznaènì znát.
Unikátem je i funkèní spojení dvojice bruslaøských hal, z nichž jedna je urèena hokeji a druhá
krasobruslení. Jistì pomohla i pøímá souèinnost
profesionálù z obou sportù, Martina Holého a Tomáše Vernera.
Jaké jsou plány divize 2 v letošním roce a v dlouhodobìjším horizontu?
Pøedevším musíme i nadále tvrdì pracovat, naštìstí máme na èem stavìt.
Divizi postupnì doplòujeme mladou krví, kterou zaèleòujeme do jednotlivých týmù. Sleduji absolventy a vzpomínám na to, s jakou pokorou jsem
v praxi zaèínal sám. Stavaøina se podle mého názoru zvedá a vìøím, že si tohoto krásného oboru
lidé opìt zaènou vážit.
Když sleduji nerozvážnost, nìkdy až neèinnost
odpovìdných samospráv, docházím k závìru, že
objektù v havarijním stavu, a tedy i stavebních zakázek bude „bohužel“ dostatek.

www.subterra.cz
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Icerink slavnostnì otevøen
V úterý 6. února probìhlo slavnostní otevøení zimní tréninkové haly Icerink v pražských Strašnicích.
Stavba, jejímž generálním dodavatelem byla divize 2, slouží sportovcùm i veøejnosti.

Ve dnech 19. a 20. ledna se konaly tradièní lyžaøské závody pro zamìstnance spoleènosti Subterra. Již popáté se závodníci sešli v areálu Vìtrný
vrch, který se rozkládá pod masivem Králického
Snìžníku v Dolní Moravì.
V pátek, prvním dni závodù, pøipravili profesionální organizátoøi tratì pro obøí slalom a slalom
speciál. Klání v alpských disciplínách se zúèastnilo 23 startujících v šesti kategoriích. Dvì ženské
a tøi mužské skupiny lyžaøù doplnili rovnìž letos
snowboardisté, kteøí poprvé nastoupili v loòském
roèníku. Poèasí v pátek závodníky podrželo a obì
disciplíny probìhly za jejich plného nasazení.
Sobota pak mìla patøit bìhu na lyžích klasickou technikou. Ráno však na kopci panovala neproniknutelná mlha a navíc hustì snìžilo, což soutìžícím zabránilo vydat se na tra. Vítìzi se tedy
s trochou nadsázky stali všichni, kteøí na start závodu dorazili.
Podìkování za pøípravu letošních lyžaøských
závodù i zázemí pro závodníky patøí všem organizátorùm, kromì pracovníkù areálu Vìtrný vrch
tedy i Lence Kobiánové a Lukáši Rùžièkovi. Uznání
zaslouží též všichni úèastníci, kterým ani nepøízeò
poèasí nezkazila zážitek.
Jarmila Komsová

GRATULACE

Na akci nescházel obchodní námìstek divize 2
Jan Povejšil a vedoucí projektu Petr Bican.

Tréninkovou halu se dvìma plochami v Pøetlucké
ulici, projekt spoleènosti Padok, dokázala Subterra postavit za jediný rok. Stejnì krátkou dobu
pøedtím potøeboval investor i ke kompletní pøípravì svého zámìru.
Icerink není výjimeèný pouze rychlou realizací, ale i architekturou a designem. Moderní podobu exteriéru i interiéru sportovištì dalo pøedevším
studio Vrtiška Žák.
Slavnostní otevøení probíhalo za velkého zájmu médií. Za dva bruslaøské sporty, kterým Icerink
slouží, promluvili juniorský mistr svìta v hokeji
a manažer projektu Martin Holý a bývalý reprezentaèní krasobruslaø Tomáš Verner. Slovo dostal
také šéftrenér Èeského svazu ledního hokeje Slavomír Lener a další hosté.

Interiérem provázel jeden z jeho autorù,
architekt a designér Roman Vrtiška.

Icerink pøedstavili také hokejista Martin Holý
a krasobruslaø Tomáš Verner.

Nová zimní hala i známí sportovci poutali velkou
pozornost médií.

Na programu byla rovnìž praktická zkouška
jedné z ledových ploch s Tomášem Vernerem.

Dodavatele zastupoval obchodní námìstek divize 2 Jan Povejšil a vedoucí projektu Petr Bican.
Subterra se stala i jedním z hlavních partnerù haly.

Po slavnostním programu se pøítomní odebrali
na prohlídku celého objektu, která se zèásti odehrála na bruslích.

Prorážka tunelu Herrschaftsbuck
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Výstavba tunelu na nìmecké dálnici A98, na které se podílejí divize 1 a BeMo Tunnelling, dospìla po šesti mìsících
k prorážce severního tubusu. Ceremoniál pøed západním portálem se konal první únorové úterý.

K životnímu èi pracovnímu výroèí pøejeme
svým kolegùm zdraví, štìstí, spokojenost
i profesní úspìchy. Dìkujeme za dosavadní
obìtavou práci pro spoleènost Subterra.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
50 let
Václav Krejza
55 let
Petr Jurèek
František Sekereš
Martin Vlk
60 let
Lubomír Zeman
65 let
Ing. Jan Vintera
Josef Vanèura

21. 2.
16. 2.
7. 3.
18. 3.
17. 3.
2. 3.
30. 3.

PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Jiøí Dubec
Jozef Holubjak
Richard Polášek
Radek Svoboda
Milan Šimek
Pavol Tomašák
Andrej Jarzebowský
Miloslav Otta, DiS.
Jaromír Bolf
Petr Kálal
Martin Štìtka
15 let
Martin Nìmec
Radek Purkert
Ing. Marek Neumann
20 let
Ing. Miroslav Zobaník, MBA
Martina Formánková
25 let
Alena Weinzettlová

1. 2.
1. 2.
1. 2.
1. 2.
1. 2.
1. 2.
1. 3.
1. 3.
10. 3.
10. 3.
18. 3.
1. 2.
1. 3.
2. 3.
15. 2.
1. 3.
16. 2.

Za dodavatele promluvil øeditel spoleènosti
BeMo Tunnelling Helmut Göringer.

Po úvodních projevech a spoleèné modlitbì
mohli pøítomní sledovat samotnou prorážku.

Podle staletých tradic na vše dohlížela svatá
Barbora, patronka horníkù.

Slavnostní prorážky se zúèastnili významní hosté,
mezi nimi i pøedsedkynì regionální vlády ve Freiburgu Bärbel Schäferová, jež je zároveò patronkou témìø pìtisetmetrového tunelu. Nechybìli zástupci Bundestagu, místních samospráv, spolkù èi
neziskových organizací, které chápou pøínos nové
dálnice a její výstavbu podporují. Paní Schäferová

jim proto za podíl na bezproblémové pøípravì tunelu i nìkolika dalších plánovaných úsekù dùležité
komunikace podìkovala. Ocenìní své dosavadní
práce se doèkali rovnìž dodavatelé, BeMo Tunelling a Subterra.
Øeditel spoleènosti BeMo Tunnelling Helmut
Göringer pøipomnìl komplikace pøi výstavbì a po-

dìkoval všem za spolupráci. Spoleènost Subterra
zastupoval zejména obchodní øeditel Jiøí Tesaø
a øeditel divize 1 Josef Baèa.
Po vystoupení faráøe se zpìvem žalmù a spoleèné modlitbì již následovala prorážka. Stejnì
jako u jiných podzemních staveb doprovázela ceremoniál i soška svaté Barbory.

Dokumenty ve vìži Staromìstské radnice
S opravami výškových dominant se tradiènì pojí ukládání dobového svìdectví pro budoucí generace.
Probíhající rekonstrukce vìže Staromìstské radnice, na níž pracuje divize 2, není výjimkou.
Staromìstská radnice ukrývá „poselství budoucím“ ve dvou hlavních makovicích, jejichž prùmìr
je zhruba 70 centimetrù.
Pùvodní listiny, uložené v letech 1948 a 1985,
byly pøedány Archivu hlavního mìsta Prahy a nahrazeny kopiemi. Dokumenty samozøejmì odpovídaly své dobì, nechybìly fotografie Lenina a Stalina nebo výtisk Rudého práva. Ruènì psaný list, asi
dílo samotných øemeslníkù, pak obsahoval dobové
ceny, zejména potravin a piva.
Dnešní pøedstavitelé metropole se obsahem
nalezených schránek inspirovali. Kromì poselství

mìstské rady byl do mìdìných tubusù uložen tøeba fragment primátorského øetìzu, noviny, fotografie èi pøehled souèasných cen stavebních materiálù a potravin. Subterra uschovala pamìtní list
s údaji o stavbì zpracovaný ak. malíøem Stanislavem Jirèíkem, dnešní bankovky a mince a také tøi
poslední výtisky Zpravodaje Subterra.
Ceremoniálu, který probìhl 22. listopadu, se
zúèastnili zástupci pražského magistrátu v èele
s primátorkou Adrianou Krnáèovou. Spoleènost
Subterra reprezentoval øeditel divize 2 Petr Kajer
a vedoucí projektu Pavel Horák.

Mìdìný tubus uchová pro naše následovníky
rovnìž tøi èísla Zpravodaje Subterra.
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