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Od loòského roku probíhají práce na rekonstrukci železnièní stanice Pøerov, která je dùležitým uzlem koridorových tratí. 
Na stavbì se podílí divize 3, která pokládala i speciální výhybky.     

Modernizace tratí v Pøerovì     

K pokládce výhybek v Dluhonicích musely být 
využity stroje z Rakouska.               

Za spoleènost Subterra na støíbrnou kolejnici 
poklepal obchodní øeditel Jiøí Tesaø.                  

Dodavatelskou spoleènost tvoøí Eurovia, Sub-
terra, Strabag a GJW Praha. 

Rozmìrné výhybky
V loòském roce divize 3 pracovala napøíklad na vý-
hybnì Dluhonice, v níž pokládala kolejovou spojku 
ze dvou protilehlých štíhlých výhybek ojedinìlé 
konstrukce. Pohyblivý hrot srdcovky umožòuje 
plynulou jízdu a prùjezd vysokou rychlostí i do od-

Stavba, jejímž investorem je Správa železnic (døíve 
SŽDC), navazuje na pøedcházející modernizace na 
køížení II. a III. tranzitního železnièního koridoru 
a zahrnuje tra� mezi Dluhonicemi a Prosenicemi 
spolu s úseky spojujícími tyto obce s Pøerovem. 

Vedle rekonstrukce kolejí a technického vyba-
vení pro vyšší tra�ovou rychlost je souèástí roz-
sáhlého projektu rovnìž výstavba nadjezdù nebo 
obnova mostù a propustkù.      

boèky. Oproti bìžným má výhybka vyšší hmotnost 
a trojnásobnou délku.  

 „Na pøepravu a pokládku takových výhybek 
v Èesku není technika. Ve spolupráci se spoleè-
ností Swietelsky Rail byly výhybky dovezeny na 
speciálních vozech,“ popisuje nasazení mechani-
zace z Rakouska stavbyvedoucí Roman Krajèa. 
Pásový obojživelný vùz délky 35 metrù a pokladaè 
WM 500-U budily zájem odborné veøejnosti.

Nová podbíjeèka a pluh

„Pro smìrovou a výškovou úpravu koleje vy-
užijeme naše nejnovìjší stroje, kontinuální auto-
matickou podbíjeèku Unimat 09-4x4/4S Dynamic 
s dynamickým stabilizátorem a štìrkový pluh se 
zásobníkem USP 2000 C2,“ zmiòuje Roman Krajèa.

Stavba, již na pøerovském nádraží oficiálnì za-
hájil ceremoniál konaný 28. ledna, má být dokon-
èena v létì 2022.

Letos divizi 3 èeká zejména rekonstrukce tra�o-
vého úseku Pøerov–Prosenice v celkové délce ko-
leje 5 500 metrù. 
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PLAVECKÁ HALA V LOUNECH        PRORÁŽKA TUNELU SPITZENBERG         

Divize 2 pracuje na celkové promìnì støední školy v Praze-Hrdloøezích. Budova získá moderní vzhled, 
inteligentní technologie a pøedevším energetickou sobìstaènost.

Výjimeèná rekonstrukce pražské školy 

Využití materiálù ohleduplných k životnímu prostøedí bude patrné již pøi pohledu na exteriér objektu. 
Speciální fasádní panely na bázi døeva doplní popínavé rostliny.                         

Moderní podobu získá rovnìž jídelna a další 
vnitøní prostory.            

Školní nádvoøí se stane pøíjemným místem pro 
relaxaci a setkávání.                    

Budova Støední školy – Centra odborné pøípravy 
technickohospodáøské v Èeskobrodské ulici, po-
cházející ze 70. let, je pøestavována na objekt s nu-
lovou bilancí energie. 

Rekonstrukce pøedstavuje pilotní projekt pro 
podobné stavby s fasádou z boletických panelù, 
u nichž je žádoucí nahradit stávající znaènì ne-
ekologické materiály. Investice je spolufinancová-
na z evropských fondù. Inovativní øešení zahrnuje 
využití obnovitelných zdrojù, šetrných materiálù 
a systému hospodaøení s šedou vodou. 

 

Rozsáhlé stavební úpravy pøinesou také nové 
dispozièní a provozní uspoøádání, jež efektivnìji 
využije prostory školy i její okolí.

Fasáda z døevìných panelù
Divize 2 zahájila práce bouráním všech konstrukcí 
s výjimkou nosné vèetnì odstranìní azbestu. Sou-
èasnì probíhá tvorba provádìcí projektové doku-
mentace. „Nyní musíme øešit úpravy ocelové nos-

Následovat bude montáž fasády a poté další 
práce v interiéru. Budova dostane speciální fasá-
du, která byla vyvinuta na ÈVUT a bude u nás na 

né konstrukce, jejíž stav nebyl v dobì vzniku pro-
jektu dokumentace znám,“ doplòuje vedoucí stav-
by Michal Krenar. 

Na støeše budou nahrazeny svrchní vrstvy 
a poté instalovány fotovoltaické panely s baterio-
vým kontejnerem pro ukládání energie. Tepelnou 
zátìž budovy sníží vedle žaluzií a slunolamù také 
zelená støecha a popínavé rostliny nesené lanky 
na fasádách.

stavbì použita poprvé. Lehký obvodový pláš� tvoøí 
panely na bázi døeva, jež pøinesou výraznì lepší 
tepelnìizolaèní vlastnosti. 

Pro efektivní provoz energeticky sobìstaèné 
budovy jsou samozøejmì nezbytné také nadstan-
dardní systémy pro její ovládání.

Divize 2 zahájila rekonstrukci minulý rok v záøí 
a v areálu COPTH bude pracovat do roku 2021.

„Celá zakázka je realizována podle tzv. žlutého 
FIDIC, což pøináší trochu odlišný systém øízení, 
a to jak na stranì dodavatele, tak na stranì inves-
tora. Mimo jiné to znamená, že rovnìž vytváøíme 
projektovou dokumentaci,“ upøesòuje další zvlášt-
nosti stavby Michal Krenar.

Inteligentní škola

Objekt dostane napøíklad vytápìní pomocí 
geotermálních vrtù, vzduchotechniku se zpìtným 
získáváním tepla a vlhkosti nebo podzemní akumu-
laèní nádrže na deš�ovou a šedou vodu, jež budou 
využity napøíklad na splachování a zalévání. Èást 
energie potøebné pro umìlé osvìtlení pak ušetøí 
støešní svìtlíky v tìlocviènì.  

Školní budova bude plná moderních technologií,  
které je tøeba koordinovat.
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Základem našich dobrých výsledkù je kvalitní 
práce na stavebních a developerských projek-
tech. Subterra splnila plánovaný obrat, který byl 
souèasnì rekordním v její historii. Investovala i do 
strojního vybavení, zejména v oboru železnièního 
stavitelství. Divize 3 pracuje na elektrizaci a zka-
pacitnìní železnièní trati Olomouc–Unièov, což je 
první regionální tra� rekonstruovaná na rychlost 
160 km/h. Divize 4 se úspìšnì podílí na rekon-
strukcích technologií v dálnièních tunelech, ze-
jména osvìtlení v tunelu Valík, kde se poprvé zvy-
šuje maximální povolená rychlost na 100 km/h. 
V Nìmecku pokraèuje velmi plodná spolupráce di-
vize 1 s další významnou dceøinou spoleèností, 
BeMo Tunnelling, na tunelech Herrschaftsbuck, 
Spitzenberg a novì i Kramer. 

Do budoucna hledíme s mírným optimismem. 
Zásobníky práce našich spoleèností jsou naplnì-
ny a èeká nás øada zajímavých, veøejnosti pro-
spìšných projektù. Pro další rozvoj jsme vybaveni 
jak kapacitnì, tak personálnì. Disponujeme jas-
nou a srozumitelnou strategií, která vytyèuje smìr 
našeho snažení pro pøíští ètyøi roky. Nadcházející 
období nevnímám jen jako pøíležitost pro spoleè-
nosti naší skupiny, ale i jako pøíležitost pro vás. 
Každý poctivì pracující dostane šanci vyrùst. 

uplynulý rok byl tøicátým rokem od sametové revo-
luce. Mnozí z nás si na tu dobu dobøe pamatují. 
Byla plná napìtí, pøíležitostí a pøíslibu úspìchu 
podmínìného tvrdou prací. Pøi zpìtném pohledu 
musím s hrdostí na své spolupracovníky konstato-
vat, že Subterra i Skupina Metrostav nabízené 
šance využily a promìnily v úspìch a jeho svìdky 
jsme byli i vloni. V minulém roce si Subterra záro-
veò pøipomnìla 55 let od svého vzniku. 

Vážené kolegynì, vážení kolegové,

Nadstandardnì se nám vedlo i v oblasti deve-
lopmentu, kdy Metrostav Development loni uza-
vøel svùj nejvìtší obchod v historii, prodej admini-
strativních budov Palmovka Open Park 3 a 4. Na 
Slovensku se Metrostavu Slovakia podaøilo do-
konèit a pøedat poslední byty v projektu CityPark 
Ružinov. Prostøednictvím spoleènosti BES rozšiøu-
jeme sí� kamenolomù a obaloven a modernizuje-
me jejich vybavení. 

Jako obvykle se naše stavby tìšily obdivu od-
borné i široké veøejnosti, o èemž svìdèí øada oce-
nìní. V soutìži Stavba roku získaly ocenìní bytový 
soubor Corso Pod Lipami v Øevnicích, jejž realizo-
vala Subterra, projekty spoleènosti Metrostav, 
jako je rekonstrukce historické budovy Národ-
ního muzea v Praze nebo lávka Dagmar Šimkové 
v Písku, a také modernizace trati Rokycany–Plzeò, 
na níž Metrostav a Subterra pracovaly spoleènì.

Stranou nezùstala ani naše spoleèenská od-
povìdnost. Skupina Metrostav byla opìt partne-
rem spolku Cesta za snem a Subterra titulárním 
partnerem Subterra Open Weekendu, který sdru-
žuje handicapované i nehandicapované sportov-
ce, jejich pøátele a rodiny. Naši spolupracovníci 
opìt darovali krev, znovu jsme podpoøili i Centrum 
souèasného umìní DOX. Subterra byla tradièním 
partnerem hudebního festivalu Pražské jaro. 

Dìkuji vám za práci, již jste v roce 2019 odved-
li. Jen díky vám je naše skupina již nìkolikátým ro-
kem jasnou jednièkou na èeském stavebním trhu 
a máme ambice stát se dùležitým a respektova-
ným evropským hráèem. Vám i vašim blízkým pøeji 
do letošního roku jen to nejlepší.

Ing. František Koèí
prezident Skupiny Metrostav 



Opatøení spoèívají v montáži pryžových absor-
bérù a výmìnì podložek. Absorbéry jsou umís�o-
vány na patu kolejnice v mezipražcovém prostoru, 
a to vèetnì nepohyblivých èástí výhybek. 

Absorbéry na kolejnicích 
Od letošního února pracuje divize 3 na Novém 
spojení v Praze na dodateèných protihlukových 
opatøeních, která mají snížit vliv dopravy na fasády 
domù v Pøíbìnické ulici. Øešený úsek sahá od kon-
ce nástupiš� hlavního nádraží pøes most nad ulicí 
Seifertova po estakádu Masarykovo nádraží.

Jednotlivé díly absorbéru se po obou stranách 
opírají o stojinu kolejnice, pod její patu jsou po od-
stranìní kameniva na okrajích podsouvány ko-
vové spony a poté uchycovány pomocí úderù kla-
divem. Posledním krokem je kontrola správného 
upevnìní všech prvkù. Dle mìøení na již provede-
ných akcích pøináší metoda akustický útlum v roz-
mezí 1,4 až 4,1 dB, v závislosti na typu dopravy.  

Odhluènìní železnièní trati v centru hlavního 
mìsta bude divize 3 realizovat v noèních výlukách 
do poloviny letošního bøezna, kdy bude vždy vylou-
èena pouze èást kolejištì.
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Poèátkem prosince se v tunelu konala oslava 
svátku svaté Barbory.    

Jako první dospìla k jižní portálové stìnì ražba 
západního tubusu.     

Absorbéry hluku instaluje divize 3 severnì od 
pražského hlavního nádraží .    

Prorážka tunelu Spitzenberg         

Po úvodních proslovech a samotné prorážce následovalo podìkování razièským osádkám, které od 
investora a vedení stavby pøevzaly pamìtní medaile.                      

Systém UMSTEIGER – PLUS 2000 sestává ze tøí konstrukèních èástí. Na základových tìlesech 
spoèívají podélné nosníky, které nesou nástupištní desky.                                          

Pod mikropilotovým deštníkem
Krátce po zahájení v létì 2017 byly ražby kvùli za-
stižení komplikovaných geologických podmínek 
zastaveny a projekt musel být pøepracován. 

Tunel Spitzenberg se nachází ve spolkové zemi 
Hesensko na novì budované dálnici A44. Dva 
dvoupruhové tubusy mají délku témìø 600 metrù. 
Stavba zahrnuje také pùlkilometrový úsek dálnice 
vèetnì odøezu vrchu Lerchenberg.

„Práce na Spitzenbergu se kvùli geologii, ve-
dení èásti ražeb v nových technologických tøí-
dách, injektážím horniny a stabilitním problémùm 
na èelbì znaènì protáhly. Pùvodnì mìly ražby tr-
vat sedm mìsícù, nyní za sebou máme již více než 
dva a pùl roku,“ pøipomíná komplikace øeditel ob-
lasti Nìmecko divize 1 Jiøí Patzák.

V nestabilním horninovém prostøedí probíhaly 
ražby pod ochranou mikropilotových deštníkù. 
Èelbu bylo nutné dìlit na tøi kaple se dvìma nebo 

Na zaèátku prosince probìhla na èelbì západního 
tubusu oslava na poèest svaté Barbory, patronky 
horníkù a dalších pracovníkù v podzemí. Akce se 
úèastnili mimo jiné zástupci investora, pøilehlých 
obcí a také obou dodavatelù. 

Prorážka východního tubusu je plánována na 
bøezen, po dokonèení ražeb následuje realizace 
definitivního ostìní, tj. betonáž vèetnì fóliové hyd-
roizolace. 

Definitivní ostìní tunelu Spitzenberg má být 
dokonèeno závìrem letošního  roku.

Významní hosté byli pøítomni rovnìž slavnost-
ní prorážce západního tubusu v polovinì ledna. 

Prorážka západního tubusu

tøemi výškovými úrovnìmi. Každý desetimetrový 
úsek zajiš�ovalo pøes dvacet injektovaných mikro-
pilot v délce 15 metrù. S takto masivním zajištìním 
byla realizována podstatná èást ražeb v obou tu-
busech.  

V roce 2018 byl zajiš�ován místy až 50 metrù 
vysoký odøez vrchu Lerchenberg, u jehož paty pro-
chází dálnice mezi mostem pøes údolí Wehretal 
a severním portálem tunelu Spitzenberg.   

„Z dùvodu stability svahu jsme odøez museli 
zajiš�ovat tyèovými kotvami. Na øady kotev o dél-
ce 4 až 10 metrù byl následnì osazen trojrozmìrný 
sí�ový systém Krismer,“ doplòuje Jiøí Patzák. 

Stavba nìmeckého dálnièního tunelu Spitzenberg, již realizuje divize 1 a BeMo Tunnelling, byla v minulých mìsících dìjištìm 
dvou ceremoniálù. V prosinci se konala oslava svátku svaté Barbory, v lednu pak první prorážka.   

Divize 3 na dvou stavbách využívá poprvé nìkteré materiály a postupy. Zastávka Chrást u Plznì obec má novou 
konstrukci nástupištì. Na pražském Novém spojení jsou instalovány kolejnicové absorbéry hluku.

 
        

Nové technologie železnièních staveb           
D3

Mezi výhody tohoto systému patøí montáž bez 
kolejové výluky, možnost instalace vytápìní pod 
nástupištní desky a rovnìž variabilita modulární 
konstrukce. 

se na únosné podloží pøenáší mikropilotami pod 
každou základovou patkou. 

„Nástupištní plochy jsou rovné, a vyluèují tedy 
dodateèné sedání a tvorbu kaluží. Kabelové trasy 
lze umístit pod nástupištìm v kabelových žlabech 
a konstrukce umožòuje rovnìž strojní èištìní,“ do-
plòuje další výhody systému vedoucí stavby Zde-
nìk Pata. 

Konstrukci nástupištì v Chrástu tvoøí prefabriko-
vané železobetonové prvky mostového typu systé-
mu UMSTEIGER – PLUS 2000. 

Výstavba zastávky Chrást u Plznì obec, dokonèe-
ná loni v listopadu, souvisí s modernizací trati Ro-
kycany–Plzeò, její výhodnìjší poloha zvýší bez-
peènost a komfort pro cestující.  

Modulární nástupištì

Desky jsou uložené na podélných nosnících 
obdélníkového profilu, základové bloky spoèívají 
na betonové patce. Hmotnost celého nástupištì 

Železnièní zakázka na Slovensku      

SHZ pro centrum Boøislavka    

Železnièní mosty a tunely 2020       

V pátek 13. prosince 2019 byla podepsána Kolek-
tivní smlouva Subterra a.s. pro roky 2020 a 2021.  

Dokument navazuje na Generální dohodu 
a Vzorovou kolektivní smlouvu zástupcù statutár-
ních orgánù spoleèností Skupiny Metrostav. 

Smlouva byla uzavøena na období od 1. ledna 
2020 do 31. prosince 2021 a zamìstnanci ji v tištì-
né podobì dostali v lednu.
 

D1 Jubilejní 25. roèník konference Železnièní mos-
ty a tunely probìhl ve ètvrtek 16. ledna v pražském 
hotelu Olšanka. 

Za divizi 1 na konferenci vystoupil Tomáš Holu-
bek s prezentací tunelu Milochov, kterou zpraco-
val ve spolupráci s Petrem Velièkou. Pøednáška 
popisovala zkušenosti z dosavadní výstavby tune-
lu a rozdíly mezi pùvodním a skuteènì realizova-
ným technickým øešením.

Akce organizovaná spoleèností SUDOP Praha 
sdružuje správce, investory, projektanty a stavi-
tele železnièní infrastruktury. Na programu setká-
ní byla øada pøednášek pøedstavujících poznatky 
a praktické zkušenosti. Pøíspìvky se vìnovaly pøe-
vážnì konkrétním realizovaným mostním kon-
strukcím a tunelùm, tématem byly také plánované 
tunelové stavby. 

Projekt zvýší bezpeènost cestujících, plynu-
lost provozu a zároveò sníží náklady na údržbu. 
Vedle obnovy železnièního spodku a svršku stavba 
zahrnuje rekonstrukci nástupiš�, železnièního 
mostu, vybudování a opravu pøejezdù i bezbariéro-
vých pøístupových komunikací a instalaci rozvodù 
a napájení pro osvìtlení nástupiš�.

Divize 3 bude pracovat na železnièním spodku, 
železnièním svršku jedné ze dvou kolejí a rovnìž 
na opravách nástupiš�. Termínem zahájení realiza-
ce je letošní bøezen. 

D3 Úsek mezi severoslovenskými železnièními sta-
nicemi Kra¾ovany a ¼ubochòa, který vede podél 
Váhu, èeká modernizace, po témìø ètyøiceti letech 
od poslední opravy již nezbytná. Subterra se bude 
na zakázce podílet ve spoleènosti dodavatelù na-
zvané Pod Šípom. 

Nová kolektivní smlouva       

D4 Nad stanicí metra Boøislavka v Praze dostává 
tvar nové obchodnì-administrativní centrum, jež 
staví KKCG Real Estate. Divize 4 jako subdodavatel 
spoleènosti Instalace Praha realizuje ve ètvrtém 
podlaží hlavní budovy montáž rozvodù stabilního 
hasicího zaøízení. 

Centrum Boøislavka má být dostavìno v pøíš-
tím roce.

Ètyøi objekty ve tvaru krystalù nabídnou kan-
celáøské plochy, odpoèinkové zóny, obchody vèet-
nì supermarketu a další jednotky zamìøené hlav-
nì na služby, které v této lokalitì chybìjí. Výhodou 
centra bude také propojení pasáže s vestibulem 
metra. Na úrovni vstupu do podzemí vznikne malé 
námìstí, piazzetta, s výhledem na pražské panorá-
ma. Soubor budou obklopovat zelené plochy dopl-
nìné vodními prvky.
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PÌT OTÁZEK

výrobní námìstek divize 2
Tomáš Hadáèek  

Za dvanáct let ve spoleènosti Subterra jsem si 
stavbou prošel od zaèátku do konce. Z pozice mis-
tra jsem se posunul na stavbyvedoucího, hlavního 
stavbyvedoucího a vedoucího projektu, nyní novì 
zastávám pozici výrobního námìstka divize 2. 

První stavba, kterou jsem mìl na starosti jako 
vedoucí projektu, byla rekonstrukce administrativ-
ní budovy Dolu Josef a vlastnì i revitalizace ná-
mìstí v Prèici. Oba projekty zaèínaly skoro sou-
èasnì a oba mi toho hodnì daly. Mohl jsem dìlat 
vìci více po svém, mìl jsem i vìtší zodpovìdnost 
a to mì hnalo dopøedu.

Tomáš Hadáèek pochází z jihoèeského Milevska. 
Po Støední prùmyslové škole stavební v Èeských 
Budìjovicích vystudoval ÈVUT v Praze, ještì bì-
hem závìreèného semestru nastoupil do spoleè-
nosti Subterra.

V první øadì je to základní škola v Dobøichovicích, 
u které mì pøekvapil precizní pøístup architektù.

Prioritou je bezproblémový chod staveb. Ve-
doucí projektù a jejich spolupracovníci jsou velice 
zkušení, nemám tedy obavy, že by nìco nezvládli. 
Chtìl bych jim ale vše maximálnì ulehèit podpo-
rou z vedení divize. 

Na které stavby z roku minulého byste upozornil?     
Napøíklad na pøestavbu vily v Brtnici, již úspìšnì 
dokonèil a pøedal Petr Bican. Jedná se o moderní 
objekt velice nároèný na kvalitu zpracování.

Mezi další velké zakázky patøí rekonstrukce 
Polikliniky Malešice nebo revitalizace Clam-Galla-
sova paláce.

Proto bych si do letošního roku velice pøál více 
krásných a zajímavých projektù, ze kterých bude-
me mít zase radost.

Na které další stavby rád vzpomínáte?

Rád vzpomínám také na rekonstrukci divadla 
v Kladnì. Šlo o celkem rozsáhlou stavbu ve velice 
krátkém èase, což samo o sobì bylo výzvou. Ar-
chitektem byl David Vávra, takže pøi kontrolních 
dnech nebyla nouze ani o vtipné situace. 

Pøi stavbì obytného souboru Corso Pod Lipa-
mi v Øevnicích nám energii do práce dával inves-
tor, místní rodák. Za tento projekt jsme stejnì jako 
za dobøichovickou školu získali titul Stavba roku. 

 
Na jaké pozici jste zaèínal a jaký byl váš první vý-
znamný projekt?

 

Zatím se seznamuji se stavbami, øeším drobné 
personální zmìny a podobnì. V letošním prvním 
pololetí máme zahajovat hned nìkolik projektù, 
musíme tedy pøedevším sestavit a pøipravit pra-
covní týmy. 

 

Jaké plány máte v pozici výrobního námìstka? 

Mým cílem je, aby rok 2020 pro nás byl úspìš-
ný z hlediska jak ekonomického, tak profesního. 
Aby za námi zùstaly stavby, na které mùžeme být 
hrdí. Stejnì jako v letech pøedešlých.

Zahájili jsme také rekonstrukci pražské støed-
ní školy v ulici Èeskobrodská, kterou se svým tý-
mem realizuje Michal Krenar. Tato stavba je výji-
meèná svým pøístupem k životnímu prostøedí, jak 
již ve fázi výstavby, tak pøi následném provozu, a to 
napøíklad získáváním energií z obnovitelných zdro-
jù, rekuperací tepla z odpadní vody a dalším využi-
tím moderních technologií. 

Jak rok 2019 za divizi 2 hodnotíte celkovì?
Pokud bych posuzoval pouze hospodáøský výsle-
dek, byl pro nás loòský rok jednoznaènì neúspìš-
ný. Ovšem ne kvùli realizovaným stavbám, ale na-
opak tìm nerealizovaným. Bohužel znaèná èást 
zakázek, které jsme v loòském roce vyhráli, byla 
investorem odložena èi pozastavena a nám se již 
nepodaøilo doplnit výrobní program a tím dosáh-
nout na plánované parametry.
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Neorenesanèní budovu hoøické školy zdobí 
sochy vytvoøené vìhlasnými absolventy.     

K soudobému kamenickému vybavení patøí 
dìlicí pila s diamantovým lanem.      

Mezi vzdìlávací instituce, se kterými Subterra spolupracuje, patøí také Støední prùmyslová škola 
kamenická a sochaøská Hoøice.     

Výstavba Centra pøírodovìdných a technických oborù, souèásti kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem, 
se blíží k závìru. Divize 4 od loòského jara dodávala rozvody vzduchotechniky a elektro.   

Støední prùmyslová škola v Hoøicích         

Labskoústecké CPTO pøed dokonèením  
D4

Lounská plavecká hala se vyznaèuje dynamickou siluetou a celoprosklenou, zvlnìnou jižní fasádou. 
Dominantou objektu se stane vìž s venkovním tobogánem.             

Dnešní SPŠKS na své dìjiny navazuje nabíd-
kou unikátních oborù jak umìleckých, tak technic-
kých. Výuka je prakticky zamìøená, žáci vytváøejí 
projekty èi výtvarná díla a využívají nejmodernìjší 
technické vybavení.     

Sochaøská a kamenická tradice
Obor geotechnika, nabízený i v dálkové formì stu-
dia, se jako jediný v Èesku zabývá lomovou tìžbou 
stavebního kamene vèetnì trhacích prací. Zpra-
cování ušlechtilého a drceného kamene pak po-
krývá techniky od ruèní øemeslné výroby až po vy-
užití nejmodernìjších robotických zaøízení.

Sochaøství je klasickým umìleckým oborem, 
v nìmž se vedle tradièních postupù vyuèují i digi-
tální, pracující s robotickými rameny a 3D tiskem. 

Škola byla ve mìstì, jež proslulo tìžbou a zpraco-
váním pískovce, založena již v roce 1884. Historii 
umìleckého øemesla pøi návštìvì neorenesanèní 
budovy pøipomínají desítky soch, sádrových mo-
delù, maleb a skic.      

Restaurátorství a užitá malba

Hoøická škola v minulosti vychovala øadu význaè-
ných sochaøù, napøíklad Quido Kociana èi Jana 
Štursu, jejichž díla umístìná v areálu jsou inspira-
cí pro dnešní studenty.

Restaurátorství pøedstavuje další umìlecký obor, 
jehož žáci se uèí navracet výtvarným dílùm tváø 

Novostavba, kterou realizují spoleènosti Metro-
stav a Klement, nabídne specializované uèebny, 
posluchárny, zázemí pro akademické pracovníky 
a rovnìž sídlo dìkanátu. Moderní laboratoøe po-
skytnou prostor pro praktickou výuku a také pro 
pøípravu závìreèných prací s experimentálním vý-
zkumem. Souèástí nového centra je i menza a pro-
storné parkovištì. 

a chránit je pro další generace. Spolu s historický-
mi technikami rovnìž využívá napøíklad 3D skeno-
vání a tisk nebo modelování ve virtuální realitì. 

Spektrum umìleckých oborù doplòuje užitá 
malba. Pod vedením zkušených výtvarníkù ve 
tøech ateliérech se žáci uèí øemeslu i vlastnímu 
vyjádøení. Obor malby láká do Hoøic rovnìž zájem-
ce ze zahranièí.

Bazén z osmdesátých let nahradí v Lounech moderní plavecká hala, jejímž generálním dodavatelem je Metrostav. 
Realizací technologického vybavení se na výstavbì podílí divize 4.  

Instalace pro plaveckou halu v Lounech           

Kromì klasického plaveckého bazénu v délce 
25 metrù se šesti drahami nabídne budova well-
ness s masážními lehátky a tryskami, dvì sauny, 
ochlazovnu, odpoèívárnu, relaxaèní bazén, dìtský 
bazén, bar èi posilovnu. Venku pak vyroste 75met-
rový tobogán a také terasa s víøivkou, která bude 
s halou propojena prùplavem.

Dodávka divize 4 zahrnuje kompletní silnoproudé 
a slaboproudé instalace, mìøení a regulace vèet-
nì napájení a øízení bazénové technologie. Dále 
bude realizován pøístupový a pokladní systém.

Bazén a øada atrakcí

Výrazný prvek interiéru pøedstavují trubicová 
svítidla v úrovni døevìného podhledu vstupní a ba-
zénové haly, jež budou rozmístìna dle plaveckých 
drah. V ostatních prostorách jsou navržena svítid-
la pøevážnì bodových a trubicových typù.

Dvoupodlažní stavba s železobetonovou konstruk-
cí navazuje na terén tak, že pøístup v obou úrov-
ních je bezbariérový, nechybí ani výtah. Na jižní 
stranì se hala otevírá celoprosklenou fasádou.

Elektroinstalace vèetnì osvìtlení

Objekt se nachází v Rakovnické ulici, na místì ba-
zénu, který kvùli havarijnímu stavu mìsto nechalo 
zbourat. Vedle sportu bude nové zaøízení sloužit 
i zábavì a relaxaci.    

Práce na uzemnìní v základech objektu zahá-
jila divize 4 již v dubnu 2019. Stavba má být dle 
plánu dokonèena letos v kvìtnu. „V souèasnosti 

se zabýváme instalací kabeláží a rovnìž vzorková-
ním koncových zaøízení,“ dodává vedoucí provo-
zu elektro Michal Virt.

D4

Vzduchotechnické jednotky se nacházejí na 
støeše objektu.      

Mezi prostory CPTO, do nichž divize 4 instalovala 
technická zaøízení, patøí pøednáškový sál.      

Komplikovaná montáž v šachtách
Øešení vzduchotechniky se odlišuje dle úèelu jed-
notlivých prostor.

Laboratoøe jsou osazeny digestoøemi pro od-
sávání chemických látek, øízenými speciálním sy-
stémem s regulátory vzduchu. V administrativní 
èásti jsou použity chladicí trámy, v kuchyni a jídel-
nì digestoøe a velkoplošné textilní vyústky. Vlastní 

odvìtrání samozøejmì mají také garáže a chránì-
né únikové cesty. 

„Nejnároènìjší byly montáže stoupacích po-
trubí. Nìkteré šachty pøes osm pater byly pøístup-
né jen z nejvyššího a nejnižšího místa. Materiál 
jsme museli transportovat z vrchu již hotovými roz-
vody,“ øíká vedoucí støediska VZT David Svoboda.

Rozsáhlé elektroinstalace

Ukonèení stavby je plánováno již na bøezen.

„Vzhledem ke skluzu stavby jsme museli prá-
ce složitì koordinovat. Napøíklad bylo tøeba vytvo-
øit funkèní trasu napájení poloviny objektu pøes 
stavebnì ještì nedokonèené prostory bez stropní 
konstrukce,“ zmiòuje vedoucí stavby Petr Maïar. 
Pracovníci se museli také vypoøádat s øadou zmìn 
v projektové dokumentaci. 

Velikosti budovy CPTO odpovídají rovnìž elektro-
instalace. Divize 4 dodávala 153 kilometrù kabelù,  
svítidel a rovnìž spínaèù nebo zásuvek bylo nìko-
lik tisíc. 



Vojtìch Kostiha
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Na židlochovické nádraží pøijel osobní vlak po 
ètyøiceti letech.                          

Ze sobotního utkání o celkové 5. místo vyšel 
vítìznì tým Nìmecka.                              

Zamìstnanci spoleènosti Subterra doplnili 
sestavu Svìtákù Tloskov.  

V Benešovì se setkali mentálnì handicapovaní 
volejbalisté ze ètyø zemí.       

Druhý hrací den byl ve znamení bojù o celkové 
umístìní. Zázemí poskytla Základní škola Dukelská 
a tìlocviènu otevøenou pro veøejnost navštívila 
spousta fanouškù. Program zahájil zápas mezi tý-

která nejen že finanènì pøispívá nepøetržitì již té-
mìø 30 let, ale také pomáhá úèastí zamìstnancù 
v týmech hráèù speciálních olympiád pøi jejich pøí-
pravì na významné sportovní akce. 

První hrací den pøinesl zápasy v základní sku-
pinì všech šesti týmù. Hrálo se systémem každý 
s každým dle rozlosování. Výsledky všech duelù 
urèily poøadí ve skupinì a tím i dvojice soupeøù na 
pøíští den.

Výjimeèný turnaj uzavøel ceremoniál s pøedá-
váním medailí. Organizátoøi znovu podìkovali 
všem sponzorùm a obzvláštì pak dobrovolníkùm, 
kteøí úspìšný prùbìh sportovní akce pomáhali za-
jistit.

mem Nìmecka a týmem Subterra a Svìtáci Tlos-
kov o celkové 5. místo. Ostatní úèastníci poté bojo-
vali o medaile vyøazovacím systémem. Všechny 
zápasy mìly vysokou úroveò a odehrály se v du-
chu fair play. Ve finále se nakonec radovala Lvíèa-
ta Sedlec-Prèice A.

Vilém Støeda

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2019 se do Benešova 
sjeli úèastníci mezinárodního volejbalového tur-
naje kategorie Unified. Støedoèeské mìsto pøivíta-
lo sportovce s mentálním postižením již poètvrté. 

Turnaje se zúèastnila družstva Finska, Nìmec-
ka a Polska a tøi týmy reprezentující Èesko – Lví-
èata Sedlec-Prèice A, Sedlec-Prèice B a Subter-
ra a Svìtáci Tloskov. 

Na úvod se uskuteènil ceremoniál, na nìmž 
byly pøedstaveny nejen všechny týmy, ale též celá 
øada vzácných hostù a sponzorù, bez nichž by akci 
nebylo možné organizovat. Jako jeden z nejvý-
znamnìjších sponzorù byla uvedena Subterra, 

Tøíkilometrová jihomoravská tra�, která tvoøí od-
boènou vìtev frekventované trasy Brno–Bøeclav, 
nebyla v provozu od roku 1989, pro osobní dopravu 
ještì o deset let déle. Modernizace a elektrizace 
byla zahájena v listopadu 2018, dodavatelskou 
spoleènost Hrušky tvoøí Subterra a OHL ŽS.  

Divize 3 se podílí na obnovì veškeré železnièní 
infrastruktury vèetnì koncových stanic. Rekon-
strukcí procházejí také pøejezdy, pøechody, drážní 
objekty a technické vybavení trati. Zaøízení budov 
i dalších souèástí stanic dosahuje soudobých 
standardù.  

Slavnostní otevøení terminálu organizovalo 
mìsto Židlochovice a nechybìli na nìm zástupci 
investora, Správy železnic, ani dodavatelù. Hlavní 
atrakcí pro dospìlé i dìti se stal pøíjezd vlaku taže-
ného parní lokomotivou Skalièák. 

Terminál v Židlochovicích propojuje opravené 
vlakové nádraží vèetnì výpravní budovy a nové 
autobusové zastávky. Koncová stanice dostala 
mimoúrovòovì pøístupná nástupištì vèetnì osvìt-
lení, rozhlasu a informaèního systému.

Dokonèení celého projektu je plánováno na øí-
jen letošního roku.

V areálu Vìtrný vrch se letos sešlo devìtadva-
cet úèastníkù. První den, v pátek, vìtšina z nich 
závodila v alpských disciplínách. Slalom speciál 
a obøí slalom byly tentokrát rozdìleny do šesti ka-
tegorií, dvou ženských a ètyø mužských. Jelo se 
dvoukolovì a rozdíly v souètu èasù vycházely zce-
la minimální. Pøesto bylo, s výjimkou jediné kate-
gorie, obsazení medailových pozic v obou disciplí-
nách totožné. 

Ani redukovaný program však neubral na dob-
ré náladì, která provázela i vyhlášení vítìzù spoje-
né s blahopøáním a podìkováním nejen úèastní-
kùm, ale také poøadatelùm.  

V sobotu se dle zvyklostí mìly konat bìžecké 
závody v klasickém stylu na tratích 3 a 5 kilometrù. 
Vzhledem k nedostatku snìhu byl ovšem start zru-
šen, takže èást pøítomných vyrazila na bìžky dle 
možností alespoò rekreaènì. Poèasí nepøálo so-
botní èásti závodù již pøed dvìma lety, tehdy šlo 
naopak o vánici.          

Jako každý rok se zamìstnanci spoleènosti Sub-
terra v druhé polovinì ledna vypravili na úpatí Krá-
lického Snìžníku, aby porovnali své lyžaøské do-
vednosti.    

Tradièní závody v lyžování v areálu Vìtrný vrch v Dolní Moravì se letos musely omezit na páteèní program. 
Bìžecká èást byla pro nedostatek snìhu zrušena.    

Lyžaøské závody pouze na sjezdovce       
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Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice pokraèuje za úèasti divize 3. 
V prosinci byl veøejnosti slavnostnì pøedstaven židlochovický terminál veøejné dopravy.   
   

Subterra se v listopadu minulého roku zapojila do Národního volejbalového turnaje speciálních olympiád, 
který se konal v Benešovì, jako sponzor i jako souèást jednoho z družstev.    
 

Otevøení terminálu v Židlochovicích    

Volejbalový turnaj speciálních olympiád      

D3

Jaroslava Srbová

Jiøí Cop

Alex Cokris

Ing. Josef Baèa

František Janda

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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Ing. Lenka Milostná

50 let

Pavel Horák 

55 let

Vladimír Vlasák

Jiøí Motyèák

60 let
František Janda
Pavel Macourek

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let

Ing. Jan Borský

15 let
Ing. Zuzana Kypová
Eva Limonová
Jiøí Provazník

Petr Vanèík

Roman Koláø
Jozef Krajè
Jiøí Procházka

25 let

Ing. Václav Pusch

Ing. Lukáš Klégr

Miroslav Gorniak

Petr Koláø 

GRATULACE               –            ÚNOR BØEZEN

1. Jana Komárková
2. Barbora Píchová
Ž2 
1. Iva Kebrtová
2. Hana Janoutová

Ž1

1. Zdenìk Pata
2. Petr Chmátal
3. Daniel Vorel

M1 

M2 

SLALOM SPECIÁL

1. Tomáš Hadáèek
2. David Svoboda
3. Jan Jaroš

1. Miroslav Rypáèek
2. Lukáš Rùžièka

M4 
1. Radek Novák
2. Jiøí Èípa

M3 

3. Vladislav Beneš

3. Jan Bøezina

OBØÍ SLALOM

2. David Svoboda

2. Petr Chmátal
3. Daniel Vorel

2. Lukáš Rùžièka

1. Jana Komárková

1. Tomáš Hadáèek

3. Jan Bøezina

1. Hana Janoutová

1. Radek Novák
2. Jiøí Èípa
3. Vladislav Beneš 

2. Iva Kebrtová

3. Jan Jaroš

1. Miroslav Rypáèek

2. Barbora Píchová

1. Zdenìk Pata

SUBTERRA 2020
LYŽAØSKÉ ZÁVODY

Pátý Ples VUT v rekordním poètu    

Jedineènou akcí, již opìt podpoøila také Sub-
terra, technická univerzita v Brnì zároveò oslavila 
120. výroèí svého založení.     

Loòský Ples VUT, jejž 6. prosince hostil pavilon P 
brnìnského výstavištì, pøekonal s více než ètyømi 
tisícovkami úèastníkù vlastní tuzemský rekord.

Úèastníci letošních závodù si pøi pohledu na spoleènou fotografii snadno pøipomenou, že slalomy 
absolvovali jen díky umìlému zasnìžování.                         
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