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SLOVENSKÝ TUNEL MILOCHOV

MAÏARSKÁ SILNICE M85

Villa Pod Menhirem

D2

Obytný soubor Malešický háj
Divize 2 jako generální dodavatel zahájila výstavbu bytových domù v Praze 10 pro spoleènost Metrostav Development.
Pìtice nìkolikapatrových objektù nabídne bydlení v blízkosti lesa.

jak hmotové uspoøádání, tak materiálové a barevné øešení.
Pùdorysy budov vycházejí z obdélníkù, prolamování fasád odpovídá umístìní polozapuštìných
balkonù. Prùèelí èlení rovnìž støídání okenních
formátù a dalších prvkù.
Spoleèné sokly a hlavní hmota nesou bílou
omítku s šedými akcenty, šedá barva odlišuje také
ustoupená patra. Zábradlí balkonù a teras má výplnì z prùsvitného skla, nìkterá propojují s vyšším
patrem svislé døevìné lamely.
Stavby doplòuje parter s bohatou zelení. Jihovýchod pozemku zabere souvislá parková plocha
s chodníèky a novou výsadbou kolem stávajícího
stromu. Kromì lavièek èi stojanù na kola obohatí
mobiliáø napøíklad herní prvky.

Elegantní architektura
Celková podoba souboru Malešický háj se vyznaèuje moderním a jednoduchým stylem, jejž urèuje

Hrubá stavba do léta
Realizaci projektu zahájily zemní práce na zaèátku
letošního dubna.
„Domy mají kombinovaný konstrukèní systém,
jejž tvoøí železobetonový skelet s keramickým zdivem. V létì zrealizujeme hrubou stavbu, tedy betonáže monolitu a následnì vyzdívky,“ popisuje vedoucí projektu Petr Bican.
Vedle samotných staveb dodává divize 2 rovnìž okolní plochy, tedy komunikace a veškeré sadové úpravy v celém souboru.
Na projektu se podílí také divize 4, která zajistí
vzduchotechniku, ústøední topení a zdravotnìtechnické instalace.
Ukonèení malešické výstavby je naplánováno
na konec pøíštího roku.

Soubor se nachází v pøímém sousedství
Malešického lesa.

Nejnižší podlaží, výškovì odstupòovaná dle
terénu, zabere parkování.

Všechny byty se díky pøedzahrádkám, balkonùm nebo terasám propojí s okolím. Promìnlivá barevnost
vegetace oživí neutrální odstíny samotných domù.
Soubor doplní bytovou zástavbu v pøímém sousedství Malešického lesa, který inspiroval i název
projektu. Atraktivní lokalita poskytuje též veškerou
vybavenost a dostupnost veøejnou dopravou.
Malešický háj sestává z pìtice domù propojených sokly do dvou celkù. Soubor bude obsahovat celkem 107 bytù vèetnì nadstandardního bydlení v podobì støešních nástaveb.
Investorem je Metrostav Development, architektonický návrh zpracoval ateliér Loxia.
Rozmanité bydlení
Soubor je situován podél nové komunikace, která
lemuje západní a severní hranici pozemku. Objekt
sestávající z domù A a B bude orientován severojižnì, podél ulice Univerzitní, trojice domù C, D a E
vytvoøí mírný oblouk ve smìru východ–západ.
Domy budou mít pìt podlaží s byty, dùm B pak
o jedno více. Dvì spodní patra, zèásti zasazená do
terénu, zaberou garáže a sklepy.
Byty doplnìné pøedzahrádkami, balkony a terasami nabídnou rùzné dispozice, od 1+kk až po

5+kk. V nejvyšším, ustupujícím patøe se budou nacházet byty rozšíøené o prostorné støešní terasy,
které spojí pocit soukromí s pùsobivými výhledy
na Prahu.

Rekonstrukce pražského metra

D2 V pražské èásti Dolní Chabry staví divize 2 coby
generální dodavatel bytový dùm nazvaný Villa Pod
Menhirem.
Budova, kterou navrhli Pata & Frydecký architekti, bude mít ètyøi nadzemní a jedno podzemní
podlaží se 44 bytovými jednotkami rùzné velikosti.
K bytùm budou patøit terasy, balkony èi pøedzahrádky a rovnìž sklep a parkovací stání. Energetickou šetrnost objektu zajistí rekuperace na vìtrání všech místností, využití dešové vody pro
splachování WC, automatická závlaha zahrady
nebo vegetaèní støecha. Bydlení nabídne jak dostupné služby a veøejnou dopravu, tak sportovní
vyžití napøíklad díky nedalekému lesoparku nebo
cyklotrasám.
Divize 2 stavbu zahájila ke konci dubna, dokonèení je plánováno na záøí 2022.

TZB pro bytový dùm v Karlínì
D4 V atraktivní lokalitì poblíž pražského Karlínského námìstí staví spoleènost Karlín Group rezidenci Dva Domy.
Dvojice propojených budov obsahuje 112 nadstandardních bytù nejrùznìjších velikostí vèetnì
dvoupatrových dispozic a støešních nástaveb,
v parteru se budou nacházet obchodní prostory.
Architektonické øešení je dílem slovinského ateliéru Bevk Peroviæ Arhitekti, generálním dodavatelem je Prùmstav.
Divize 4 zahájila svoji èást realizace letos
v kvìtnu. Zakázku tvoøí dodávka veškerých technických zaøízení, tedy kompletní vzduchotechnika,
elektro, topení, sprinklery nebo zdravotnìtechnické instalace. Vzduchotechnika øeší nejen vìtrání
spoleèných prostor a technologických místností,
ale rovnìž nucené vìtrání každého bytu.

Výzkum úèinkù trhacích prací
D4

Divize 4 ve spolupráci se spoleèností Batistav pokraèuje v obnovì technologií v pražském metru.
Celkovì se práce dotýkají dvanácti stanic.
Technologické vybavení je nahrazováno za
provozu metra, na každou trojici stanic je vyhrazeno pøibližnì devìt mìsícù.

Technologické zázemí stanic metra je v pomìrnì
stísnìných prostorách.

Pracovníky divize 4 mohou cestující zahlédnout
napøíklad na Mùstku, na trase A.

Pøedmìtem rekonstrukce jsou vzduchotechnická
zaøízení a elektroinstalace v zázemí stanic, v technických místnostech, strojovnách a velínech. Dodavatelem projektu je Metrostav.
Práce na všech tøech trasách byly zahájeny
v záøí 2019 a jsou realizovány vždy ve tøech stanicích souèasnì.

Úpravy dle souèasných norem
Divize 4 obnovuje kompletní vzduchotechnické
rozvody, jednotky, ventilátory a všechna další zaøízení, která jsou dnes nezbytná.
Instalace je samozøejmì tøeba upravit dle soudobých standardù, normy se od doby pùvodního
øešení znaènì promìnily.

Komplikovaná doprava materiálu
Dokonèeny již byly stanice Dejvická, Muzeum, Námìstí Republiky, Budìjovická a Staromìstská.
Nyní divize 4 pracuje na Mùstku, Hlavním nádraží
a Smíchovském nádraží.
„Nejvìtším problémem celé realizace je omezený vnitøní prostor a složité navážení materiálu
do podzemí. Transport a také nìkteré montážní
práce musíme provádìt pouze v noci, v dobì uzavírky metra,“ pøibližuje zvláštnosti zakázky vedoucí provozu vzduchotechniky David Svoboda.
Rekonstrukce bude pokraèovat ještì ve ètyøech zbývajících stanicích – Malostranská, Pankrác, Jinonice a Karlovo námìstí.
Zakázka by mìla být dokonèena na podzim
pøíštího roku.

D1 V dubnu byl potvrzen grant, jímž Technologická
agentura ÈR podpoøila projekt Monitorování parametrù odstøelù malého a velkého rozsahu optovláknovými senzory.
Divize 1 se na tøíletém výzkumu a vývoji technologií monitoringu trhacích prací bude podílet se
spoleèností Safibra a dvìma vysokými školami,
Èeským vysokým uèením technickým v Praze
a Vysokou školou báòskou – Technickou univerzitou Ostrava.
Grantový projekt se zamìøuje na unikátní inovativní techniky monitoringu ražeb s využitím vláknovì optických technologií. Základním cílem je
vývoj fázového optovláknového senzoru pro pøesné sledování seizmických úèinkù, které pøinášejí
odstøely pøi cyklických ražbách silnièních a železnièních tunelù.
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Elektrický ohøev výhybek v Chebu
D4 Po úspìšném dokonèení loòské zakázky, dodávky elektroinstalace v železnièní stanici Prosenice, divize 4 na spolupráci se spoleèností SWIETELSKY Rail CZ navazuje.
Podobný objem prací realizuje provoz elektro
v železnièní stanici Cheb, která minulý rok prošla
rozsáhlou modernizací. Od letošního kvìtna do
záøí provádí výkopové práce a pokládku kabelù
pro napájení elektrického ohøevu výhybek, celkem
se jedná o 86 kusù.

Závìreèné práce na tunelu Milochov
Divize 1 brzy ukonèí výstavbu dvoukolejného tunelu na slovenské železnièní trati Púchov – Považská Teplá.
Vedle betonáže sekundárního ostìní jsou realizovány koneèné terénní úpravy obou portálù.
Betonáž hlavního tubusu zaèala v øíjnu 2020,
plánované dokonèení je v srpnu letošního roku.
V soubìhu jsou betonovány základové konstrukce, horní klenby, spádové vrstvy a chodníky vèetnì multikanálù v celé délce.
Dále divize 1 dokonèuje práce na 266metrové
únikové štole, jejíž komplikovaná betonáž byla
zahájena v bøeznu letošního roku. Ve štole zbývá
zhotovit pøíèky a finální pochozí vrstvy a následnì
ještì osadit dveøe.

Dokonèení shybky v Obøíství

D1 Práce divize 1 na shybce pod korytem Labe se
uzavøely prorážkou druhé chránièky.
Shybka Obøíství zásobuje pitnou vodou obyvatele Kladenska a Mìlnicka. Kvùli havarijnímu
stavu a ohrožení dodávky vody pro celý region
byla nezbytná rekonstrukce, na které pracovala
spoleènost PRAGIS s pomocí divize 1. Pro øízený
protlak ve 100metrové délce a prùmìru 1,3 metru
byla využita metoda mikrotunelování.
Divize 1 v kvìtnu dokonèila dotìsnìní obou
chránièek ve startovací a v cílové jámì, støedisko
geodetických prací následnì zamìøilo skuteèné
provedení. V polovinì mìsíce bylo dílo pøedáno.
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Jednotubusový tunel Milochov s délkou 1 861 metrù je souèástí modernizované železnièní trati mezi
Púchovem a Považskou Teplou.
Dodavatelem je Združenie Nimnica, na realizaci a koordinaci zakázky se podílejí divize 1, 3 a 4.

Dokonèení tunelu i únikové štoly
Ražby pod vrchem Stavná zaèaly v kvìtnu 2017,
kvùli zastiženému geologickému prostøedí a úpravám projektu se doba výstavby tunelu prodloužila.
Nakonec byl proražen v záøí 2020.

Závìreèné úpravy terénu
Na východní stranì, v sousedství zástavby vesnice Horný Milochov, byl vybetonován portál, probíhají zpìtné zásypy 71metrového hloubeného
úseku a výstavba boèní opìrné zdi.
„Po dokonèení tìchto prací vybudují partneøi
ze Združenie Nimnica propojení cesty z centra Považské Bystrice do místních èástí Horný a Dolný
Milochov pøes východní portál,“ doplòuje hlavní
stavbyvedoucí Petr Velièka.
Na západním portálu byly v kvìtnu dokonèeny
terénní úpravy zahrnující gabionový obklad a zakrytí 20metrové hloubené èásti a støíkaných svahù
drátokamennou konstrukcí.
Práce na tunelu Milochov dokonèí divize 1 letos v srpnu, další dodavatelé budou pokraèovat jeho vystrojením. Spolu s tunelem Diel a mostem
pøes vodní nádrž Nosice jde o nejsložitìjší souèást
modernizované trati.

Samotné betonáži pøedchází osazení fóliové
hydroizolace a ocelové výztuže.

Namísto podél øeky Váhu povede železnièní tra
kolem opìrné zdi do východního portálu.

V oblasti západního portálu bylo tøeba záøez do
svahu vrchu Stavná rozsáhle stabilizovat.

Betonáž sekundárního ostìní se blíží ke konci, spolu se základovými konstrukcemi a horní klenbou
realizuje divize 1 také spádové vrstvy, chodníky a multikanály.

SHZ v budovì Bubenská 1
D4 V objektu Bubenská 1 dokonèuje instalace
støedisko stabilních hasicích zaøízení divize 4. Památkovì chránìná budova v pražských Holešovicích, která døíve sloužila Elektrickým podnikùm,
po rekonstrukci obsahuje kanceláøe.
Støedisko SHZ zahájilo práce v kvìtnu 2019,
montovalo sprinklery vèetnì elektroèerpadla a vybavení nádrže ve strojovnì, elektroinstalace a glykolové soustavy. Nyní upravuje hasicí zaøízení
v prostorách kanceláøí do podoby, kterou si po dokonèení celkové rekonstrukce interiéru vyžádal
investor. Nìkterá øešení se musela zmìnit, napøíklad bezpodhledový zpùsob jištìní je nahrazován
podhledy.
Úpravy v kanceláøích zaèaly v únoru a skonèí
v èervnu, poté bude støedisko SHZ pracovat v dalších, dosud nerekonstruovaných prostorách.

Betonáž tunelu Skärholmen

D1 Od poloviny dubna realizuje divize 1 pro dceøinou spoleènost SBT Sverige sekundární ostìní
dálnièního tunelu Skärholmen v úseku pod stockholmským jezerem Mälaren.
Projektový tým se musí vypoøádat s øadou
technických výzev, pøedevším s odladìním receptury samozhutnitelného provzdušnìného vysokohodnotného betonu C35/45 s polypropylenovými
mikrovlákny. V nìkterých místech dosahuje silnì
vyztužené ostìní dokonce ètyømetrové tloušky,
což klade vysoké nároky nejen na únosnost bednicí formy, ale i na následné prochlazování konstrukce. Již jsou dokonèeny první ètyøi bloky betonáže stìn, souèasnì s montáží formy pokraèují
také železáøské a pøípravné práce pro betonáž
klenby, jejíž první èást má být realizována na zaèátku èervna.
Konec stavebních prací je plánován na pøelom
letošního a pøíštího roku.

Modernizace železnièního uzlu Žilina

D3

Pøestavba slovenského nádraží a navazující infrastruktury je v plném proudu.
Na projektu zahrnujícím ètyøi stanice a šestnáct kilometrù trati se podílí divize 3.
Modernizace dùležitého železnièního uzlu navazuje na úpravy trati mezi Bratislavou a Žilinou.
Práce zasáhnou více než šestnáctikilometrový
úsek, kde se mimo jiné zvýší rychlost a sníží vliv
dopravy na okolí. Stavba spoèívá pøedevším v obnovì kolejí a vylepšení technické vybavenosti.
Na projektu, který má být dokonèen za necelé
ètyøi roky, se s divizí 3 podílejí i další èeské spoleènosti – Strabag, Eurovia CS a AŽD Praha.
Rozsáhlá stavba
Souèástí modernizace jsou ètyøi nádraží, vedle
osobní a seøazovací stanice Žilina rovnìž stanice
Žilina-Teplièka a Varín. Vybudována bude také zastávka Žilina-pøedmìstí.
Velký objem prací se dìlí do devíti ucelených
èástí, které umožòují stavbu realizovat pøi zachování provozu. Celkovì projekt zahrnuje 180 provozních souborù a 506 stavebních objektù.
Smlouva byla podepsána loni v listopadu, staveništì pøevzato v prosinci. V souèasnosti dodaNa promìnì žilinského železnièního uzlu se divize 3 podílí pøedevším rekonstrukcí železnièního
spodku a svršku a také výstavbou protihlukových stìn.
vatelé pracují už na 68 objektech a osmi souborech, tedy pìti èástech.

Divize 3 demontuje rozsáhlé kolejištì bývalého
seøazovacího nádraží.

Snášení kolejí
AŽD Praha nyní demontuje podpìry trakèního vedení a buduje doèasné zabezpeèovací zaøízení.
„Následnì vkládáme výhybky a na rozsáhlé
ploše bývalého seøazovacího nádraží snášíme
železnièní svršek vèetnì odstranìní kolejového
lože,“ popisuje aktuální èinnost divize 3 vedoucí

stavby Milan Tonhauser. Zároveò jsou pøekládány
inženýrské sítì a budovány kabelové šachty.
V žilinské èásti Strážov staví divize 3 protihlukové stìny, v souèasnosti osazuje soklové panely.
Ostatní spoleènosti napøíklad ukonèily výstavbu opìrné zdi nebo práce na vázání výztuže a betonáži první èásti podchodu pro chodce a cyklisty,
jenž zvýší prostupnost mìstského centra.
První projekt svého druhu na Slovensku zatím
pokraèuje dle harmonogramu.
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Další etapa maïarské rychlostní silnice

D3

Petr Bican

Dceøiná spoleènost Subterra – Raab dokonèila další úsek rychlostní komunikace M85 na severozápadì Maïarska.
Nyní pracuje mimo jiné i na odklonu dopravy do mìsta Šoproò.

vedoucí projektu divize 2

„Ke konci navíc stavba protínala zahrádkáøskou kolonii, která byla z vìtší èásti využívaná k trvalému bydlení. Nakonec odkup pozemkù dopadl
dobøe i díky veøejným prezentacím, které jsme organizovali ve spolupráci s investorem,“ øíká vedoucí stavby Gergely Bölcskei.
Zvìtšila se také vzdálenost staveništì od zemníkù. Pøesun zhruba 500 000 metrù krychlových zeminy tedy kladlo mimoøádné nároky na pøepravu.
Celý úsek mìl navíc nedostateènì únosné podloží,
proto bylo tøeba využít vápennou a místy vápenocementovou stabilizaci.

Nejkomplikovanìjší èástí IV. etapy je dopravní uzel v obci Balf, nejfrekventovanìjší místo poblíž
mìsta Šoproò. Stavební práce bylo tøeba koordinovat s provozem.
Silnice M85 spojí mìsta Ráb a Šoproò s rakouskými hranicemi. Subterra – Raab stavìla více než
15kilometrový úsek z III. etapy, poté 6kilometrový
ze IV. a nyní se podílí rovnìž na etapì V.

Nároèný pøevoz materiálù
Práce na IV. etapì byly zahájeny v druhé polovinì
roku 2018. Silnice se pøiblížila mìstu Šoproò a staveništì køížilo nespoèet místních komunikací.

Vìtší objem prací
K pùvodnímu projektu rovnìž pøibyly dva dodatky,
které se IV. etapou souvisejí.
Na sklonku loòského roku bylo schváleno vybudování protihlukové stìny u dopravního uzlu
Balf, již Subterra – Raab dokonèila v pùlce kvìtna.
Druhý dodatek pak øeší výslednou dopravní situaci po pøedání celého úseku do provozu. Dopravu z vysokorychlostní silnice je tøeba odklonit do
mìsta Šoproò, proto zakázka zahrnuje posílení
silnice èíslo 8527 od dopravního uzlu Fertõrákos
a vybudování silnice Mély út, jež bezpeènì zavede automobily do centra.
Termín oficiálního dokonèení IV. etapy silnice
M85 se s ohledem na rozšíøení zakázky posouvá
na jaro pøíštího roku.

Dokonèování tunelu Spitzenberg

D1

Výstavba 600metrového dálnièního tunelu v Nìmecku, na níž se více než tøi roky podílí divize 1 a BeMo Tunnelling,
se blíží k závìru. V dubnu byla dokonèena betonáž sekundárního ostìní.
Ke kvalitì ostìní v obou tubusech i propojkách pøispìla mobilní betonárka u severního portálu.
V souèasnosti jsou betonovány portálové vìnce z probarvené smìsi na východním tubusu. V tubusu západním je již hotova kanalizace a požární
suchovod, spoleènost Stutz pracuje na vozovce.
Technologie frézování
Ve východním tubusu jsou dokonèovány multikanály, štìrbinové žlaby, suchovod a kanalizace.
Rýha pro trubní vedení byla ve dnì tunelu provedena zemní drážkovací frézou. Tato technologie
pøináší výhody v podobì významné èasové úspory
a témìø stoprocentního omezení nadvýlomù. „Zásadní je také úspora nákladù oproti konvenènímu
mechanickému rozpojování za použití rýpadla
s impaktorem, jež by bylo pøi takovéto pevnosti
horniny nezbytné,“ zdùrazòuje hlavní stavbyvedoucí Pavel Farský.
Na hloubených úsecích tunelu nyní probíhá
betonáž dìlicí stìny mezi obìma tubusy. Následovat budou zásypy portálù, úprava svahù a odtìžení terénu na požadovanou úroveò.
Tunel má být zprovoznìn v pøíštím roce.

PÌT OTÁZEK

Po stavební prùmyslové škole v Èeských Budìjovicích studoval Petr Bican na Vysoké škole báòské – Technické univerzitì Ostrava. Do spoleènosti Subterra nastoupil roku 2003 jako pøípraváø.
Jak byste popsal aktuální projekt Malešický háj?
Rezidenèní bydlení v Praze 10 nabídne atraktivní
prostøedí, zelený parter se propojí s blízkým lesem.
Nìkteré bytové jednotky budou mít garážová stání
s nabíjením elektromobilù, projekt zahrnuje i nadstandardní byty v nejvyšších, ustoupených patrech. Jde o ideální místo pro rodiny s dìtmi. Na
hodnocení samotné stavby je ještì brzy, ale zatím
vše bìží podle plánu.
Co bývá pøi výstavbì bytových domù nároèné?
Kromì dodržení technologie dle projektu a požadavkù investora musíme zapracovat èasto velice
specifické klientské zmìny. Budoucí obyvatelé
chtìjí vše mít podle svých pøedstav, což je pochopitelné, i vzhledem k dnešním vysokým cenám
bytù. Všechny práce proto musíme dobøe koordinovat, abychom dodrželi termíny. Pokud se navíc
staví na více etap a èást domù je již obydlená, lidé
si èasto stìžují na hluk èi prach. Nìkdy bývá složité takovým stížnostem èelit.
Pøes to všechno mám ovšem i øadu pozitivních
zkušeností, tøeba výstavba bytového domu ve Vokáèovì ulici v Praze 4 probíhala bez problémù.
Na jakých dalších projektech teï pracujete?
Úspìšnì jsme dokonèili výstavbu provozní budovy
na nádraží Praha-Vysoèany, jež je souèástí optimalizace 15kilometrového úseku železnièní trati
Mstìtice – Praha-Vysoèany vedené divizí 3. Dále
pracujeme na dostavbì radnice v Brandýse nad
Labem a také na rekonstrukci drážní budovy v Protivínì. Další projekty právì pøipravujeme.
Vzhledem k velkému objemu práce, nároènosti nìkterých staveb a krátkému èasu na jejich realizaci se teï soustøedíme rovnìž na nábor dalších
kolegù. Chceme tým posílit jak o stavbyvedoucí,
tak o dìlnické profese.

U východního tubusu na jižním portálu tunelu Spitzenberg již byl realizován vìnec z probarveného
betonu. Stavební èást projektu je v závìreèné fázi.

Støední prùmyslová škola Kladno
Letos v únoru podepsala Subterra smlouvu o spolupráci se Støední prùmyslovou školou a Vyšší odbornou školou Kladno.
Žákùm se nabízí rozšíøení znalostí a kontakt s praxí v oboru elektro.
aplikací, programování nebo navrhování, realizace a administrace sítí.
Podstatnou souèást vzdìlávání pøedstavují
exkurze a odborné praxe.

Kladenská prùmyslovka má 140letou tradici.
Škola dodnes sídlí v budovì z roku 1916.

V soudobém technickém vzdìlání nemohou
chybìt CNC obrábìcí stroje.

Škola nabízí vzdìlávání v øadì soudobých oblastí
a pøipravuje žáky pro žádané profese.
Absolventi oborù strojírenství, automatizaèní
technika a elektrotechnika mají široké uplatnìní

v konstrukèních a projekèních firmách. Absolventi
oborù elektronické poèítaèové systémy a informaèní technologie pak nacházejí práci v oblasti
návrhu a realizace hardwaru i softwaru, správy

Špièkové vybavení
Škola má modernì zaøízené laboratoøe automatizace a regulace, kontroly a mìøení, elektroniky
a elektrotechniky a øadu poèítaèových a multimediálních uèeben.
Své technické vybavení instituce prùbìžnì
obnovuje a rozšiøuje. Naposled zakoupila dva CNC
obrábìcí stroje, soustružnické a frézovací centrum, na nichž žáci již opìt mohou pracovat.
Souèástí areálu je rozsáhlý komplex dílen,
moderní tìlocvièna s posilovnou a pøilehlé multifunkèní høištì.

Jak se pracovníci vypoøádali s pandemií?
Hlavním problémem byly výpadky tìch, kteøí museli zùstat doma v karanténì nebo proto, aby se
postarali o dìti. Pøes všechny komplikace a nepohodlí související s testováním a dalšími opatøeními
se však výstavba našich projektù nezastavila,
všude jsme v práci pokraèovali.
Nejvìtší problémy jsme zažili na stavbì pro
Klub veslování Kondor v Brandýse nad Labem, kde
jsme realizovali nové zázemí v podobì lodìnice,
garáže a studny. Vypadly dvì skupiny montážníkù
fasádního pláštì, situaci jsme ale vyøešili a projekt
zvládli v termínu.
Nálada v mém týmu i celé divizi je dobrá a zakázky stále máme, takže vìøím, že už brzy bude vše
zase normální.
Na které stavby nejvíce vzpomínáte?
První velký projekt, na nìmž jsem pracoval, byla
protipovodòová opatøení ve Zbraslavi.
Mezi nejzajímavìjší pak urèitì patøí stanice
metra Nádraží Veleslavín, již jsme stavìli v letech
2010 až 2015. Trojlodní stanici v délce 100 metrù
jako první v Èesku razila divize 1 NRTM a vzhledem k technologiím, délce výstavby i umístìní
v podzemí šlo o projekt, na který se nezapomíná.
Technicky zajímavá byla také rekonstrukce
bastionu U Božích muk stojícího na základech gotického opevnìní nad Nuselským údolím v Praze.
Napøíklad jsme museli vytvoøit originální recepturu zdicí malty.
Za pouhý rok jsme postavili zimní halu Škoda
Icerink v pražských Strašnicích, která získala titul
v soutìži Stavba roku 2018.
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První odpal na tunelu Žabovøeská
V pondìlí 3. kvìtna se v Brnì uskuteènil první ostrý odpal na portálu pro ražbu tramvajového tunelu Žabovøeská,
kterou realizuje divize1. Neoficiálnì tím byly zahájeny práce na ražené èásti stavby.

Tradièní veletrh pracovních pøíležitostí iKariéra.cz,
který poøádá nezisková organizace IAESTE Czech
Republic, letos musel být s ohledem na koronavirovou pandemii pøenesen do online prostøedí.
Akce zahrnující obvykle šest vysokých škol se
konala jediný den, 14. dubna.
Zúèastnìné spoleènosti byly rozdìleny podle
oborù, zájemce pøivítalo šest virtuálních fakult –
elektrotechnická, strojní, informaèních technologií, ekonomická, stavební a chemická a ostatní.
Kromì pøedstavení 163 spoleèností prostøednictvím stánkù nabídl veletrh rovnìž panelové diskuse a další doprovodný program. O svoji budoucí
práci se zajímalo bezmála 1 500 studentù.
Ve virtuálním stánku Subterra se návštìvníci
mohli se spoleèností blíže seznámit napøíklad díky
videoprofilùm zamìstnancù a na možné pracovní
uplatnìní mìli pøíležitost se zeptat na chatu.

Ražba tramvajového tunelu pomocí trhaviny byla
zahájena na severním portálu.

Aby se hornina pøi výbuchu nerozletìla do okolí,
byla skála pøikryta gumovými rohožemi.

Brno zastupovala primátorka Markéta Vaòková,
divizi 1 Václav Dohnálek.

Plošný odpal skály, kterou povede tramvajový tunel, byl proveden za pøítomnosti zástupcù mìsta
Brna, ØSD, dodavatelù a médií. Pùlkilometrový tubus pod svahem Wilsonova lesa bude souèástí
pøeložky tramvajové trati na dalším úseku Velkého
mìstského okruhu, ražená èást tunelu bude mít
délku 335 metrù.
Divize 1 zahájila ražbu na severním portálu, ve
smìru od Králova Pole. Na ploše sto metrù ètvereèných pracovníci celý den pøipravovali trhací
práce. Naveèer se ozvala siréna upozoròující na
výbuch. Èást skalního masivu byla pøikryta spe-

ciálními gumovými rohožemi chránícími okolí stavby proti rozletu kusù horniny. Pùvodnì mìly být
odstøely zahájeny v bøeznu. Ukonèení výstavby tunelu se pøedpokládá letos v prosinci.
Ve støedu 5. kvìtna se na stavbì konalo malé
shromáždìní, jehož se zúèastnil pøedseda Obvodního báòského úøadu Jan Brothánek, báòský projektant Jan Rožek, øeditel divize 1 David Cyroò
a také razièská osádka spolu s techniky stavby
pod vedením závodního Václava Dohnálka. Dílu
požehnal faráø Církve èeskoslovenské husitské
Vratislav Jan Maršala.

O dva dny pozdìji požehnal ražbì husitský faráø
Vratislav Jan Maršala.

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

Pražské jaro 2021
Také letošní roèník mezinárodního hudebního festivalu, který Subterra podpoøila po tøicáté, ovlivnila pandemie.
Partnerský koncert se uskuteènil v podobì online pøenosu.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Monika Èermáková
Alena Weinzettlová
50 let
Petr Kublent
55 let
Milan Macháèek
Ladislav Baborák
František Kotek
60 let
Ing. Petr Milostný
65 let
Ing. Miroslav Pluhaø
Pavel Šuák

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
s houslistou Daliborem Karvayem øídil Ion Marin.

Veèer ve Smetanovì síni Obecního domu
moderoval Jan Cina.

Pøed rokem vyslovená nadìje, že Mezinárodní
hudební festival Pražské jaro se letos vrátí do normálních kolejí, se bohužel nenaplnila. Tøetí dekádu
naší nepøetržité spolupráce jsme sice tentokrát
partnerským koncertem 20. kvìtna završili, ovšem
ne v podobì, na jakou jsme byli po dlouhá léta
zvyklí.

Co naplat, že sólistou veèera byl svìtoznámý
slovenský houslista Dalibor Karvay, který na hradu
Windsor koncertoval i pro prince Charlese nebo
pøi jiné pøíležitosti pro papeže Jana Pavla II.? Co
naplat, že jsme si v komentáøích po koncertì mohli
na webu pøeèíst slova jako „bravo, splendid, fantastic“, když nebylo možné být u toho naživo? Kon-

cert se vzletným pøídomkem Na køídlech tance se
konal online, moderátor nám na jeho zaèátku jednou vìtou podìkoval a Subterra byla na závìr pøenosu uvedena v titulcích.
Loni se však partnerský koncert neuskuteènil
vùbec. Máme být tedy spokojeni, že letos to bylo
pøece jen o trochu lepší?
Na jedné stranì se nelze divit upøímné snaze
poøadatelù, aby tradièní festival pandemii pøekonal, když už od roku 1946 pøežil mnohé, vèetnì
dvou politických pøevratù. Patøí jim za to podìkování a uznání.
Na stranì druhé zùstává otázkou, co všechno
jsou lidé ještì ochotni pøijímat virtuálnì a jaké jim
to pøináší uspokojení. Odpovìzme si každý sám.
Subterra letos odpovìdìla tak, že èasy se sice
mìní, ale její podpora festivalu a hudební kultuøe
i v tìžké dobì zùstává.
Vladislav Beneš

PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Ing. Barbora Krejèí, Ph.D.
Jan Buk
Ing. Iva Kebrtová
15 let
Ing. Michal Pøenosil
Lukáš Špaèek
Michal Robek, DiS.
Jiøí Vašata
Petr Wech
20 let
JUDr. Vladislav Beneš
Jiøí Otèenášek
Libor Damborský
25 let
Jiøí Lipenský
Dušan Hollý
Antonín Kremser
45 let
Jitka Vondrková

Sportování s Cestou za snem
Aktivity spolku Cesta za snem, jejž už nìkolik let podporuje Subterra, se nezastavily ani po dobu pandemie.
Pokraèuje unikátní reality show Lvice 2021 a chystají se sportovní akce.
Druhý roèník reality show Lvice, pøi které handicapované ženy z celého Èeska èelí mnoha rùzným
výzvám, je v plném proudu. „Chceme všem dát najevo, že žena s postižením nemusí sedìt v koutì.
Naopak, mùže být motivací pro spoleènost,“ øíká
autor projektu Tomáš Pchálek.
Reality show je vysílána živì na internetu, jednou týdnì po celý den. Každá ze lvic je navíc patronkou lvíèete, handicapovaného dítìte, jemuž se
projekt snaží pomoci. Na podporu dìtí byl založen
transparentní sbírkový úèet, na nìjž lze pøispìt libovolnou èástkou.
Po vynucené dlouhé pauze v poøádání sportovních akcí se Cesta za snem vrací dvìma závody
v jeden den a na jednom místì. Jedná se o odložený ÈEZ handy biatlon a letní verzi ÈEZ handy kvadriatlonu.

Kateøina Müllerová i další lvice se pøedstavují
také ve vysílání Èeské televize.

Natálie Lehmanová se projela v kajaku
s moderátorkou Barborou Èernoškovou.

Závodníci se sejdou na pražském koupališti
Džbán v sobotu 19. èervna. Biatlon pøechází do
letní varianty, bìžky budou nahrazeny trenažéry.
Kvadriatlon lze absolvovat buï ve dvojici, nebo

jako štafetu. Zaèíná se plaváním, následují kánoe,
støelba a bìh. Závody jsou pøizpùsobeny zdravým
i handicapovaným, každý pohyb bude pøeveden na
finanèní pomoc neziskovým organizacím.
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