
 

Pro tento rok byly ukonèeny práce na opìrné stìnì na levém bøehu Vltavy v centru Prahy.  
Opravu 120metrové zdi letos zahájila divize 2.
 
  

vých kotev. Celá nadezdívka bude odstranìna a ze 
vzdušné strany bude stìna obezdìna tak, aby její 
charakter odpovídal lokalitì.

Beranìní z lodi
Divize 2 pøevzala stavbu v srpnu, mezi pøípravné 
práce patøilo navážení materiálu nebo arboritistic-

Nábøežní zeï se nachází nedaleko Karlova mostu 
v parku Kampa, mezi Sovovými mlýny a Lichten-
štejnským palácem. 

Konstrukce v historickém centru mìsta, která 
byla již mnoho let v havarijním stavu, si po opravì 
zachová svùj vzhled. Po celé délce bude provede-
no pøikotvení pomocí ocelových høebíkù a lano-

ké zásahy a další úpravy vzrostlých kaštanù, které 
se již staly souèástí zdi a musejí být zachovány.   

V øíjnu následnì byla z pøistavené lodi beranì-
na štìtová jímka, jež po odèerpání vody umožní 
zpøístupnìní stìny v celé výšce a provedení všech 
prací. Rekonstrukci v centru metropole lze sledo-
vat nejen z Karlova mostu, ale také z protìjšího vl-
tavského nábøeží.   

„Pro letošek je to ale vše, stavba bude pokra-
èovat až v pøíštím roce, jakmile to klimatické pod-
mínky dovolí,“ popisuje harmonogram vedoucí 
projektu Petr Bican. 

Nejdøíve bude realizováno zajištìní a ztužení 
stìny pomocí zpevòujících vrtù s ocelovými høebí-
ky a pøedpínaných ocelových kotev. Ochranná 
vrstva bude vytvoøena technologií støíkaného be-
tonu, o použití suché èi mokré smìsi se teprve 
rozhodne. 

Rekonstrukce má být dokonèena do poloviny 
roku 2022.     

NOVÁ BUDOVA UMPRUM        TUNELY NA PRAŽSKÉM OKRUHU                  

Divize 1 realizuje další souèást dálnièního tunelu Skärholmen, projektu dceøiné spoleènosti SBT Sverige.  
Novou zakázkou jsou betonáže dvou tunelových ramp se zajímavou technologií a opìrné stìny.   
 
 

Betonáže na obchvatu Stockholmu 

Rampy pro autobusy navazují na hlavní tunel Skärholmen v jihozápadní èásti švédské metropole.
Realizace masivních monolitických konstrukcí vyžaduje pøedehøívání i chlazení betonové smìsi.            

Rampy jsou betonovány postupnì, každá na 
tøech místech zároveò.              

Tunel Skärholmen v oblasti stejnojmenného stock-
holmského pøedmìstí realizuje SBT Sverige již od 
roku 2017. Letos na podzim zahájili betonáøi divi-
ze 1 práci na hloubených èástech dvou tunelo-
vých ramp v délce 80 a 100 metrù. 

Pouze pro veøejnou dopravu
Rampy tvoøí podzemní køížení a napojení tunelù 
hlavní trasy na stávající povrchové komunikace 
vedoucí do centra Skärholmenu, kde se nachází 
také autobusové nádraží. Obì rampy budou vyhra-
zeny právì pro autobusové linky, které budou jiho-
západní obchvat Stockholmu využívat.     

Rampy budované od roku 2017 jsou z vìtší 
èásti ražené, v blízkosti portálu navazuje hloubená 
monolitická èást. Betonáže jsou realizovány kvùli 
napjatému harmonogramu zároveò na tøech sa-
mostatných pracovištích a vždy pouze na jednom 
tubusu, díky èemuž zùstává zachován pøístup do 
ražené èásti díla.

„Naše práce zahrnují pøedevším realizaci 
podkladních betonù, základových desek, stìn, 

stropních desek a monolitických stìn, na které bu-
dou následnì zavìšeny prefabrikované panely. 
Souèástí projektu je rovnìž výstavba dvou dlou-
hých opìrných úhlových zdí. Betonáž jsme zahájili 
letos v záøí, hotovo by mìlo být na podzim pøíštího 
roku,“ popisuje celkový rozsah a harmonogram 
prací na tunelových rampách vedoucí projektu 
Jan Faltýnek. 

Pøedehøívání i chlazení betonu
Betonáž monolitických konstrukcí podobnì jako ji-
ných èásti stavby vyžaduje využití postupù, které  
jsou v tuzemsku nezvyklé.    

Vzhledem k požadavku investora na omezení 
vzniku hydrataèních trhlin budou nìkteré kon-
strukce pøed betonáží pøedehøívány pomocí pøe-
dem instalovaných a zabetonovaných topných ka-
belù a nìkteré naopak chlazeny prostøednictvím 
zabetonovaných ocelových trubních rozvodù 
s proudící chladicí kapalinou. Vývoj teplot a teplot-
ní gradient budou souèasnì peèlivì monitorovány 
a zaznamenávány. 

Pevnostní tøída betonu je dle projektové doku-
mentace C35/45. Kvùli obtížnému pøístupu bude 
pro betonáž krèkù a zavìšených stìn využit samo-
zhutnitelný beton SCC.

Sekundární ostìní pod jezerem 
Výstavba dálnièního tunelu Skärholmen pokraèuje 
také v jeho dalších èástech. 

Divize 1 betonuje sekundární ostìní v kompli-
kovaném úseku pod jezerem Mälaren. Dva tubusy 
s délkou 40 metrù se vyznaèují mimoøádnou tlouš�-
kou ostìní, jež dosahuje až 4,5 metru, a patøí k nej-
složitìjším prvkùm celého projektu. Rovnìž v této 
oblasti je použita speciální receptura samozhutni-
telného betonu s vlákny, jejž je potøeba chladit.  

V souèasnosti jsou již ukonèeny práce na 
ostìní prvního tubusu a forma bednìní klenby byla 
za pomoci speciální mechanizace pøesunuta do 
tubusu druhého, ve kterém betonáž zaèala na pøe-
lomu øíjna a listopadu. 

Z P R A V O D A J www.subterra.czroèník XLV, 6/2021  

Stavební práce jsou dobøe viditelné napøíklad 
z nedalekého Karlova mostu.             

Zpøístupnìní stìny pro stavební práce zajistí 
hráz z ocelových profilù, štìtovnic.             

Práce na monolitickém ostìní pod jezerem 
Mälaren pokraèují druhým tubusem.                        

Rekonstrukce nábøežní zdi na Kampì              

D1 SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Vážení ètenáøi,
dny se neúprosnì zkracují, Vánoce jsou za dveømi 
a jako vždy v tomto období na sobì cítíme pohled 
èasu. V práci bilancujeme, co jsme vykonali, sou-
èasnì plánujeme blízkou budoucnost a upøesòuje-
me vize pro tu vzdálenìjší. Prognóza našich letoš-
ních výkonù pøi zapoèítání dceøiných spoleèností 
poprvé smìøuje k dvoucifernému èíslu v miliar-
dách korun. Dùležitìjší než hledat superlativy pro 
tento rekord, je ocenìní práce, která za ním stojí. 
Dík a uznání patøí všem, kteøí ji poctivì odvedli. 
A jednoduchá nebyla ani v tuzemsku, ani za hrani-
cemi. Doma jsme se na jaøe potýkali s lock-     
downem, nyní – na pozadí další covidové vlny – 
èelíme nedostatku a prudkému zvyšování cen su-
rovin, energií a prakticky všeho, na co si vzpome-
neme. V zahranièním podnikání jsme letos museli 
øešit otázky, které pøed námi dosud nikdy nestály, 
a opìt jsme se pøesvìdèili, o jak složitou a nároè-
nou disciplínu se jedná. 

Dùležité je umìt pøekážkám èelit a myslet pøi-
tom na budoucnost. Abychom v ní obstáli jako do-
posud, musíme se spoléhat pøedevším sami na 
sebe. Opak by byl jen „èekáním na Godota“ se 
stejným prùbìhem jako v Beckettovì stejnojmen-
né tragikomedii, v níž na závìr obou dìjství vstu-
puje na scénu chlapec a oznamuje: „Pan Godot 
dnes nepøijde.“ I když èísla pro pøíští rok snesou 
pøívlastek „nadìjná“, snažíme se dívat už nyní 
dále, zejména v oborech, kde je riziko nedostatku 
zakázek. Teritoriálnì zùstáváme pevnì rozkroèeni 
mezi tuzemsko a zahranièí, kde se soustøedíme na 
ty zemì, v nichž chceme podnikání rozvíjet. Jde 
o Nìmecko, Švédsko a Maïarsko.  

Èasy pøed námi budou nepochybnì turbulent-
ní. Klademe si otázky, jaký bude nový státní rozpo-
èet, kolik nás ještì èeká covidových vln (moøe-
plavci se nejvíce obávají té deváté), jak dlouho 
bude trvat energetická krize, kam až vystoupají 
ceny, inflace a úrokové sazby a co všechno s námi 
udìlá doba, kdy na jedné stranì létají turisté do 
vesmíru a na druhé jsme se ani za dva roky nedo-
kázali vypoøádat s jedním virem. Pøesto si myslím, 
že Subterra se budoucnosti obávat nemusí. Hod-
notu firmy tvoøí pøedevším lidé a jejich know-how 
a v tomto ohledu jsme na tom dobøe. Heslo „staví-
me na lidech“ bereme vážnì. Celkový objem 
mzdových prostøedkù pro rok 2022 proto zvyšuje-
me o 6 % a v systému odmìòování pøesouváme 
èást prémiové složky ve prospìch pevné mzdy. 
Novou výplatní pásku vystaví mzdová úètárna, 
která je již souèástí letos certifikovaného Bezpeè-
ného podniku. Tímto osvìdèením jsme rozšíøili je-
jich øadu, tentokrát v oblasti bezpeènosti práce.

Na závìr se vrátím k úvodní myšlence o kolo-
bìhu èasu a blížících se Vánocích. Subterra už má 
pod stromeèkem dvì ocenìní Železnièní stavba 
roku. My ostatní nezoufejme nad tím, že v obcho-
dech je draho nebo že nìco nemají, a berme tato 
fakta jako pøíležitost. Pøíležitost dát Vánocùm tu 
nejhezèí podobu, prožít je v klidu a zastavit se 
u nìèeho, co dìláme rádi a na co nám tøeba v prù-
bìhu roku nezbývá èas. Máte-li, milí ètenáøi, stej-
nou pøedstavu, pøeji Vám její naplnìní. Kdy jindy by 
se mìla pøání plnit než o Vánocích! Do nového 
roku pøidám ještì jedno struèné, ale dùležité: 
dobré zdraví!   

Ing. Ondøej Fuchs

D2



Rekonstrukce dvou pražských tunelù          

Rekonstrukce technologické èásti byla zahájena v pravém tubusu Komoøanského tunelu. Stìžejní 
souèást zakázky pøedstavovaly nové proudové ventilátory.       

Na tunelu Kramer jsou nyní nasazeny dvì sestavy pro betonáž klenby. V listopadu byla zahájena 
realizace sekundárního ostìní hloubeného úseku na jižním portálu.                                 

Øadu víkendových smìn za sebou mají zamìst-
nanci divize 4, kteøí se spoleèností Eltodo praco-
vali na technologickém vybavení Lochkovského 
a Komoøanského tunelu. Rekonstrukce na dùležité 
silnici byla omezena vždy na dobu od páteèního 
veèera do pondìlního rána.  

Ve ètyøech etapách 
Oba dvoutubusové tunely se nacházejí v jižní èásti 
Pražského okruhu. Lochkovský tunel spojuje ná-
horní plošinu u Lochkova s Radotínským mostem 
pøes Berounku a Vltavu, navazující Komoøanský 
tunel pøekonává pøevýšení z údolí do oblasti mezi 
Cholupicemi a Toènou. 

Projekt, pro nìjž divize 4 pøipravovala také do-
kumentaci, byl s ohledem na prùjezdnost komuni-
kace realizován ve ètyøech etapách. Jeden tubus 
zùstal po dobu prací uzavøen a provoz byl sveden 

do druhého, maximální povolená rychlost pøitom 
byla snížena na 60 km/h. 

Práce zaèaly v pravém tubusu Komoøanského 
tunelu, který smìøuje do údolí k dálnici D5, poté byl 

uzavøen levý tubus stoupající k dálnici D1. V Loch-
kovském tunelu postupovala realizace opaènì. 

Nové ventilátory
Stavba zahrnovala výmìnu nouzového osvìtlení, 
repasi nìkterých SOS skøíní nebo instalaci nového 
systému rádiového volání a detekce nebezpeè-
ných nákladù. Hlavní souèást projektu pøedstavo-
vala instalace moderního vìtracího systému. 

Výmìna 42 proudových ventilátorù zároveò 
pøinesla nejvìtší komplikace. „Kvùli zpoždìní do-
dávek primárních motorù se posunovaly termíny 
nìkterých prací. Postup se ovšem podaøilo upravit 
a rekonstrukci jsme dokonèili k naplánovanému 
datu,“ popisuje vedoucí provozu vzduchotechniky 
David Svoboda. 

Další souèástí projektu byla výmìna dveøí do 
tunelových propojek, které dostaly také nové bez-
peènostní znaèení. Rovnìž v propojkách je insta-
lována nová vzduchotechnika. S využitím ocelo-
vých brokù byly taktéž obnoveny protismykové 
vlastnosti vozovky. 

Kromì opakovaného uzavírání a otevírání tu-
busù byla zakázka nároèná také z dalších dùvodù.  
Technologické vybavení obou tunelù muselo stále 
fungovat. Napøíklad pro zajištìní požárního vìtrá-
ní v dobì, kdy zamìstnanci divize 4 nové proudové 
ventilátory postupnì montovali a pøipojovali, bylo 
nutno využít speciální mobilní ventilátor. 

Divize 4 v listopadu dokonèila a pøedala opravu a modernizaci technologických èástí Lochkovského a Komoøanského tunelu 
na Pražském okruhu, kterou vedla od letošního èervna.        

V alpském mìstì Garmisch-Partenkirchen pokraèuje divize 1 a BeMo Tunnelling ve výstavbì silnièního tunelu. 
Závìrem øíjna projekt dospìl k prorážce hlavního tubusu.  
  

Výstavba nìmeckého tunelu Kramer
D1
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Obnova barokního paláce v Praze       

D3 Na konci øíjna divize 3 se spoleèností Skanska 
završila opravy geometrických parametrù koleje 
na trati Kaøízek – Plzeò – Mariánské Láznì. 

Pøedmìtem zakázky bylo podbíjení, doplnìní 
a úprava kolejového lože do profilu úseku III. že-
leznièního koridoru v délce 36,5 kilometru. V první 
fázi, která se uskuteènila v loòském roce, byl rea-
lizován dvoukolejný úsek Holoubkov – Plzeò hl. n. 
V nepøetržité výluce pak následoval jednokolejný 
úsek Pòovany–Støíbro. Problematický byl zejména 
pøejezd u Vranova, který musel být rozebírán pøi 
noèní uzavírce komunikace. Obec má jedinou pøí-
stupovou cestu, jinak je uzavøena mezi železnièní 
tra� a vodní nádrž Hracholusky.

 V noèních výlukách probíhaly také veškeré 
další práce, aby osobní doprava na frekventova-
né trase mezi Plzní a Prahou byla omezena co 
možná nejménì. 
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Prorážka tunelu se uskuteènila 27. øíjna, po 
dvaceti mìsících od zahájení prací.           

Technologie a bezpeènostní prvky byly obnoveny 
také v tunelových propojkách.           

Montáž jednoho ventilátorového hnízda zabrala 
prùmìrnì jeden víkend.            

D2 Pracovníci divize 2 pokraèují v opravì fasád 
a støechy Clam-Gallasova paláce na Mariánském 
námìstí v Praze. 

Zatímco støecha cenného historického objek-
tu byla v pomìrnì dobrém stavu, o fasádách se to 
øíct nedalo. Tempo práce ovlivòuje velké množství 
soch a dalších architektonických prvkù. S ohle-
dem na historický charakter omítky a v souladu 
s požadavky na její ochranu se pøi renovaci použí-
vají vápenné nátìry, s nimiž nelze pracovat za níz-
kých teplot. Další postup tak bude záviset i na me-
teorologických podmínkách v pøíštích mìsících. 
Práce byly zahájeny letos v srpnu, hotovy mají být 
v dubnu roku 2022. 

Clam-Gallasùv palác zároveò v souèasnosti 
prochází celkovou revitalizací v rámci jiné zakáz-
ky, jejímž generálním dodavatelem je také divize 2. 
Budova se má veøejnosti otevøít pøíští rok. 

Betonáž sekundárního ostìní 
Zhruba v polovinì letošního roku byla zahájena 
realizace sekundárního ostìní, jež je s ohledem na 
geologické podmínky buï z vodonepropustného 
betonu, nebo má deštníkovou hydroizolaci, vyztu-
žené jsou pouze nìkteré bloky. 

Na klenbu v raženém úseku od jižního portálu, 
postupující po sudých blocích, je nasazena jedna 
betonážní sestava. S druhou je realizováno ostìní 
hloubeného úseku na jižním portálu, následnì 
bude použita na liché bloky.       

„V pøíštím roce zahájíme betonáž sekundár-
ního ostìní únikové štoly vèetnì nouzových zálivù, 
sekundárního ostìní prùchozích a prùjezdných 
propojek a kleneb nouzových zálivù i mezistropù 
v hlavním tunelu,“ pøibližuje Pavel Farský, hlavní 
stavbyvedoucí oblasti Nìmecko divize 1.

V omezeném období, mimo hnízdìní ptactva, 
bude betonováno sekundární ostìní vìtrací šach-
ty, která je vyústìna v chránìném území. 

Divize 1 má práce na tunelu Kramer dle plánu 
ukonèit v roce 2023.

nìkolika pracovištích souèasnì s využitím propo-
jek a pùvodnì prùzkumné, následnì únikové štoly 
jako logistické cesty. Tunel byl proražen na konci 
øíjna, obì èelby se setkaly necelý kilometr od se-
verního portálu.  

Z jižní strany osádky pokraèovaly v technolo-
gicky nároèné ražbì kaverny, kterou se v polovinì 
listopadu podaøilo propojit s vìtrací šachtou. Ze 
severu probíhá ražba zbývajících cca 300 metrù 
únikové štoly a dobírka opìøí a dna hlavního tune-
lu, oboje v oblasti sesuvného pásma. 

Jednotubusový tunel v délce 3 069 metrù je sou-
èástí severozápadního obchvatu Garmisch-Par-
tenkirchenu, na silnici B23. Divize 1 a BeMo Tun-
nelling na projektu pracují od prosince 2019.      

Ražby z obou stran 
Ražby byly zahájeny v únoru 2020 ze severního 
portálu, po 600 metrech je zpomalil úsek s geo-
logickou poruchou, masivním pásmem sesuvu.

Práce pak pokraèovaly i z jižního portálu, kde 
bylo složitých již prvních 200 metrù, a pozdìji na 

Kolektory v Nových Butovicích

Úprava západoèeské trati 

Práce na chebském nádraží  

D1 Divize 1 dokonèila sanaci kolektorù na sídlišti 
Nové Butovice v Praze. 

Cílem projektu realizovaného od letošního 
èervna byla optimalizace nadzemní èásti vzducho-
technických objektù, které ke kolektorùm patøí. 
Práce zahrnovaly demolici vybraných prvkù a vý-
stavbu nových vèetnì opravy hydroizolací odhale-
ných èástí, sanaci krèkù a výmìnu ventilátorù 
a vzduchotechnických klapek.

D4

D4 V železnièní stanici Cheb, která má za sebou 
rozsáhlou modernizaci z roku 2019, dokonèila divi-
ze 4 práce na instalaci ohøevu výhybek. 

Na standard elektrického vytápìní bylo pøeve-
deno celkem 86 výhybek. Použití tìchto prvkù zá-
sadnì pøispívá k udržení sjízdnosti kolejí v zimním 
období a snižuje rovnìž riziko vykolejení vlakù. 
Práce, jejichž souèástí byly výkopy a pokládka na-
pájecích kabelù, byly realizovány od letošního 
kvìtna do záøí. 

Divize 4 tímto projektem navázala na spolu-
práci se spoleèností SWIETELSKY Rail CZ, pro kte-
rou loni dodávala elektroinstalace v železnièní 
stanici Prosenice. 



PÌT OTÁZEK

David Cyroò   
øeditel divize 1 

David Cyroò pùsobí ve stavebnictví více než dva-
cet let, pøevážnì ve spoleènosti Metrostav. Podílel 
se napøíklad na výstavbì tunelu Mrázovka nebo 
trasy C pražského metra. Divizi 1 Subterra vede od 
listopadu 2020.

Jaký byl první rok v pozici øeditele? 
Nebudu bilancovat a mluvit o ukonèených stav-
bách, úspìších nebo zklamáních. Hlavním téma-
tem pro mì byla a bude otevøená komunikace, 
vzájemná dùvìra a týmová spolupráce. 

Rozhodnì jsme se nenudili a za odvedenou 
práci chci všechny pochválit. 

Kam by divize 1 mìla smìøovat?
Chtìl bych, aby naše divize byla nadále speciali-
zována na tunely a další podzemní stavby v Èesku 
a v zahranièí. Je nezbytné si tuto dovednost ucho-
vat, pouze na velké podzemní projekty ovšem spo-
léhat nemùžeme. Rád bych, abychom se zamìøili 
i na další stavební práce, které vyplývají právì ze 
zkušeností pøi realizaci tunelù. 

V rámci takové strategie bychom se mìli více 
pouštìt do mikrotunelování, rozvíjet železobetono-
vé konstrukce a jiné specializované èinnosti, jež 
souvisejí s geotechnikou a sanacemi. To nám vý-
raznì pomùže uplatnit vlastní kapacity, pokud 
bude nedostatek tunelových zakázek.

Podle mì vypadá situace na trhu podzemních 
staveb ve støednìdobém výhledu velice slibnì. Na 
takovou dobu se musíme pøipravit a nìèemu nové-
mu se nauèit.

Jak mùžete zmìnit pøístup k zakázkám? 
Jiná musí být role vedení divize. Jeho úlohou není 
kontrola, ale koordinace a spolupráce s projek-
tovými týmy ve všech fázích výstavby. Zejména 
chceme pomoci s projekèní pøípravou, claimovou 
agendou, komunikací s investorem a hlavnì se za-
vádìním nových technologií. Výraznì vìtší musí 
být role projektù v nabídkové fázi.  

Potøebujeme tedy zmìnit øízení zakázek, zave-
dením digitalizace automatizovat nìkteré procesy 
a hlavnì komunikovat. Základem je aktivní pøístup 
všech zúèastnìných, bez nìj to nepùjde.  

Jaký technologický vývoj oèekáváte?
Nejrychleji se promìòují stroje a materiály. Výrob-
ci neustále pøedstavují novinky, které pomáhají 
k vyšší efektivitì – a my se musíme nauèit je využí-
vat. A to nejen stavebnì, ale také nákladovì. Jak 
všichni víme, náš obor èasto pracuje s malými 
maržemi, snižování nákladù zavádìním nových 
technologií je tedy klíèové. 

Souèástí naší pøípravy je proto napøíklad  pøe-
chod na nový manažerský informaèní systém pro 
nákladové øízení stavby, od nìhož si slibuji lepší 
pøehled o celkovém stavu zakázek, predikci rizika 
a podobnì. Informace o aktuálních a plánovaných 
nákladech budou díky tomu pøístupné všem èle-
nùm týmu. 

Co mùžete udìlat pro získávání vysoce kvalifiko-
vaných pracovníkù?
Nedokážeme pøesnì pøedvídat, jaká situace bude 
v pøíštích letech, v první øadì proto musíme být 
flexibilní.

Dùležité je, abychom vybudovali specializo-
vané týmy schopné realizovat projekty s velkou 
pøidanou hodnotou. Na takových zakázkách mù-
žeme jednak vychovat nové kolegy, jednak udržet 
motivaci tìch stávajících. S velkou pravdìpo-
dobností ovšem také budeme muset v podstatnì 
vìtší míøe pøijímat zahranièní pracovníky a rovnìž 
zaškolovat lidi pøicházející z jiných než stavebních 
oborù. Subterra je nejen multioborová, ale již 
v souèasnosti také multikulturní spoleènost – a to 
mì na mé práci baví.

Grafická dílna i další prostory nové technologické budovy UMPRUM mají industriální výraz. 
Podobu interiéru urèuje pøedevším pohledový beton a odhalené instalace.     

Divize 4 dodala technická zaøízení pro novou budovu UMPRUM, která se nachází v pražské Mikulandské ulici.
Netradiènímu architektonickému pojetí objektu odpovídá i provedení instalací.  
  

Technologie pro budovu UMPRUM              

V listopadu byla dokonèena technologická budova 
UMPRUM v Mikulanské ulici, která doplòuje sídlo 
školy na Palachovì námìstí. Stavbu dle projektu 
architekta Ivana Kroupy realizoval Metrostav, prá-
ce divize 4 zaèaly loni v èervenci. 

Dílny i další prostory 
Rozšíøení školních kapacit o technologické zázemí 
patøilo k dlouholetým cílùm vysoké školy, která pøi-

pravuje designéry a výtvarné umìlce. Od zámìru 
vybudovat nový kampus v Ïáblicích škola upustila 
a rozhodla se pro pøestavbu a dostavbu bývalé zá-
kladní školy v centru hlavního mìsta. 

Budova sestává ze dvou køídel, má dvì pod-
zemní a pìt nadzemních podlaží. Ústøední prostor 
tvoøí dvorana, která umožòuje i realizaci vìtších 
dìl, dùležitá je rovnìž støešní terasa. Vedle dílen 
a ateliérù se v objektu nacházejí výukové, výstavní 

a další prostory. Èást stavby bude otevøena také  
veøejnosti.            

Industriální charakter
Dodávka divize 4 obsahovala veškerá zaøízení vy-
jma vzduchotechniky, tedy elektroinstalace, roz-
vody vody, plynu, topení a chlazení a rovnìž stabil-
ní hasicí zaøízení. 

Architektonické pojetí stavby odpovídá jejímu 
úèelu. Pohledovì se uplatòují surové materiály – 
železobeton, sklo nebo døevotøíska – a odhaleny 
zùstaly také technologie. Práce na pøiznanì vede-
ných instalacích tak podléhaly peèlivému dohledu 
architektù.   

„Veškeré rozvody jsou na povrchu, vše je vi-
dìt. Kromì koordinovaného a pøesného provedení 
to kladlo nároky rovnìž na barevnost použitých 
materiálù. Napøíklad fotokomory vèetnì vybavení 
musely být zcela èerné,“ popisuje nezvyklé nároky 
zakázky hlavní stavbyvedoucí Karel Šebek. 
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Areál Výstavištì v Praze-Bubenèi je postupnì obnovován. Divize 2 od loòského èervna rekonstruuje památkovì chránìný, 
130 let starý objekt restaurace Bohemia.   

Rekonstrukce restaurace Bohemia             

Novorenesanèní budova se vyznaèuje mnoha 
dekorativními prvky.  

Zadní fasáda již dostala novou omítku a okna se 
zelenými rámy.   

Restaurace, která se nachází nedaleko Planetária, 
byla postavena již pro Jubilejní zemskou výstavu  
v roce 1891. Ve druhé polovinì minulého století ale 
novorenesanèní objekt poznamenaly nevhodné 
úpravy a v posledních deseti letech chátral.           

Rekonstrukce má tøípodlažní budovu co nejví-
ce pøiblížit pùvodnímu vzhledu, ale zároveò pøinést 
prostorové a provozní úpravy pro její další využití. 
Pro konání menších kulturních akcí poslouží spo-
leèenský sál.   

Neèekané poruchy
Stavba byla v dezolátním stavu, pøesto je rekon-
strukce nároènìjší než pøedpodkládal projekt. 
První potíže nastaly hned po zahájení prací a ter-
míny zakázky se posunuly.     

„Pøedevším jsme museli nahradit krov, který 
byl již zcela nevyhovující. Provádìli jsme také 
drobné úpravy nosných konstrukcí, celý objekt 
bylo tøeba po dobu opravy zajistit táhly,“ pøibližuje 
nìkteré z neèekaných problémù stavbyvedoucí 
Michal Krenar.  

Na podzim probíhaly práce na fasádì a také 
na vnitøních omítkách v místech, která zùstala pøi 
výmìnì krovu krytá. Na konci listopadu pak byla 
osazována nová okna. 

Obnova restaurace Bohemia, již divize 2 reali-
zuje jako generální dodavatel, má být dokonèena 
v èervnu pøíštího roku.   

Z pøiznanì vedených technologií se stávají 
pùsobivé výtvarné prvky. 

D2

Divize 2 dokonèila hrubou stavbu obytného souboru v pražských Malešicích, jejž realizuje pro Metrostav Development.  
Pìtice domù nabídne více než stovku bytù.  

Obytný soubor Malešický háj             

Domy mají kombinovanou konstrukci, 
monolitický skelet doplòuje keramické zdivo.  

Dominantou centrálního prostranství bude  
stávající vzrostlý strom.  

Projekt Malešický háj, navržený ateliérem Loxia, 
sestává z pìti bytových domù propojených sokly 
do dvou celkù a obsahuje 107 bytù rùzných dispo-
zic a velikostí. 

Divize 2 jako generální dodavatel zahájila vý-
stavbu v sousedství Malešického lesa letos v dub-
nu zemními pracemi.  

Na stavbì se podílí i divize 4, která montuje 
vzduchotechniku, ústøední topení a zdravotnì-
technické instalace. 

Kolaudace do roka
Moderní objekty se ètyømi nebo pìti patry a dvì-
ma podlažími v suterénu mají kombinovaný kon-
strukèní systém. Skelet je železobetonový, zdivo 
pak keramické. 

„Nyní už je hotová hrubá stavba. Pokraèujeme 
montáží oken a realizujeme rozvody elektro, vzdu-

chotechniky a zdravotnìtechnických instalací,“ 
øíká vedoucí projektu Petr Bican. 

Kromì samotných domù zahrnuje zakázka 
rovnìž okolní plochy, tedy výstavbu komunikací 
a také sadové úpravy centrálního prostoru. 

Kolaudace projektu Malešický háj je napláno-
vána na poslední ètvrtletí pøíštího roku. K nastìho-
vání by bytové jednotky, které jsou upravovány dle 
požadavkù majitelù, mìly být pøipraveny do polovi-
ny roku 2023. 

D2 D4



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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

55 let
Jan Koláø
Mgr. Karel Vašta

60 let
Peter Meloviè
Pavel Záhorák

70 let
Ing. Josef Barták

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
Vladislav Kostka
Ondøej Martinkoviè
Kateøina Koneèná
Jan Louvar
Mgr. Michaela Macháèková

15 let
Bc. Marie Chylíková
Ing. Simona Všoláková
Ing. Lenka Èerychová
Ing. Pavel Rajský
Tomáš Tonyka

20 let
Miroslav Pudil

25 let
Jiøí Havel
Karel Gajer
Milan Macháèek
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Exkurze zahrnovala rovnìž návštìvu centrálního 
dispeèinku Øehlovice.       

Studenti FSv ÈVUT si prohlédli technologické 
vybavení tunelù Libouchec a Panenská.      

Prestižní ocenìní Státního úøadu inspekce práce 
pøebíral obchodní øeditel Jiøí Tesaø.    

Subterra dlouhodobì propaguje technické vzdìlá-
vání a spolupracuje se støedními i vysokými škola-
mi. Jedním z nìkolika zpùsobù, jak budoucím sta-
vaøùm zprostøedkovat konkrétní poznatky z praxe, 
jsou odborné exkurze.      

Divize 2 pøipravila na 12. listopad prohlídku 
ÈEZ zimního stadionu v Kladnì, jehož dlouho oèe-
kávanou a rovnìž komplikovanou celkovou re-
konstrukci realizuje jako generální dodavatel od 
zaèátku letošního roku. Zajímavou stavbu navští-
vila skupina žákù z posledního roèníku Støední 
prùmyslové školy stavební a Obchodní akademie 
Kladno.  

Exkurze se zamìøila pøedevším na stìžejní 
souèást projektu, montáž nové støešní konstrukce. 
Hlavní ocelové vazníky o hmotnosti 22 tun již byly 
osazeny a práce pokraèují jejich propojováním. 
Kromì zamìstnancù ze samotné stavby žáky pro-
vázel také personální øeditel spoleènosti Subterra 
Karel Vašta. 

Druhou exkurzi organizovala 23. listopadu di-
vize 4 a její technický námìstek Vít Strejèek. Stu-
denti katedry TZB z Fakulty stavební ÈVUT v Praze 
se vypravili do tunelù Panenská a Libouchec na 
dálnici D8, pro které divize 4 zajiš�uje servis tech-
nologického vybavení.    

Akce zaèala na jižním portálu tunelu Libou-
chec, kde si skupina prohlédla provoznì-technic-
ký objekt s podružným velínem tunelu, trafostanicí, 
rozvodnami a dalšími zaøízeními. Dále byla pøed-
stavena SOS skøíò. 

Následoval pøesun do zázemí a poté i doprav-
ního prostoru tunelu Panenská. Kromì technolo-
gického vybavení se studenti seznámili se tøemi 
typy tunelových propojek a jejich vìtráním.   

Program završila návštìva centrálního dispe-
èinku Øehlovice, ze kterého se kromì obou navští-
vených øídí taktéž tunely Prackovice a Radejèín, 
s technologiemi dodanými divizí 4.     

GRATULACE               –          PROSINEC LEDEN

Dvì odborné školní exkurze        

Ocenìní Bezpeèný podnik  

Subterra v listopadu poøádala exkurze pro budoucí techniky. Žáci kladenské støední školy si prohlédli 
rekonstrukci místního zimního stadionu, studenti Fakulty stavební ÈVUT tunely na dálnici D8.        

Subterra se zaøadila mezi tuzemské spoleènosti, které nesou titul Bezpeèný podnik.  
Ocenìní bylo pøedáno 26. øíjna v Kaiserštejnském paláci v Praze.   
    

ských subjektù, platí na tøi roky a musí se pravi-
delnì recertifikovat. Spoleènost je po celou dobu 
pod zvýšeným dohledem inspektorù bezpeènosti 
práce a jednou roènì podstupuje audit. 

Slavnostní pøedávání ocenìní se za úèasti mi-
nistrynì práce a sociálních vìcí Jany Maláèové 
a generálního inspektora Státního úøadu inspekce 
práce Rudolfa Hahna konalo 26. øíjna v prostorách 
Kaiserštejnského paláce na pražském Malostran-
ském námìstí. Ocenìní v podobì listiny a rovnìž 
sklenìné plakety za spoleènost Subterra pøevzal 
obchodní øeditel Jiøí Tesaø.  

Osvìdèení Bezpeèný podnik existuje v Èesku od 
roku 1996. Hlavním cílem programu Státního úøadu 
inspekce práce je u právnických a podnikajících 
fyzických osob zlepšit nejen bezpeènost a ochra-
nu zdraví pøi práci, ale také ochranu životního pro-
støedí, pracovní kulturu a systém øízení BOZP.  

Udìlení titulu pøedcházel více než roèní pro-
ces se dvìma fázemi kontrol na administrativních 
pracovištích, v jednotlivých provozech i na vybra-
ných  stavbách.  

Titul Bezpeèný podnik, kterým se v souèas-
nosti mùže prokázat ménì než osmdesát tuzem-
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Slavnostní zahájení stavby v Adamovì          
Ve ètvrtek 21. øíjna byla na adamovském nádraží oficiálnì zahájena rekonstrukce železnièní trati Brno-Malomìøice – Adamov. 
Ceremoniál nezvykle spojil tøi projekty, pro které bude spoleèná pøibližnì roèní výluka.      

Ocenìní pro slezskou tra�         

D4 V cyklu Technický ètvrtek, který poøádá Fakulta 
stavební ÈVUT, vystoupil 21. øíjna technický ná-
mìstek divize 4 Vít Strejèek. Tématem pøednášky 
bylo technologické vybavení silnièních tunelù. 

Studenti se mohli seznámit se základními nor-
mami, prùbìhem provozních zkoušek nebo struk-
turou dokumentace pro provoz, správu a údržbu 
tunelù na pozemních komunikacích. Prezentace 
zarhnovala rovnìž video z rekonstrukce vzducho-
techniky a dalších instalací v Lochkovském a Ko-
moøanském  tunelu na Pražském okruhu.    

Po pøednášce následovala diskuse o techno-
logiích a také o možném pracovním uplatnìní.  

D3 Optimalizace železnièní trati Èeský Tìšín – Dìt-
marovice si pøipsala další cenu, když ve své kate-
gorii zvítìzila v soutìži Stavba roku Moravskoslez-
ského kraje 2020. 

Projekt, na kterém se podílela divize 3, byl rea-
lizován v letech 2017 až 2020. Témìø 21kilometrový 
úsek III. železnièního koridoru byl upraven pro tra-
�ovou rychlost 160 km/h. Stavba zahrnovala rekon-
strukci železnièního spodku a svršku, obnovu pøe-
jezdù a nástupiš�, most pøes Olši a rovnìž moderní 
technologické vybavení.    

Pøednáška na FSv ÈVUT 

Na rekonstrukci devítikilometrového úseku I. že-
leznièního koridoru, již vede divize 3, pracují také 
STRABAG Rail a Elektrizace železnic Praha.

Divize 3 bude realizovat úsek mezi odboèkou  
Svitava a stanicí Adamov, kde kromì kolejí bude 
rekonstruovat zárubní zdi, most a zastávku Babice 
nad Svitavou. Na stavbì se podílí rovnìž divize 1, 
jejíž pracovníci budou sanovat ètyøi tunely Bla-
nenská vèetnì portálù a øíms.        

Cílem projektu je odstranìní propadù tra�ové 
rychlosti a zvýšení bezpeènosti a spolehlivosti  
provozu. Rekonstrukce železnièního svršku a èás-
teènì spodku bude provedena v celém úseku. 
V úseku Brno-Malomìøice – Adamov bude vybu-
dována odboèka Svitava. 

Upraveny budou zastávky Bílovice nad Svita-
vou a Babice nad Svitavou, které budou splòovat 
požadavky na pohyb handicapovaných. Moderni-
zovány budou informaèní, rozhlasové a kamerové 
systémy i zabezpeèovací zaøízení a silnoproudé 
technologie.

Stavba, která byla zahájena zároveò s projek-
tem Adamov–Blansko a rekonstrukcí nástupiš� ve 
stanici Adamov, má být dokonèena v roce 2023.

U prvního ze tøí poklepù na kolejnici, pro stavbu Brno-Malomìøice – Adamov, nechybìl obchodní 
øeditel Jiøí Tesaø, který za dodavatelskou spoleènost rovnìž promluvil.  

D2 D4

D3 D1

Žáci kladenské prùmyslovky se seznámili 
s rekonstrukcí tamního zimního stadionu.       
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