
 

V desátém roèníku benefièního závodu organizovaného spolkem Cesta za snem dosáhla Subterra až na stupnì vítìzù.
Spoleènost poprvé reprezentoval také druhý cyklistický tým.  
  

pøes všech ètrnáct krajù. Podobnì jako loni, kdy 
závodníci vidìli pøehrady a rybníky, mìl cyklo ma-
raton své téma.        

Po rozhlednách
„Trasa vedla po rozhlednách, a proto bylo pøedem 
jasné, že nás èekají veliká pøevýšení,“ komentuje 
charakter letošního roèníku kapitán týmu Subterra 
Miroslav Rypáèek. 

Letošní nejdelší cyklistický závod v Èesku starto-
val v úterý 26. èervence z nádvoøí Libeòského zá-
mku v Praze. 

Tým Subterra se mezi dvaceti osmièlennými 
družstvy pøedstavil pošesté a letos jej doplnil ještì 
Subterra Cycling Team, který pøevážnì tvoøili za-
mìstnanci ze Švédska. 

Trasa nepøetržitého závodu mìla tradièní dél-
ku 2 222 kilometrù a vedla okolo celého Èeska, 

Z Prahy zamíøili úèastníci na Dìèínsko, kde 
v té dobì již propukl rozsáhlý lesní požár. Vítr mìl 
ale pøíznivý smìr a katastrofa závod naštìstí ne-
ovlivnila. Cyklo maraton pak pokraèoval jízdou 
podél hranic proti smìru hodinových ruèièek 
a  skonèil návratem do hlavního mìsta pøes Tur-
nov. Obtížných úsekù bylo více, podle kapitána šlo 
tøeba o propršený pøejezd Krušných hor èi noèní 
jízdu Vysoèinou s èastými zmìnami sklonu trati.

Týmu Subterra se daøilo ještì lépe než loni, 
kdy skonèil ètvrtý, a pøi sobotním slavnostním vy-
hlášení výsledkù se mohl radovat z druhého místa. 
Na svùj nejvìtší úspìch tým dosáhl i pøesto, že se 
krátce pøed startem zmìnilo jeho složení.              

„Nakonec se nemohl zúèastnit náš handica-
povaný jezdec, a tak jsme za nìj museli hledat ná-
hradu. Mìli jsme š�astný nápad oslovit našeho 
patrona Jiøího Vozdu, který právì v té chvíli rozba-
loval svùj nový tricykl,“ øíká Miroslav Rypáèek. 

Pøestože si Jiøí Vozda tøíkolku pøed závodem 
témìø nemohl vyzkoušet, dokázal k týmovému 
úspìchu výraznì pøispìt.     

RAŽBY PRAŽSKÉHO METRA D                  

Divize 2 v èervnu dokonèila kompletní pøestavbu sídla støední odborné školy v Hrdloøezích na inteligentní, 
energeticky sobìstaènou budovu. Nároèný projekt trval témìø tøi roky.  

Rekonstrukce pražské støední školy 

Budova má být vzorem pro úsporné nakládání s energií i vodou a také pro využití udržitelných 
stavebních materiálù, k nimž patøí i døevo na fasádì.      

Chodby jsou opticky propojeny s nádvoøím, které 
rovnìž dostalo novou podobu.   

Dnešní Støední odborná škola – Centrum odborné 
pøípravy a Gymnázium v Èeskobrodské ulici v Pra-
ze sídlí v pùvodní budovì od 70. let minulého 
století. Objekt v mnoha ohledech zastaral, mimo 
jiné pøestal vyhovovat hygienickým standardùm. 

Investor, Magistrát hlavního mìsta Prahy, se 
rozhodl pro zásadní pøemìnu stavby na inteligent-
ní budovu s nulovou energetickou bilancí. Rekon-
strukce byla do znaèné míry financována z evrop-
ských fondù a stala se pilotním projektem pro po-
dobné budovy s fasádou z boletických panelù.  

Až na kostru
Projekt zpracovala spoleènost ECOTEN, na jeho 
pøípravì se podíleli rovnìž odborníci z Univerzit-
ního centra energeticky efektivních budov ÈVUT. 

Divize 2 zahájila práce v záøí 2019. „Jak je u re-
konstrukcí obvyklé, návrh se ještì pøi stavbì mu-
sel docela výraznì mìnit a termín se posouval,“ 
pøibližuje vedoucí projektu Michal Krenar. 

Problémy pøinesla už první fáze stavby, kdy 
bylo tøeba odstranit veškeré konstrukce s výjim-
kou ocelového skeletu. Jedním z dùvodù rekon-
strukce byla likvidace dílù s obsahem azbestu, 
ovšem skuteèný obsah nebezpeèného prvku pøe-
výšil oèekávání, a sanace proto trvala déle.    

Ani stabilita ocelového skeletu neodpovídala 
projektovým pøedpokladùm a divize 2 musela po 
jeho odhalení pøistoupit k úpravám. 

Veškeré další konstrukce a materiály v exte-
riéru a interiéru školy jsou nové a moderní. Nejvi-
ditelnìjší zmìnu pøedstavuje obvodový pláš� z døe-
vìných panelù, který zásadnì promìnil celkový 
výraz objektu.  

Nový standard
Stìžejním pøínosem mìly být pokroèilé provozní 
parametry, pøedevším nulová energetická bilance. 
Pro naplnìní tohoto cíle byla budova vybavena 
øadou moderních prvkù a technologií. 

Na støeše a na jižní fasádì má škola výkonnou 
fotovoltaickou elektrárnu. Pro ohøev vody, vytápì-
ní i chlazení se využívá tepelných èerpadel. Tento 
systém umožòuje do jisté míry uchovat teplo z léta 
pro vytápìní v zimì. Pro snížení spotøeby energie 
je stavba vybavena rovnìž vzduchotechnikou s re-
kuperací tepla a vlhkosti. 

Do úsporného standardu patøí též LED osvìt-
lení kombinované s maximálním využitím pøírod-
ního svìtla díky dispoziènímu uspoøádání budovy. 
Efektivitu vodního hospodáøství zvyšují podzemní 
akumulaèní nádrže na deš�ovou vodu a také na 
vodu šedou, která slouží napøíklad ke splachování 
a zalévání. 

„K pøíznivému mikroklimatu pøispívá i vegeta-
ce. Støecha je zatravnìna, podél fasády byly vysa-
zeny popínavé rostliny,“ doplòuje Michal Krenar. 
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Zkušený tým Subterra získal druhou pøíèku, tedy 
svùj dosud nejlepší výsledek.                

Subterra Cycling Team dokázal pøi své premiéøe 
obsadit sedmou pozici.                  

Témìø celou plochu støechy zabírá fotovoltaická 
elektrárna.                         

Úspìšný Metrostav handy cyklo maraton               
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–TRA� MALOMÌØICE ADAMOV               

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Vážení ètenáøi,
dnešní dobu provázejí slova, na která jsme nebyli 
zvyklí: válka, recese, inflace, energetická krize... 
Je to doba nejistoty. 

Na úvodních stránkách novin mùžeme v sou-
èasnosti vidìt i takové titulky, jako jsou napø. „Stu-
dené radiátory, ménì kávy“ (návod, jak šetøit 
proudem na provoz kávovarù) nebo „Kamna 
a sporáky jdou na draèku“ (vyprodány jsou už 
ovšem kozy na øezání døeva). 

Tyto „katastrofické“ výhledy uvádím jen pro 
odlehèení tématu, jehož vážnost si samozøejmì 
uvìdomuji. Èas relativního blahobytu, èasto na 
úkor budoucnosti, skonèil a nastává èas šetøení 
na všech frontách. V domácnostech i správì vìcí 
veøejných. 

Pokud jde o naši spoleènost, ta se s prvním 
pololetím vypoøádala velmi dobøe a za dosažené 
výsledky všem zamìstnancùm dìkuji. Stavební trh 
se však citelnì ochlazuje a ukazuje se, že naplnit 
výrobní program na pøíští rok není v nìkterých 
segmentech jednoduché. Musíme rovnìž poèítat 
s rizikem, že stát bude preferovat investice do ji-
ných oblastí, než je stavebnictví, a také rozhodo-
vání municipalit o využití finanèních prostøedkù 
bude po podzimních komunálních volbách nìjaký 
èas na mrtvém bodì.

Inflace je rekordní a mùže být ještì vyšší. Je 
pochopitelné, že ruku v ruce s ní roste také tlak na 
mzdy. Velká èást zamìstnavatelù se však k tìmto 
požadavkùm staví zdrženlivì; rùst mezd má být 
odrazem rùstu produktivity práce, nikoli rùstu cen 
v ekonomice. Pøi pohledu na novì pøedepsané zá-
lohy na plyn nebo elektøinu se ale každý spíše za-
myslí nad èástkou na své výplatní pásce než nad 
touto ekonomickou pouèkou. Plnì to chápu. Zítøej-
ší život za vèerejší ceny žít nelze a to mùže nìkomu 
pøinášet nesnáze.

Vedení spoleènosti se proto otázkou úpravy 
mezd zabývalo a rozhodlo se øešit ji standardnì; to 
znamená provést úpravu v obvyklém termínu od 
ledna pøíštího roku a reagovat tak na vnìjší pro-
støedí i na ekonomickou situaci naší spoleènosti 
vèetnì výhledu na vývoj podnikání. Ještì døíve 
však chceme pomoci našim zamìstnancùm jinou 
formou, a to mimoøádným jednorázovým pøí-
spìvkem. Ten bude každému vyplacen paušální 
èástkou souèasnì se mzdou za mìsíc záøí. 

Pro úplnost uvádím, že pomocnou ruku mùže 
Subterra podat i podle platné kolektivní smlouvy 
tìm zamìstnancùm, kteøí se ocitají v mimoøádné 
èi tíživé situaci. Je potøeba vèas o ní mluvit s nad-
øízeným èi s personálním úsekem. 

Tvrzení, že každá doba má své problémy, není 
klišé, ale fakt; staèí si pøipomenout pár smutných 
srpnových událostí z naší bližší i vzdálenìjší minu-
losti, jako napø. nièivé povodnì v roce 2002, oku-
paci zemì v roce 1968 nebo vymøení Pøemyslovcù 
po meèi vraždou Václava III. v roce 1306. Problémy 
pøicházejí a odcházejí a ani dvouciferná inflace 
s námi nebude vìènì. Každá mezinárodní krize 
rovnìž jednou skonèí, než pøijde nìkde jinde nì-
jaká jiná.

Dívejme se proto na souèasnou situaci z po-
tøebného nadhledu, nepodléhejme skepsi a øiïme 
se vzkazem Alberta Einsteina, že „uprostøed pro-
blému leží pøíležitost“. 

Ing. Ondøej Fuchs



Ražby pražského metra D           

Realizaci pøístupové a vzduchotechnické štoly zahájilo vrtání ochranného jehlového deštníku, 
následovala ražba NRTM. Divize 5 na výstavbì metra D pracuje v nepøetržitém režimu.            

Interiér Clam-Gallasova paláce má rozsáhlou umìleckou výzdobu. Na hlavním schodišti byly 
restaurovány fresky s motivy antických bohù, štuky a sochaøské prvky.        

Výstavbu modré linky D pražského metra zahajuje 
úsek Pankrác–Olbrachtova v délce 1,2 kilometru, 
jehož dodavatelem je mezinárodní konsorcium ve-
dené divizí 5 Subterra. 

Práce na rozsáhlém projektu probíhají na nì-
kolika staveništích.     

Pøístupová a vzduchotechnická štola 
Ražby zapoèaly v tìžní šachtì u køižovatky ulic 
5. kvìtna a Na Strži, realizované pøi geologickém 
prùzkumu. Pøístupová štola bude využita pro stav-
bu stanice Pankrác D a následnì bude sloužit pro 
vzduchotechniku.  

Témìø 218metrová štola je ražena NRTM ze 
dna šachty v hloubce pøes 26 metrù, postup je pøi-
bližnì dva metry za den. 

„V souèasnosti razíme kalotu, kde se blížíme 
délce 70 metrù. Poté postup zastavíme a uzavøe-
me spodní klenbu úvodní èásti,“ pøibližuje práce 
vedoucí útvaru koordinace stavby Petr Chamra. 
Ražba pak bude pokraèovat až ke 130. metru, kde 
bude proveden horizontální vrt ovìøující rozsah 
døíve zjištìné geologické poruchy. Pùvodní prù-
zkumný vrt v tìchto místech zkolaboval.  

Tunel v plném profilu 
Další staveništì je mezi ulicemi Na Strži a Jankov-
ská. Zde byla pøi prùzkumu pøes dvoukolejný tunel 
vyražený v polovièním profilu vybudována i èást 
patní štoly stanice Pankrác v délce 43 metrù.  

Divize 5 nyní první èást štoly rozšiøuje na plný 
profil a v ražbì bude pokraèovat až na èelo stani-
ce na celkových 130 metrù. Ke zpevnìní hornino-
vého masivu pøed ražbou se používají chemické 
injektáže. Štola je vyztužena HEB nosníky, které pøi 
budování stanice ponesou zatížení z vnitøních 
provizorních stìn vertikálnì èlenìné ražby. 

Délka kroku je pevnì stanovena na jeden 
metr, aby bylo dosaženo dostateèné pøesnosti pøi 
napojení výztužných HEB rámù z návazných díl-
èích výrubù stanice ražené z protilehlé strany.

Ze stejné šachty v souèasnosti razí také spo-
leènost HOCHTIEF CZ, která realizuje dvoukolejný 
tunel smìrem ke stanici Olbrachtova. 

Divize 5 zahájila 20. èervna na Pankráci ražby na svém úseku výstavby poèáteèní etapy metra D. 
První objekt pøedstavuje pøístupová a vzduchotechnická štola, v další lokalitì je rozšiøován tunel.   
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Nádraží Praha-Vysoèany       
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Èlenitá budova na Mariánském námìstí má 
opravené také fasády a støechu.             

D3 Optimalizaci 15kilometrového úseku železnièní 
trati Mstìtice – Praha-Vysoèany vede od loòské-
ho roku divize 3. Kromì rekonstrukce kolejí a dráž-
ních technologií pøináší projekt pøedevším novou 
podobu vysoèanského nádraží s jiným uspoøádá-
ním nástupiš� a moderní výpravní budovou umístì-
nou pod terénem. 

V druhé polovinì èervence byly na nádraží po-
loženy tøi výhybky. K pøepravì pøedem smonto-
vaných prvkù sloužily sklopné vozy KZN Switcher 
a nedávno poøízená lokomotiva EffiShunter 1000.

Stavba má být dokonèena v roce 2024. 

Havarijní stav portálù
Technologicky nejnároènìjší èástí rekonstrukce 
byl statický zásah do portálù do rušné Husovy uli-
ce. Až v prùbìhu prací bylo zjištìno, že nosné døe-
vìné prvky jsou ve velmi špatném stavu. 

„Døevìné trámy byly ztrouchnivìlé a vnìjší 
kamenné sloupy neplnily svoji nosnou funkci,“ 
upøesòuje Pavel Horák. Následnì museli zamìst-
nanci divize 2 portály peèlivì odstrojit, nevyhovují-

cí trámy vymìnit za ocelové nosníky a celé prvky 
znovu sestavit. Další zmìnou proti projektu byla 
napøíklad výmìna døevìných podlah ve všech 
podlažích. 

Na neèekané okolnosti reagoval investor, tedy 
hlavní mìsto Praha, s pochopením. Do obnovené-
ho Clam-Gallasova paláce bude umístìna stálá 
expozice o baroku, budova vèetnì nádvoøí a za-
hrad se návštìvníkùm otevøe ještì letos. 

Budova pocházející z roku 1718 sloužila v letech 
1945 až 2017 Archivu hlavního mìsta Prahy. Revi-
talizace objektu umožní jeho využití pro kulturní 
a spoleèenské události.     

Neèekané nálezy
Stavba probíhající pod památkovým dohledem, 
zahrnovala sanaci historických konstrukcí èi in-
stalaci technických zaøízení vèetnì výtahù. Samo-
statné zakázky tvoøily opravy støechy a fasády. 

Klíèovou souèástí prací bylo restaurování sta-
vebních a umìleckých prvkù v interiéru i exteriéru 
paláce. Napøíklad tapety bylo tøeba objednat na 
zakázku podle pùvodních vzorù. 

Obnova historické budovy pøinesla øadu pøe-
kvapení. „Pod omítkou podél hlavního schodištì 
jsme napøíklad odkryli pùvodní fresky italského 
malíøe Carla Carloneho. V konírnì jsme zase obje-
vili jezdeckou fresku rytíøe,“ vzpomíná vedoucí 
projektu Pavel Horák.

Instalace pro domy Na Vackovì

Technologie pro Novou Waltrovku  

D4 Divize 4 pracuje na další fázi developerského 
projektu v pražských Jinonicích. Nová Waltrovka 
navazuje na již dokonèený areál Waltrovka, který 
vznikl na pozemcích stejnojmenné bývalé továrny 
na letecké motory. Nové objekty B a C budou ob-
sahovat kanceláøe, které v pøízemí doplní prostory 
pro obchod a služby.   

Zamìstnanci divize 4 montují vzduchotechni-
ku, topení, chlazení a zdravotnìtechnické instala-
ce. V souèasnosti pracují pøedevším ve strojov-
nách v suterénech objektù. Dodávka technologií  
byla zahájena letos v èervnu a celkovì zabere 
pøibližnì jeden rok. 

Divize 2 v èervenci dokonèila revitalizaci rozsáhlé barokní památky v centru Prahy, na které pracovala od roku 2018.
Clam-Gallasùv palác na Mariánském námìstí se nyní otevøe pro veøejnost.     

Clam-Gallasùv palác v novém

D4 Spoleènost Metrostav Development v Praze 
dokonèuje rezidenèní projekt Byty Na Vackovì, 
který pøedstavuje již nìkolikátou etapu rozsáhlé 
výstavby v této oblasti. Soubor tvoøí celkem pìt 
budov. Kolaudace posledního objektu byla naplá-
nována na srpen.  

Na stavbì se od loòska dodávkou technických 
zaøízení podílela divize 4. Zakázka obsahovala 
topení, vzduchotechniku, zdravotnìtechnické in-
stalace a samoèinné hasicí zaøízení.   

Pùvodní prùzkumná štola v ulici Na Strži je 
rozšiøována na plný profil.             

Štolu vyztužují HEB profily, kotvení a chemické 
injektáže masivu.                

D2

D5

Základní kámen knihovny v Praze  

D2 Dne 28. èervna byl poklepán základní kámen 
nové budovy pro mìstskou knihovnu na pražských 
Petøinách. Na stavbì se podílí divize 2, jejíž øeditel 
Petr Kajer se ceremoniálu úèastnil, a také spoleè-
nost Chládek & Tintìra Pardubice.  

Moderní tøípatrová budova navržená atelié-
rem monom nahradí již zcela nevyhovující a pù-
vodnì pouze provizornì využívaný objekt bývalé 
školky z 50. let, který byl zdemolován. Na pozemku  
již byla realizována stavební jáma hloubky pøibliž-
nì pìt metrù. V létì poté práce pokraèovaly vý-
stavbou základové desky.

Knihovna má být dostavìna v èervenci 2023.    

D4 Tým divize 4 dokonèil dodávku technologií pro 
novou halu logistické spoleènosti DPD poblíž 
Otrokovic. Práce zahrnovaly systém osvìtlení, sil-
noproudé rozvody a další, drobnìjší souèásti elek-
troinstalací. 

Zakázka byla realizována od letošního èervna 
do poloviny srpna. 

Logistické centrum DPD  

Délka pøístupové štoly ražené v kalotì již 
dosáhla témìø sedmdesáti metrù.            



PÌT OTÁZEK

Michal Krenar   
vedoucí projektu divize 2 

Pražský rodák Michal Krenar vystudoval Fakultu 
stavební ÈVUT. Do spoleènosti Subterra nastoupil 
v roce 2008 na pozici stavbyvedoucího, vedoucím 
projektu se stal nedlouho poté. Se svým týmem 
nedávno dokonèil rekonstrukci støední školy v ulici 
Èeskobrodská v Praze.  

Co pro vás bylo na výjimeèné pøestavbì školní 
budovy nejsložitìjší? 
Øadu potíží nám zpùsobilo to, že za provozu ne-
mohl být proveden dùkladný prùzkum stavu ocelo-
vé konstrukce. Podhledy a stìny nešlo kvùli obsa-
hu azbestu jednoduše demontovat. Až po zahájení 
prací jsme zjistili, že oproti pøedpokladùm je množ-
ství azbestu vìtší a celkový stav nosné konstrukce 
horší. 

Bìhem stavby byla ještì upravována samotná 
dokumentace, napøíklad datovou sí� dostalo více 
prostor. Objekt rovnìž obsahoval trafostanici, jejíž 
výmìnu zajiš�ovala distribuèní spoleènost, a my 
jsme ji nemohli ovlivnit. 

Zároveò šlo o pilotní projekt pro rekonstrukci 
podobných budov. Jaké zkušenosti pøinesl? 
Stavba mìla ovìøit, do jaké míry lze pøi výmìnì fa-
sádních panelù využít díly pøipravené pøedem na 
míru. Ovšem ukázalo se, že pro tento typ objektu 
postup nevyhovuje. Budova pochází ze 70. let, 
takže pøesnost provedení není taková, na jakou 
jsme zvyklí dnes. By� tedy díly byly pøipravené 
pøesnì podle dokumentace, na stavbì jsme muse-
li pøistoupit k øadì úprav. To samozøejmì stojí dra-
hocenný èas. 

Jak se fasádní panely vyvinuté na ÈVUT osvìdèi-
ly celkovì? 
Jde o prvek na bázi døeva, a to vèetnì izolace z ce-
lulózy. Ze stavebního hlediska je to pøívìtivý mate-
riál, panely lze vyrobit s vysokou pøesností. K dal-
ším výhodám pak patøí rychlost samotné montáže. 
Fasádní prvky zároveò mají svá omezení daná 
právì použitým materiálem. Pevnost døeva urèuje 
maximální rozmìry dílù a ovlivòuje i jejich odol-
nost pøi pøepravì. 

Myslím si, že stále existuje prostor ke zlepšení 
a zjednodušení, ale to je téma pro další zamyšlení 
a diskusi. 

Èím se vyznaèovala práce na budovì v nízkoener-
getickém standardu? 
S podobnými stavbami máme zkušenosti a dílèí 
úsporné technologie známe z jiných projektù. 
Dobøe izolované budovy vìtrané pouze pomocí 
vzduchotechniky se dnes již staly standardem. Ta-
kových projektù samozøejmì bude dále pøibývat 
a budou také stále složitìjší. 

Budova má napøíklad skuteènì velkou fotovol-
taickou elektrárnu se špièkovým výkonem zhruba 
148 kWp. Na objektu je celkem více než ètyøi sta 
panelù, a to jak na støeše, tak na jižní fasádì. Pod-
le pùvodního projektu mìla být souèástí energe-
tického øešení rovnìž vanadová prùtoková bate-
rie, tedy velká technologická novinka. Nakonec ji 
ovšem nahradily dnes bìžnì používané baterie 
lithiové. 

Jak hodnotíte zakázku podle tzv. žlutého FIDIC? 
Ve smlouvì dle žluté knihy FIDIC je souèástí za-
kázky i projekt, jeho pøípravu jsme tedy také mìli 
na starosti. Taková situace má své výhody, umož-
òuje napøíklad více zapojit vlastní know-how. Po-
dmínkou je však velmi dobøe pøipravená zadávací 
dokumentace. Jinak se mohou pøi stavbì objevit 
neèekané potíže, v tomto pøípadì napøíklad pøi 
realizaci podhledù. Pøíprava projektù v takovém 
režimu proto vyžaduje dostateènì velkou èaso-
vou rezervu právì pro peèlivé zpracování jednotli-
vých detailù.

Pro opravu Blanenských tunelù využila divize 1 napøíklad cementové a chemické injektáže, støíkaný 
beton a sanaèní stìrky. Hydroizolaèní vrstvu na dvou ze ètyø tunelù tvoøí fólie.        

Od loòského srpna vede divize 3 rekonstrukci železnièní trati mezi stanicemi Brno-Malomìøice a Adamov.       
Podstatnou souèástí stavby je i oprava ètyø Blanenských tunelù, kterou provádí a nyní dokonèuje divize 1.     

Rekonstrukce trati Malomìøice–Adamov              

Na trati mezi Brnem a Blanskem platí od prosince 
2021 celková výluka, která je dùsledkem trojice 
projektù. V devítikilometrovém úseku Malomìøi-
ce–Adamov pracuje divize 3 se spoleènostmi 
STRABAG Rail a Elektrizace železnic Praha. 

Vedle rekonstrukce samotných kolejí, dráž-
ních technologií, nástupiš� a dalších objektù zahr-

nuje úsek realizovaný divizí 3 rovnìž opravu ètyø 
z Blanenských tunelù, kterých se na trati vedoucí 
údolím Svitavy nachází celkem devìt. 

Sanace ostìní i portálù 
Práce divize 1 se v souèasnosti chýlí k závìru, 
pøestože goetechnické podmínky za ostìním tune-

lù a na portálech byly výraznì horší, než projekt 
pøedpokládal. 

Nejvìtší objem èinností pøi sanaci tunelù tvo-
øily cementové a chemické injektáže pro utìsnìní 
silnì tektonicky porušeného horninového masivu 
za ostìním a výplò kaveren a dutin. Dùležité bylo 
rovnìž odvodnìní prostøedí pomocí vrtù a svodnic. 
K øezání potøebných drážek do stávajícího ostìní  
byla využita nová kotouèová pila TEW-7 na pod-
vozku nákladního automobilu Tatra. Dále byly rea-
lizovány fóliové hydroizolace a kabelové žlaby.

„V srpnu jsme provádìli reprofilace èi sjedno-
cující stìrky, poté se práce pøesunuly na portály 
tunelù a k zajištìní skalních svahù v jejich okolí,“ 
pøibližuje postup divize 1 Linda Èerná Vydrová.

Na jihomoravské trati budou dále ve své práci 
pokraèovat zamìstnanci divize 3. Vlakový provoz 
bude obnoven v prosinci 2022.
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Ve švédském hlavním mìstì postupuje výstavba nové èásti metra. Prodloužení modré linky do obce Järfälla 
realizuje dceøiná spoleènost SBT Sverige. S dokonèováním ražeb zde byly zahájeny betonáže.   

Výstavba metra ve Stockholmu             

Pro rozpojování horninového masivu slouží také 
øezání diamantovými lany.    

Modernìjší podobu získává také stanice 
Bílovice nad Svitavou.    

Souèástí trasy v délce 4,1 kilometru, která severo-
západní pøedmìstí propojí s centrem Stockholmu, 
jsou i stanice Barkarbystaden a Barkarby.

Obì stanice jsou ražené, mají dva vstupy a ná-
stupištì o délce 270 metrù. Vestibuly a další pro-
story pro cestující doplní objekty pro technologic-

ké vybavení metra vèetnì dvou èerpacích stanic 
podzemních vod.

Øezání diamantovým lanem 
Stanice Barkarbystaden se dvìma vstupy a vesti-
buly je stejnì jako celý úsek budována skandináv-

skou metodou v tvrdém masivu tvoøeném pøeváž-
nì rulami a žulami. 

„V souèasné dobì jsou již témìø dokonèeny 
ražby samotné stanice a probíhá doražení pøístu-
pových šikmých eskalátorových tunelù a servis-
ních šachet,“ øíká o postupu prací Jan Faltýnek. 

Zároveò jsou instalovány drenážní matrace, 
na které bude nastøíkáno definitivní ostìní stropu, 
a také jsou betonovány základy stanice bednìné 
tradièním skandinávským zpùsobem. 

V nìkterých místech je využíván zajímavý zpù-
sob rozpojování horninového masivu, tzv. wire 
cutting. Vodicími vrty je protaženo napnuté dia-
mantové lano, které následnì v horninovém masi-
vu vytváøí hladký a pøesný øez. Postup se využívá 
napøíklad k vybudování obdélníkových šachet 
nebo k úpravì poèvy tunelu po odpalu. 

SBT Sverige má své práce na stockholmském 
metru dokonèit v pøíštím roce. 

D1

Ceremoniálu na zastávce Divoká Šárka se 
zúèastnil i øeditel divize 3 Miroslav Kadlec.       

Tramvajová tra� se zeleným pásem výraznì 
promìní vzhled ulice Vlastina.      

Nový úsek v délce 2,3 kilometru bude mít pìt párù 
zastávek a výraznì zlepší veøejnou dopravu v rezi-
denèní oblasti, která se dále rozvíjí.    

Od souèasného obratištì Divoká Šárka bude 
pokraèovat pøímo Evropskou ulicí k nové zastávce 
Divoká Šárka. Poté odboèí vlevo smìrem do ulice 
Vlastina, tedy smìrem k sídlišti Na Dìdinì. 

Tramvaje i stromoøadí 
V ulici Vlastina bude stejnojmenná zastávka u køi-
žovatky s ulicí U Silnice. V tomto úseku bude 
tramvaj vedena ve spoleèném koridoru s automo-
bily, zachováno bude i parkování.  

Významnìjší urbanistické zmìny, které vyža-
dují i rozsáhlejší stavební úpravy, èekají další úsek 
ulice Vlastina. V novém uspoøádání bude ve støe-
du ulice stromoøadí v zeleném pásu a zèásti za-
travnìná tramvajová tra�, dva jízdní pruhy pro au-
tomobily a na jižní stranì rovnìž parkovací stání. 

Èást stromoøadí po ulici Hodèina již existuje, vìtší 
èást se zastávkami Sídlištì Na Dìdinì a Ciolkov-
ského je tøeba vysadit. Nová koneèná zastávka 
v ulici Drnovská nese název Dìdinská.

Úvodní èinnosti na stavbì už divize 3 zahájila. 
„V nìkterých úsecích realizujeme rozsáhlé pøelož-

ky inženýrských sítí, provádíme demolice na území 
vojenského areálu a pracujeme rovnìž na rozší-
øení zemního tìlesa v ulici Drnovská,“ pøiblížil 
aktuální stav prací vedoucí projektu Petr Novák. 

Harmonogram stavby poèítá s dokonèením na 
sklonku roku 2023.

Nová tramvajová tra� v Praze         
Divize 3 vede v Praze 6 výstavbu tramvajové trati Divoká Šárka – Dìdinská, prodlužující trasu až na sídlištì Na Dìdinì. 
Stavba, na níž se podílejí i divize 1 a 4, byla slavnostnì zahájena 13. èervence.           

D1

D1

D3

D4

V prostorách stanice Barkarbystaden jsou 
betonovány základové konstrukce.    

D3



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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Petra Fialová

50 let
Jan Mleziva
Roman Polek
Radoslav Svatek
Jaroslav Krampera
Václav Vlèek

70 let
Ing. Vladimír Gregùrek

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
Peter Vincenty
Ing. Pavel Zelina
Petr Jurèek

15 let
Ing. Jan Jaroš
Milan Kruèek
Vladimír Krížek
Ing. Tomáš Macháèek
Petr Veleba
Ing. Miroslav Baštáø
Bc. Pavel Kerber

20 let
Igor Miko
Marek Vyhnálek
Jindøich Báèa
Jaroslav Maøinec
Milan Mareth
Kamil Korbeláø
Ing. Štefan Orbán 

25 let
Ing. Petr Kajer
Jiøí Günther
Bohuslav Válek

30 let
Jiøina Dobøanská

35 let
Ing. Jiøí Tesaø
Ing. Josef Baèa
Jiøí Peták
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Turnaj hostil Greensgate Golf & Leisure Resort, 
jehož høištì má osmnáct jamek.          

Obmìnìné sestavì se podaøilo obhájit celkové 
sedmé místo z roku 2019.       

Poslední rozjížïku Subterra vyhrála a mohla 
slavit celkové tøetí místo.     

Letní sportovní hry Metrostavu se na tradièním 
místì konaly po dvouleté pauze vynucené korona-
virovou pandemií. V nymburském areálu na levém 
bøehu Labe se v termínu 16. až 17. èervna opìt se-
tkalo deset smíšených družstev.     

Také formát soutìže zùstal v osvìdèené podo-
bì. Týmy se støetly v pìti disciplínách, které kom-
binují lehkou i tìžkou atletiku a tøi míèové sporty. 
Soutìžící postupnì porovnali své dovednosti na 
volejbalovém, nohejbalovém i tenisovém kurtu. 
Následoval vrh koulí a vše uzavøel štafetový bìh  
na osmkrát 200 metrù. Podle poøadí v jednotlivých 

soutìžích byly pøidìlovány body, které se pro cel-
kové umístìní sèítaly.   

„Náš tým se nakonec na hry vydal oslabený, 
pouze s jedenácti èleny místo povolených tøinácti. 
Navíc se nám nevyhnulo zranìní tenistky bìhem 
utkání, takže jsme v této èásti po kontumaci skon-
èili na ètvrtém místì. Naštìstí nešlo o zranìní váž-
né, což je nejdùležitìjší,“ popisuje letošní potíže 
Jana Komárková. 

Subterra pøesto zaznamenala dílèí úspìch, 
když poprvé v historii zvítìzila ve volejbalovém tur-
naji. V celkovém hodnocení pak družstvo skonèilo 

na sedmé pozici, èímž zopakovalo umístìní z pøed-
cházejícího roèníku.  

Letošní sportovní hry ovládly kombinované 
týmy spoleènosti Metrostav. Nejvíce bodù získala 
divize 11 + Metrostav stavebniny + CCE Praha, 
druhá skonèila divize 5 + Metrostav TBR + Met-
rostav Norge a tøetí místo získal Metrostav Infra-
structure + divize 4.

Ceny nejúspìšnìjším úèastníkùm v celkovém 
poøadí a také v jednotlivých disciplínách oficiálnì 
pøedával generální øeditel Skupiny Metrostav Ja-
roslav Heran.      

GRATULACE               –          SRPEN ZÁØÍ

Letní sportovní hry Metrostavu        

Závod draèích lodí   

Jubilejní dvacátý roèník si pøipsala dvoudenní sportovní soutìž pro zamìstnance spoleènosti Metrostav a Skupiny Metrostav.
Svùj tým do Sportovního centra Nymburk opìt vyslala i Subterra.   

V Praze na Vltavì se v èervnu opìt mohl uskuteènit oblíbený firemní závod draèích lodí. 
Posádka spoleènosti Subterra startovala již podvanácté.    
   
    nìkolikrát,“ okomentoval nároènost závodu ka-

pitán týmu Jan Borský.  
Desetièlenná posádka doplnìná o profesio-

nálního kormidelníka a bubenici bojovala s dalšími 
lodìmi ve tøech rozjížïkách. Zvítìzit se podaøilo 
pouze v té poslední, kdy se tým dokázal nejlépe 
sladit. Právì jednotný a pravidelný rytmus pádlo-
vání je na draèích lodích klíèový.  

Subterra tedy tentokrát obsadila tøetí pozici, 
ale do pøíštího roèníku závodu pùjde posádka dle 
slov svého kapitána znovu s ambicemi dosáhnout 
na pøíèku nejvyšší.   

Po dvouleté pøestávce se v pražském Podolí opìt 
setkali zamìstnanci ètyø spoleèností, aby zmìøili 
své síly v tradièní disciplínì pocházející z Èíny.

Tým ve žluto-èerných dresech se øadil k tra-
dièním favoritùm, celkovì dokázal závod vyhrát 
dokonce sedmkrát. V roce 2019 obsadila Subterra 
druhou pozici.  

Letošní soutìž se konala 22. èervna a prová-
zelo ji pøíznivé poèasí. Tra� vytyèená na hladinì 
Vltavy mìla jako obvykle délku 200 metrù. „Je to 
ovšem velmi dlouhých dvì stì metrù, zvláštì když 
je v rozmezí pár hodin musíme zvládnout hned 
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Subterra Golf Cup 2022          
Ve ètvrtek 2. èervna se v Dýšinì konal první roèník golfového turnaje spoleènosti Subterra,
který organizovala divize 2.   

Na premiérový Subterra Golf Cup pøijelo do zná-
mého areálu Greensgate v Dýšinì nedaleko Plznì 
tøicet hráèù. Na pozvání øeditele divize 2 Petra Ka-
jera se turnaje zúèastnili obchodní partneøi, øady 
golfistù rozšíøili také nìkteøí zamìstnanci.  

V pøátelském klání byli soutìžící rozdìleni do 
dvou kategorií dle svých dovedností. V první sku-
pinì byli hráèi s handicapem 0 až 20, v další pak 
s handicapem 20,1 až 54. 

Aby byly podmínky ještì vyrovnanìjší, probí-
hal turnaj systémem stableford. Jedná se o druh 
soutìže na rány, ve kterém golfisté hrají nikoliv 

proti paru høištì, ale proti tzv. osobnímu paru vy-
poètenému pro danou jamku na základì jejich 
golfového handicapu. Každý je tedy ohodnocen 
podle toho, jak se mu daøilo v rámci jeho zkuše-
ností a možností. 

–V kategorii 0 20 si nejlépe vedl Jan Sommer, 
na druhém místì skonèil Michal Habart a na tøetím 
Marek Èepela. V další kategorii se vítìzem stal Mi-
roslav Filip, druhou pøíèku obsadila Tereza Pocho-
bradská, tøetí byl Petr Novák.

Subterra Golf Cup 2022 uzavøelo spoleèenské 
setkání s pøedáváním trofejí. 

Sportovní èást programu uzavíral štafetový bìh 
na atletickém oválu.       

Ke zdaøilému prùbìhu klání pøispìlo také 
pøíjemné poèasí.        

Konference Ženy ve stavebnictví       

D1 Zkušenostmi žen na dùležitých pozicích ve sta-
vebnictví a získáváním dalších lidí pro technické 
obory se zabývala konference konaná 9. èervna 
v Le Royal na pražských Vinohradech. Za spoleè-
nost Subterra vystoupila specialistka na tunely 
a geotechniku Linda Èerná Vydrová z divize 1.

Øeditel divize 2 Petr Kajer se do turnaje zapojil 
rovnìž jako hráè.       

Nejúspìšnìjší úèastníci v obou kategoriích si 
odnesli zajímavé ceny.       

Nejvìtším letošním úspìchem pro tým Subterra 
byla výhra ve volejbalovém turnaji.       

D2
Pozvánka na Kahan Cup 2022       

Letošní, 14. roèník fotbalového turnaje spo-
leènosti Subterra bude zahájen ve ètvrtek 
8. záøí v 13.50 na høišti FSC Libuš v Praze.    
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