
 

Ve dnech 16. až 18. záøí se v rekreaèním areálu Poslùv mlýn v Doksech odehrál další Subterra Open Weekend. 
Akce spolku Cesta za snem opìt nabídla øadu aktivit pro zdravé i handicapované.  
  

Vedle øady sportovních her obsahoval pro-
gram kvízy a únikové hry, vyjížïky na kolech èi ko-
lobìžkách, støelnice nebo virtuální realitu. Nechy-
bìly ani pohybové trenažéry simulující bìh na ly-
žích, veslování a handbike cyklistiku. Pro dìti byl 
pøipraven speciální program pod vedením zkuše-
ných animátorù. 

Cílem projektu, který je otevøený všem generacím, 
je vytvoøit na jeden víkend pøátelské prostøedí pro 
aktivnì strávený èas, pøedávání zkušeností a sdí-
lení zážitkù. 

Subterra Open Weekend navazuje na Metro-
stav handy cyklo maraton, setkání se úèastní ze-
jména èlenové závodních týmù vèetnì patronù. 

Bez vodních sportù
Sportovní i spoleèenské aktivity se soustøedily do 
osmi tematických stanoviš� zamìøených napøíklad 
na pohotovost, pøesnost nebo spolupráci. 

Formát soutìží se v letošním roèníku od pøe-
dešlých odlišoval. Každý tým si nejprve v sobotu 
mohl všechny disciplíny vyzkoušet a teprve poté 
vybrat svého reprezentanta, který v nedìli nastou-
pil proti zástupcùm zbývajících sedmi týmù. 

„Poèasí tentokrát nebylo úplnì letní, a tak ze 
sestavy vypadly vodní sporty, které nahradily jiné 
soutìže,“ øíká koordinátorka akce ve spoleènosti 
Subterra Jana Komárková. Nepøíliš vlídnému po-
èasí se program pøizpùsobil i tím, že všechny dis-
ciplíny se konaly pod støechou, a� už pevnou, nebo 
provizorní. 

Subterra Open Weekend mìl i spoleèenskou 
èást, veèerní zábavu obstarala živá hudba, karao-
ke a diskotéka. V nedìli akci uzavøelo vyhlášení 
výsledkù. 

KRUHOVÉ OBJEZDY V KLADNÌ                  

Po rok a pùl trvající celkové rekonstrukci, již realizovala divize 2, byl v pátek 16. záøí oficiálnì zahájen provoz
kladenského ÈEZ zimního stadionu. Ceremoniál pøedcházel extraligovému zápasu domácích Rytíøù.   

Otevøení zimního stadionu v Kladnì 

Hlavní prvky celkové rekonstrukce zimního stadionu v Kladnì se nacházejí nad hlavami divákù.
Nová ocelová støecha nese osvìtlení, vzduchotechniku a další instalace.           

Symbolický klíè ke stadionu pøevzal majitel 
klubu Jaromír Jágr.   

Zimní stadion mìsta Kladno patøí k nejstarším 
v Èesku. Otevøen byl v roce 1949, zastøešen o de-
set let pozdìji. Pøi poslední rekonstrukci došlo 
k nežádoucímu zásahu do støešní konstrukce, jejíž 
stav byl poté od roku 2014 peèlivì monitorován. 

Mìsto Kladno proto pøipravilo další celkovou 
rekonstrukci, jejíž hlavní èást zahájila divize 2 loni 
v dubnu, po skonèení hokejové sezony. Minulý 
roèník museli Rytíøi Kladno odehrát v Chomutovì, 
do aktuální sezony již vstupovali doma.  

Pod novou støechou 
Po zapoèetí stavby se ukázalo, že pùvodnì navr-
ženou støechu nelze kvùli stavu objektu realizovat. 
Nosné železobetonové konstrukce musely být ze-
síleny a zastøešení upraveno.   

Projekt poèítal s konstrukcí z ocelových pøí-
hradových vazníkù, na kterých mìl být osazen 
skládaný støešní pláš�. „Nová støecha byla jiného 
typu, a tak na stavbu pùsobily další síly. Úèinky 
vìtru se pøevádìjí jak vertikálnì, tak horizontálnì, 
a na takové zatížení nebyly stávající betony pøipra-
veny,“ ohlíží se za prùbìhem rekonstrukce stavby-
vedoucí Jan Herda. 

Zmìna projektové dokumentace si vyžádala 
prodloužení harmonogramu a také pøesun øady 
stavebních prací do klimaticky nevhodného zim-
ního období. Hlavní ocelové vazníky o hmotnosti 
22 tun byly osazeny na podzim loòského roku. 

Moderní pláš� i technologie   
Podstatnou souèástí projektu byla také fasáda. 
Opláštìní od úrovnì druhého nadzemního podlaží 

tvoøí obklad z ocelových lamel ve tøech rùzných 
barvách. Opraveny a zatepleny byly i další èásti 
fasády vèetnì restaurace.  

Modernizaci vyžadovala rovnìž technická za-
øízení, jejichž èást dodávala divize 4. Projekt zahr-
noval elektroinstalace vèetnì osvìtlení a také 
vzduchotechniku. Nároèné vìtrání a odvlhèení 
stadionu zajiš�ují dvì rozmìrné jednotky s rekupe-

rací osazené na støeše, vzduchotechnické prvky 
dostaly i prostory pro administrativu a VIP. Diváci 
ocení taktéž nové ozvuèení a mediální kostku.   

Slavnostním zahájením provozu práce na kla-
denském stadionu nekonèí, divize 2 bude na stav-
bì až do letošního listopadu. Na pøání investora 
provádí ještì pùvodnì neplánovanou rekonstrukci 
VIP prostor v tøetím podlaží. 
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K soutìžním disciplínám každoroènì patøí rùzné 
sportovní trenažéry.                

Víkendu v Poslovì mlýnì se také letos zúèastnili 
zástupci všech generací.                  

K novému technickému vybavení patøí rovnìž 
mediální kostka.                          

Subterra Open Weekend 2022               

BYTOVÝ DÙM V PRAZE               

Protihluková stìna v Poøíèanech  

D3 Pracovníci divize 3 zaèali realizovat doplnìní 
protihlukové stìny v Poøíèanech. Zakázka navazu-
je na výstavbu stìn realizovanou v rámci moderni-
zace trati Velim–Poøíèany. Nový úsek bude mít 
délku pøibližnì 200 metrù a výšku od 3,6 do 4,8 met-
ru. Pryžové panely s barevnými obrazci budou kot-
veny do ocelových sloupkù.       

Na modernizaci 16kilometrového úseku I. že-
leznièního koridoru mezi Kolínem a Prahou se divi-
ze 3 podílí od poloviny roku 2020, pracovala zejmé-
na na rekonstrukci kolejí a drážních objektù ve 
stanici Poøíèany. Projekt má být dokonèen na pod-
zim pøíštího roku.    

/ /D1 D3 D4 Ve ètvrtek 22. záøí byly vyhlášeny vý-
sledky soutìže Èeská dopravní stavba, technolo-
gie a inovace roku 2021. V rámci galaveèera, který 
hostila Betlémská kaple v Praze, byly ocenìny 
stavby významnì zlepšující tuzemskou dopravní 
infrastrukturu a pøinášející nová øešení. 

Odborná porota 19. roèníku ohodnotila také tøi 
projekty, na nichž se podílela Subterra. Hlavní 
cenu za dopravní stavbu realizovanou v zahranièí 
získal nìmecký dálnièní tunel Herrschaftsbuck, 
Cenu Svazu podnikatelù ve stavebnictví regionální 
železnièní tra� Hrušovany u Brna – Židlochovice 
a Cenu èasopisu Skypaper rekonstrukce dálnièní-
ho tunelu Valík. 

Ocenìní pøevzali obchodní øeditel Jiøí Tesaø, 
výrobnì-technický øeditel Jaroslav Èižinský a dal-
ší zástupci spoleènosti Subterra.   

D4 Na ploše mezi kolejištìm Masarykova nádraží 
a ulicí Hybernská od loòského roku vzniká budova 
Motel One, jež návštìvníkùm hlavního mìsta na-
bídne 382 pokojù.

Na projektu se výraznì podílí divize 4, která již 
realizovala inženýrské sítì a zajištìní stavební 
jámy. Nová zakázka obsahuje další technická zaøí-
zení – rozvody vytápìní, chlazení, vzduchotech-
niky a plynu, dále zdravotnìtechnické instalace 
a také stabilní hasicí zaøízení.

Dokonèení stavby je naplánováno na léto pøí-
štího roku.  

Instalace pro Motel One v Praze  

Pøíspìvek pro zamìstnance   D2 D4

Návrat extraligových zápasù do domácího 
prostøedí byl oèekávanou událostí.      

Spoleènost Subterra pomáhá svým zamìstnan-
cùm èelit mimoøádnì vysokým cenám energií 
a rùstu dalších životních nákladù jednorázovým fi-
nanèním pøíspìvkem ve výši 20 000 Kè vypláceným
spolu se mzdou za mìsíc záøí. 

Ocenìní pro dopravní stavby  



Unikátní kruhové objezdy v Kladnì           

Køižovatka ulic Vodárenská, Milady Horákové a Jarosl. Kociána a dále ulic Americká a Vodárenská 
má podobu propojených kruhových objezdù, jejichž støedy od sebe dìlí pøibližnì 80 metrù.            

V hlavním tubusu pokraèují betonáže sekundárního ostìní. Zavìšený mezistrop vytváøí prostor 
k vìtrání tunelu, který bude napojený na unikátní hloubenou šachtu.        

Kompletní pøestavbu tøí svìtelných køižovatek 
v Kroèehlavech zahájili pracovníci divize 4 na kon-
ci letošního kvìtna.

Na køižovatce ulic Vodárenská, Milady Horá-
kové a Jarosl. Kociána, na navazující køižovatce 
Americké a Vodárenské a také mezi Italskou, 
Americkou a výjezdem z Kauflandu jsou nyní kru-
hové objezdy. 

Nezvyklý „piškot“
V Kladnì byla navržena okružní køižovatka protáh-
lého tvaru, spojení dvou bìžných objezdù. Tento 
prvek øeší køížení ètyø ulic: Jarosl. Kociána–Milady 
Horákové a Vodárenská–Americká. 

Dopravní modely ukazovaly, že vzdálenost 
mezi obìma køižovatkami by jinak nebyla dosta-
teèná pro plynulou dopravu. Nové uspoøádání má 

pøispìt ke zklidnìní a vyšší propustnosti, bezpeè-
nosti i plynulosti provozu, a to po pøevážnou èást 
dne. Pro prvek se vžilo oznaèení „piškot“.

Ve vzdálenosti pøibližnì 200 metrù se nachází 
druhá køižovatka v ulici Americká, která byla pøe-
stavìna na bìžný kruhový objezd. 

Celkovì bylo položeno 8 500 metrù ètvereè-
ných asfaltové vozovky, 3 500 metrù ètvereèných 
betonové dlažby, 4 500 metrù obrubníkù a rovnìž 
2 000 kusù palisád.   

Práce pøes léto 
Na práce byly vyhrazeny pouze tøi letní mìsíce, 
kdy je doprava ve mìstì nejklidnìjší.

Komplikace pøesto zpùsobily stavební práce 
na pøeložce vodovodu a také výstavbì teplovodu 
pro budoucí bytový dùm.  

„Splnìní termínu ohrozil rovnìž vandalský èin 
nìkolika pachatelù, kteøí poškodili a zèásti ukradli 
optické kabely v otevøeném výkopu a zpùsobili vý-
padek internetového pøipojení ve významné èásti 
mìsta. Následná oprava vedla ke zdržení nìkte-
rých prací, ztrátu jsme ale dohnali a projekt do-
konèili dle plánu, pøed zahájením školního roku,“ 
pøibližuje vedoucí projektu Pavel Picka.

  Ještì týden pøed dokonèením køižovatek za-
hájila divize 4 úpravy dalších kladenských komu-
nikací, kolem zrekonstruovaného ÈEZ zimního sta-
dionu. I v tomto pøípadì byl harmonogram velice 
tìsný, pracovníci skonèili pouhé dvì hodiny pøed 
slavnostním otevøením sportovištì.   

V letních mìsících realizovala divize 4 zajímavé øešení tøí dùležitých køižovatek v kladenské èásti Kroèehlavy.
Kruhové objezdy pøinášejí bezpeènìjší a plynulejší provoz.   
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Podjezd Bystrá v Praze       
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Sekundární ostìní je dokonèeno i v místì jižního 
portálu s pùsobivým výhledem na Alpy.              

D1 Mimoúrovòové køížení nahradí železnièní pøe-
jezd na trati Lysá na Labem – Praha-Vysoèany 
v Horních Poèernicích. Projekt bude dva roky rea-
lizovat divize 1, jež v rámci smlouvy Design & Build  
zajistí rovnìž projektové a inženýrské èinnosti. 

Hlavní èástí zakázky je novostavba železobe-
tonového trojkolejného mostu pøes ulici Bystrou. 
Ulièní profil zahrnuje dva jízdní pruhy, oddìlený 
pás pro chodce a pás pro cyklisty. 

 

stup projektu Pavel Farský, hlavní stavbyvedoucí 
oblasti Nìmecko divize 1.

Pøípravné práce, odèerpávání podzemního 
vodního rezervoáru, se musely provádìt velmi 
dlouhou dobu, prakticky po dekádu pøed zapoèe-
tím stavby. 

Ražby byly zahájeny v únoru 2020 ze severního 
portálu, následnì i z portálu jižního. V severním 
úseku postup práce již po 600 metrech zpomalilo 
sesuvné pásmo. Na jižní stranì pøedstavovalo 
komplikace prvních 200 metrù v silnì zvìtralém 
horninovém prostøedí.

V dalších, geologicky pøíznivìjších èástech 
díla ražby výraznì zrychlily a mohly být provádìny 
s využitím trhacích prací. Slavnostní prorážka se 
konala v øíjnu 2021. 

Betonáže na nìkolika místech
Od poloviny roku 2021 bylo realizováno sekundární 
ostìní, které je v závislosti na hydrogeologických 
podmínkách z vodonepropustného železobetonu 
nebo s deštníkovou hydroizolací, kdy nìkteré blo-
ky jsou vyztužené.

Nyní probíhají betonáže v rùzných èástech 
stavby. V hlavním tubusu je témìø hotové dno, ná-
sledují klenby.  Zároveò pokraèují práce na ostìní 
nouzových zálivù, v záøí byla zahájena také reali-
zace mezistropu v hlavnímu tunelu. Betonovány 
jsou i dno a klenby prùjezdných a prùchozích pro-
pojek a od srpna šachta vìtracího objektu. 

V srpnu byly také zahájeny betonáže únikové 
štoly prvním betonážním komplexem. Druhý kom-
plex byl na této èásti nasazen v záøí.

Výstavba tunelu Kramer se blíží k závìru, do-
konèení je naplánováno na pøíští rok. 

Jednotubusový tunel Kramer v délce 3 069 metrù 
na silnici B23 je souèástí severozápadního ob-
chvatu známého alpského støediska.

Divize 1 a sesterská spoleènost BeMo Tunnel-
ling na stavbì pracují od prosince 2019.

Nejtìžší na konec
Koncem záøí tým na stavbì ukonèil ražby, které 
probíhaly ve složitých geologických podmínkách.

„Všechny ražby jsou hotové, vèetnì injektáž-
ních clon v pásmu horského sesuvu. Právì tímto 
nejsložitìjším úsekem jsme konèili,“ pøibližuje po-

ÈOV v Brandýse nad Labem

Letní škola TZB  

D4 V penzionu Kamínek v Novohradských horách 
se 7. až 9. záøí konal již dvacátý roèník Letní školy 
TZB, kterou poøádá Spoleènost pro techniku pro-
støedí a Fakulta stavební ÈVUT v Praze. 

Letní škola TZB je urèena pøedevším poslu-
chaèùm studijních programù FSv ÈVUT zamìøe-
ných na prostøedí budov a také  dalším studentùm 
posledních roèníkù magisterských programù, 
resp. doktorských programù èeských a sloven-
ských univerzit, kteøí se o problematiku technic-
kých zaøízení budov zajímají. Pøítomnost odborníkù 
z praxe mohou studenti využít pøi workshopech 
a konzultacích. Tématem letošního roèníku byly 
resilientní systémy TZB pro budovy 21. století. 

Subterra se dlouhodobì øadí k hlavním part-
nerùm akce, èinnost divize 4 úèastníkùm pøed-
stavil technický námìstek Vít Strejèek.  

Divize 1 a BeMo Tunnelling v záøí dokonèily ražby silnièního tunelu v Garmisch-Partenkirchenu v nìmeckých Alpách.
Na stavbì pokraèují betonáže hlavního tubusu i únikové štoly.   

Výstavba nìmeckého tunelu Kramer

D2 V záøí zahájila divize 2 se spoleèností SMP Vo-
dohospodáøské stavby práce na rozšíøení a mo-
dernizaci èistírny odpadních vod v Brandýse nad 
Labem – Staré Boleslavi.  

Vedle pokroèilejší technologie pøinese stavba 
realizovaná za provozu èistírny navýšení celkové 
kapacity o polovinu, na 30 tisíc ekvivalentních 
obyvatel. Projekt má být dokonèen v roce 2026. 

Spojení ulic Americká a Italská tvoøí objezd 
obvyklého tvaru.               

Pøestavìné køižovatky jsou od sebe vzdáleny 
pøibližnì 200 metrù.                 

D1

D4

Konference Geotechnika 2022  

D1 Nové technologie a materiály v geotechnic-
kém, podzemním a hornickém stavitelství, pokro-
kové konstrukce a metody zakládání staveb nebo 
aktuální geotechnické problémy pøi realizaci pod-
zemních a dopravních projektù – to vše bylo na 
programu konference Geotechnika 2022 pod zášti-
tou Èeské tuneláøské asociace ITA-AITES, kterou 
15. až 16. záøí hostil hotel Soláò v Beskydech.  

Divize 1 na akci prezentovala nedávno dokon-
èenou rekonstrukci ètyø železnièních tunelù na 
trati Brno-Malomìøice – Adamov a výstavbu èásti 
tunelu Kramer v oblasti pásma sesuvu.    

D4 V Èeladné probìhl jubilejní desátý roèník me-
zinárodní konference Požární bezpeènost tunelù. 
Setkání slouží odborné veøejnosti k seznámení 
s novinkami a výmìnì zkušeností v oblasti požární 
ochrany a bezpeènosti tunelových staveb.

Divize 4 na konferenci konané 21. až 22. záøí  
pøedstavila rekonstrukci technologického vyba-
vení Lochkovského a Komoøanského tunelu na 
Pražském okruhu.  

Požární bezpeènost tunelù 2022  



PÌT OTÁZEK

Karel Vašta    
personální øeditel spoleènosti Subterra  

Pøi více než tøináctiletém pùsobení v pozici per-
sonálního øeditele mùže Karel Vašta sledovat 
promìny pracovního trhu a prostøednictvím rùz-
ných projektù a kampaní pøipravovat spoleènost 
Subterra na budoucnost. Jednu z možných cest 
pøedstavuje  program Erasmus+.

Co program Erasmus+ nabízí? 
Podobnì jako pùvodní Erasmus i tento program 
Evropské unie zajiš�uje výmìnné pobyty studentù 
na zahranièních školách. Zároveò slouží k získání 
praktických pracovních zkušeností mladých lidí 
v jiných zemích a finanènì je podporuje. Vytváøí se 
tak bezpeèné a ekonomicky pøimìøené prostøedí 
jak pro studenta èi absolventa, tak pro spoleènost, 
která praxi poskytuje. 

Jak stáže pomáhají samotným úèastníkùm, potaž-
mo zamìstnavateli? 
Práce v zahranièí, zejména v poèátcích kariéry, 
výraznì urychluje osobnostní i odborný rozvoj za-
mìstnance. Èlovìk se musí orientovat v cizím 
prostøedí, jazykovém i kulturním. Vìtšinou vykroèí 
daleko ze zóny komfortu a zároveò prokáže schop-
nosti a odhodlání. Musí se nauèit být samostatný 
a adaptovat se na nové postupy práce, technolo-
gie èi administrativu v cizím jazyce. Toto vše mu 
dává velký náskok. 

Z pohledu zamìstnavatele je úspìšná stáž sil-
ným signálem, že jde o èlovìka, jehož stojí za to 
mít v týmu. 

Èím se spolupráce se studenty liší od oslovování 
žákù na støedních školách?
Na støední školy se snažíme proniknout napøíklad 
prostøednictvím podpory sportu nebo formou part-
nerství s technickými obory. Chceme ukazovat, že 
stavebnictví je dnes hodnì jiné, než jak ho známe 
z dvacet let starých stereotypù. Jde o moderní 
profesi, ve které je nutné se poøád uèit a kde stále 
více èinností a úkonù probíhá strojovì. A tento 
trend bude nepochybnì pokraèovat, a dokonce 
zrychlovat i zesilovat.

Stavebnictví je pro toho, kdo za sebou chce 
zanechat nìco hmatatelného. Kdo je projektovì 
orientovaný a kdo potøebuje, aby se vìci mìnily, 
a chce neustále øešit nové a neotøelé výzvy. Kdo 
má chu� zaèít budovat na prázdné parcele a skon-
èit stavbou, jež bude sloužit ještì vnukùm. Tako-
vým zpùsobem musíme stavebnictví pøedstavo-
vat jak mladým lidem, tak jejich rodièùm. 

Jak vidíte budoucnost na oborovém trhu práce?
Trh práce, a to nejen v našem oboru, je dnes po-
mìrnì vyprázdnìný. Poptávka zamìstnavatelù po 
pracovní síle je sice vysoká, ale naopak nízká je 
ochota zamìstnancù mìnit pozici v dobì nejistoty 
a poèínající krize. 

A v budoucnosti nebude obrázek o mnoho lep-
ší. Po nìkolika letech pøílivu silnìjších roèníkù, 
které teï vstupují na støední školy, pøijde opìt 
stagnace èi pokles a soubìžnì bude pokraèovat 
odchod poèetnìjších generací do dùchodu. Cel-
kovì tak budou zamìstnanci na trhu ubývat.

Mùže personální situaci ve stavebnictví zlepšit 
vìtší zastoupení žen? 
Množství žen v technických profesích se mùže na-
dále zvyšovat, ostatnì to lze pozorovat již dnes. 
My s tím máme zkušenosti pøedevším v zahraniè-
ním podnikání a tuto otázku prezentujeme rovnìž 
v oblasti marketingu, napøíklad spoluprací s konfe-
rencí Ženy ve stavebnictví. 

Také náš zdánlivì konzervativní obor se tedy 
neustále vyvíjí, by� jeho moderní tváø nemusí na 
první pohled být tolik vidìt. Pøedstavování a získá-
vání dalších žen opìt souvisí s naší snahou o po-
stupnou promìnu zastaralých stereotypù. 

Desetipodlažní bytový dùm, který tvoøí jednu stranu Komenského námìstí, má po rekonstrukci 
pøívìtivìjší podobu. Nejvìtší zmìnou je pøestavìný parter na nároží.         

Dvì propojené prostorné haly s moderním logistickým vybavením, které se nacházejí na okraji 
Otrokovic, jsou nejvìtším depem spoleènosti DPD na Moravì.           

Divize 2 v srpnu dokonèila rekonstrukci bytového domu na nároží Blahoslavovy a Roháèovy ulice na pražském Žižkovì.
Díky obnovì probíhající od loòského bøezna dostal objekt nové fasády a støechu, dostavìn byl také parter.           

Rekonstrukce bytového domu v Praze              

Více než tøicet let starý panelový dùm sestávající 
ze šesti sekcí je majetkem mìstské èásti Praha 3. 
Objekt vèetnì nìkterých nosných konstrukcí se 
nacházel v nevyhovujícím stavu. 

Depo Otrokovice, které je pro spoleènost DPD nej-
vìtším logistickým centrem na Moravì, realizoval 
Metrostav. V záøí otevøený objekt obslouží pøeváž-
nì Zlínský kraj a díky tomu zrychlí doruèování zási-
lek v regionu.

Pøíprava na elektromobilitu      
Na více než 10 000 metrech ètvereèných pracuje 
kromì kurýrù i tøicet zamìstnancù, kteøí pøi plném 
provozu mohou odbavit až devatenáct tisíc balíkù 
dennì. 

Objekt sleduje strategii udržitelnosti, je vytá-
pìn tepelným èerpadlem a stavebnì pøipraven na 
instalaci solárních panelù. 

Depo poèítá rovnìž s dalším rozvojem elektro-
mobility, proto disponuje dvìma nabíjeèkami pro 
zákazníky a má kapacitu na vybudování až tøiceti 
nabíjeèek pro dodávky.

Divize 4 na montáži technologií pracovala od 
letošního èervna do poloviny srpna. Kromì svì-
telných a silnoproudých rozvodù nebo ochrany 
pøed bleskem realizovala také nìkteré èásti sla-
boproudu vèetnì kabeláže pro pøístupový systém 
do budovy. 

Modernìjší exteriér 
Rekonstrukci si vyžádaly mimo jiné poruchy støeš-
ního pláštì a rovnìž nezateplená fasáda, na které 
se držely plísnì. 

Kromì sanace nìkterých železobetonových 
konstrukcí spoèívaly práce pøedevším v provedení 
nového lehkého obvodového pláštì nástavby 
a støešních souvrství. Se zateplením fasády se po-
jila také výmìna oken a dalších prvkù.

Galerie ve dvou nejnižších podlažích byla pøe-
stavìna na byty a komerèní prostory, opraveny 
byly rovnìž spoleèné èásti domù a pøiléhající 
komunikace. 

Dùm získal elegantní výraz založený na še-
dých tónech se žlutými akcenty.  

Komplikace kvùli azbestu 
Postup prací se musel pøizpùsobit nájemníkùm 
a zachovat veškerý komfort pro bydlení. 

Prùbìh rekonstrukce ovšem zkomplikoval ná-
lez azbestu ve støešním plášti. „Azbest se pùvodnì 
pøedpokládal pouze ve vnitøních èástech støeš-
ních nástaveb, až po zahájení prací se ovšem 
zjistilo, že jej obsahuje celá konstrukce. Veškeré 
práce jsme tak museli provádìt pod stanem s od-
sáváním,“ popisuje nezbytná opatøení vedoucí 
projektu Jaroslav Hovorka.

 I pøes komplikace zpùsobené nálezem azbes-
tu a také neèekanì špatným stavem nìkterých 
konstrukcí se však projekt podaøilo stihnout s mi-
nimálním dopadem na  harmonogram. 

Divize 2 tedy mohla investorovi stavbu pøedat 
ve smluvním  termínu, v polovinì srpna. 
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Divize 4 dokonèila dodávku technických zaøízení pro nové haly pøepravní spoleènosti DPD ve Zlínském kraji. 
Práce zahrnovaly systém osvìtlení, silnoproudé rozvody a další elektroinstalace.      

Jednou z forem podpory studentù stavebních oborù, kterou Subterra nabízí, je práce na zahranièních stavbách. 
Stáže jsou organizovány v rámci stipendijních programù Evropské unie.    

Technologie pro depo v Otrokovicích             

Studentské stáže v zahranièí             

D4

D1

Michala Bernarda pøivedla školní pracovní stáž  
k zamìstnání ve Švédsku.       

Praxe je podstatnou souèástí vysokoškolského 
studia, a pokud se jedná o stavbu v zahranièí, jsou 
zkušenosti ještì zajímavìjší. Subterra chce i touto 
cestou získávat perspektivní zamìstnance.  

Až na rok za hranice
Díky programu praktických stáží Erasmus+ mohou 
studenti èeských stavebních vysokých škol vyces-
tovat na dva až dvanáct mìsícù do jiných evrop-
ských zemí. 

Stáž mùže být rozložena do nìkolika pobytù, 
èehož využil napøíklad Michal Bernard pøi práci 
pro dceøinou spoleènost SBT Sverige: „Byl jsem 
ve Švédsku celkem tøikrát. Nejprve pøes léto na tøi 
mìsíce, pak na další tøi a nakonec na šest mìsícù 
v dobì, kdy prezenèní výuka nebyla kvùli protipan-
demickým opatøením možná.“ 

V mezidobí byl se stavbou v kontaktu. Bìžnou 
praxí je, že absolventi bakaláøského studia vyjíž-
dìjí na stáž od èervna do srpna, po zbytek roku 
pak pracují na dálku. Seznámení s projektem také 
zvyšuje pravdìpodobnost další spolupráce.

Pomoc ze všech stran
Michal Bernard oceòuje i to, že zajištìní stáže se 
obešlo bez pøehnané byrokracie: „Staèilo zeptat 
se správných lidí. Èlovìk je nejprve trochu nesvùj, 
ale se vším pomùže koordinátor nebo povìøený 
zamìstnanec.“ 

Na zástupce spoleènosti Subterra se obrátil 
po jedné z pravidelných prezentaèních pøednášek 

–na VŠB  TUO a i s pomocí školních administrátorù 
bez potíží pøipravil podklady pro získání stipendia.   

Samotná stáž byla pro Michala Bernarda prv-
ní zkušeností s tak velikým projektem. Silný zážitek  
pøispìl k tomu, že ihned po dokonèení studia 
geotechniky a podzemních staveb nastoupil do 
dceøiné spoleènosti SBT Sverige na plný úvazek 
a dnes se podílí napøíklad na výstavbì metra pro 
švédské hlavní mìsto.

D2



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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Jaroslava Limonová

50 let
Milan Hlavinka
Josef Vítek
Emil Halva
Róbert Kalinaj
Mgr. Marek Hladík, LL.M.
Ing. Štefan Orbán
Miroslav Holub

55 let
Jaroslav Bytèanek
Jiøí Provazník
Richard Polášek

60 let
Bc. Pavel Kerber

65 let
Ing. Jan Škrábek

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
Ladislav Baborák
Ing. Miroslav Pavlíèek
Ladislav Peroutka
Radek Holub
František Holeèek
Ing. Michaela Dlouhá

15 let
Ing. Tomáš Hadáèek
Ing. Robert Szlachta
Dušan Morav
Ing. Jakub Žáèek

20 let
Ing. Josef Barták
Ing. Pavel Kacíø
Ing. Žaneta Richterová
Zdenìk John

25 let
Ing. Helena Šedinová
Roman Koláèek
Anna Nováková
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Na programu venkovního ceremoniálu 
nechybìlo hudební vystoupení.          

Hornickou trofej dle zvyklostí pøedával generální 
øeditel Ondøej Fuchs.       

Patronem a tváøí turnaje se stal úspìšný 
reprezentant Filip Forman.     

Ve ètvrtek 8. záøí se na trávníku setkalo šest fot-
balových týmù, které reprezentovaly jednotlivé di-
vize a centrálu spoleènosti Subterra. Nechybìla 
ani loni založená divize 5. 

Jako obvykle hrály sedmièlenné týmy na polo-
vinì bìžného høištì a menší branky. I v promìnli-
vém poèasí pøilákaly zápasy o pohár generálního 
øeditele rovnìž øadu kolegù, pøíbuzných a dalších 
pøíznivcù.    

K favoritùm patøila divize 1, jež v letech 2017 až 
2019 dokázala Kahan Cup získat dokonce tøikrát po 
sobì. Po dvou letech, kdy se fotbal kvùli pandemii 

nemohl hrát, ovšem obhájci na své úspìchy na-
vázat nedokázali. 

Tentokrát si nejlépe vedla divize 2, která turnaj 
vyhrála a pøi závìreèném ceremoniálu putovní po-
hár pøevzala z rukou generálního øeditele Ondøeje 
Fuchse. Divize 2 si zároveò upevnila své vedení 
v historických tabulkách, když Kahan Cup celkovì 
získala již poosmé, znovu po šesti roènících.     

Na druhou pozici se pøi své premiérové úèasti 
probojovala divize 5, tøetí pak skonèila centrála. 
Zbývající místa v závìreèné tabulce obsadili fot-
balisté divizí 1, 3 a 4.  

GRATULACE               –          ØÍJEN LISTOPAD

Kahan Cup pro divizi 2        

Subterra Cup na startu sezony   

Po dvouleté pøestávce se v Praze znovu konal tradièní fotbalový turnaj Kahan Cup generálního øeditele.
Na høišti FSC Libuš se o putovní trofej utkalo šest mužstev.    

V záøí se rozbìhla registrace úèastníkù do dalšího roèníku støedoškolského florbalového turnaje, 
jehož titulárním partnerem je opìt Subterra. Na týmy èekají i nìkteré novinky.        
   
    soutìž, jejíž výherci se dostanou na Superfinále 

florbalu. Právì utkání o pohár v pražské O  arenì 2

pøedstavuje pro úèastníky jednu z nejvìtších moti-
vací, stejnì jako trénink s reprezentací.    

Subterra spojuje podporu støedoškolského 
sportu s propagací stavebnictví. Dlouhodobou 
snahou spoleènosti je pøiblížit technické obory 
mladé generaci a pøi spolupráci s odbornými ško-
lami prezentovat možnosti pracovního uplatnìní 
na tuzemských i zahranièních projektech. 

Podrobnìjší informace o prùbìhu turnaje na-
bízí web www.subterracup.cz.  

Subterra Cup, jedna z nejvìtších sportovních sou-
tìží v Èesku, se pokusí navázat na úspìšný pøed-
cházející roèník, kterého se úèastnilo rekordních 
560 týmù.   

Patronem Subterra Cupu se stal Filip Forman, 
dvojnásobný juniorský mistr svìta a bronzový me-
dailista ze šampionátu v Helsinkách a Svìtových 
her 2022 a také nejproduktivnìjší hráè základní 
èásti Livesport Superligy 2021/22. 

Druhou letošní novinkou je podpora pro týmy 
ze škol stavebního zamìøení ze strany spoleènosti 
Subterra. Je pro nì pøipravena i další, paralelní 
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Otevøení Clam-Gallasova paláce          
Po kompletní revitalizaci realizované divizí 2 se v úterý 6. záøí veøejnosti pøedstavil Clam-Gallasùv palác. 
Rozsáhlá barokní památka v centru Prahy ožije kulturními a spoleèenskými akcemi.  

Slavnostního otevøení paláce se úèastnili pøedsta-
vitelé hlavního mìsta i všech, kteøí se na rozsáhlé 
rekonstrukci podíleli. Spoleènost Subterra zastu-
povali generální øeditel Ondøej Fuchs, øeditel divi-
ze 2 Petr Kajer a vedoucí projektu Pavel Horák.    

„Subterra se v konfrontaci s minulostí stavby 
setkala s øadou pøíjemných i ménì pøíjemných 
pøekvapení. Díky dobré spolupráci s investorem se 
však všechno podaøilo úspìšnì vyøešit,“ zhodnotil 
prùbìh rekonstrukce Ondøej Fuchs.

S opravou stavebních konstrukcí a umìlec-
kých prvkù se pojila také instalace nezbytných 

technických zaøízení. Rekonstrukce pod pøíšným 
dohledem pracovníkù památkové péèe trvala ètyøi 
roky a byla rozdìlena do dvou zakázek.     

Nejprve byly provedeny práce v suterénu 
a pøízemí. Vybudována byla výtahová šachta a tak-
též zázemí pro personál. Rekonstrukce pokraèo-
vala pracemi v reprezentaèních prostorách v prv-
ním a druhém patøe a také dalšími úpravami, díky 
nimž je dnes zpøístupnìno i podkroví objektu. Vy-
tvoøen byl rovnìž nový vstup z Husovy ulice.

Druhou zakázkou byla obnova fasád, jimž se 
vrátila pùvodní šedá barva, a støechy. 

U pøíležitosti znovuotevøení Clam-Gallasova 
paláce se konala zahajovací venkovní výstava 
k historii budovy pocházející z roku 1718. Chystá 
se postupné otevírání dalších stálých expozic, 
které mají být kompletnì pøipraveny v roce 2024. 

V budovì bude otevøena také restaurace, ka-
várna nebo galerijní obchod. Reprezentaèní pro-
story vèetnì nádvoøí a zahrad poslouží pro kulturní 
a spoleèenské události. Pùsobivou atmosféru ba-
rokní památky ukázal již zahajovací ceremoniál.      

 Rekonstrukci paláce vybrala odborná porota 
mezi nominované v soutìži Stavba roku 2022.

Divize 2 navázala na sérii vítìzství z prvních 
sedmi roèníkù.       

Za spoleènost Subterra promluvil generální 
øeditel Ondøej Fuchs.        

Støední škola Èeskobrodská       

D2 Støední odborná škola – Centrum odborné pøí-
pravy a Gymnázium v Èeskobrodské ulici v Praze 
zažívá výjimeèný zaèátek školního roku, žáci po-
prvé navštìvují modernì pøestavìnou budovu. Di-
vizi 2, která unikátní projekt realizovala, na slav-
nostním otevøení zastupoval její øeditel Petr Kajer. 

Inteligentní, energeticky sobìstaèná stavba 
využívá udržitelné materiály a pokroèilé techno-
logie, které šetøí pøírodní zdroje a zajiš�ují zdravé 
prostøedí. Rekonstrukce pøedstavuje pilotní pro-
jekt pro úpravy dalších budov pro vzdìlávání.          

Školní budova v záøí získala nominaci na Stav-
bu roku 2022 a byla vybrána také do finále soutìže  
Adapterra Awards.  

Pøítomní si mohli prohlédnout také bohatì 
zdobené reprezentaèní prostory.       

Zápasy o Kahan Cup se opìt odehrávaly na høišti 
v pražské Libuši.          

D2

Letošního turnaje se za velkého diváckého zájmu 
úèastnilo šest týmù.       
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