
 

Letošní roèník støedoškolského florbalového turnaje, jehož titulárním partnerem je podruhé Subterra, se úspìšnì rozbìhl. 
Do boje o trofej a úèast na ligovém superfinále v pražské O  arenì se pøihlásilo 742 týmù. 2

Stavební školy mají v této sezonì navíc spe-
ciální podporu v podobì paralelní soutìže, jejíž vý-
herci se do O  areny na Superfinále florbalu mo-2

hou rovnìž podívat. Žáci støedních škol stavební-
ho zamìøení si ovšem vedou dobøe také v hlavní 
soutìži, do krajských kol z nich mezi 169 nejlep-

Popularita Subterra Cupu stále roste, do sezony 
2022/23 se pøihlásilo zhruba o dvì stì chlapeckých 
a dívèích družstev více než do pøedcházející, rov-
nìž rekordní – celkem 742. 

Po okresních kolech nyní probíhají krajská fi-
nále, která v bøeznu završí finálový turnaj. Násle-
duje zápas o titul pøímo pøedcházející Superfinále 
florbalu, jež se v dubnu koná v O  arenì v Praze. 2

Vítìzství v dívèí kategorii obhajuje Gymnázium 
Trutnov, naopak v chlapecké již loòský šampion,  
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových 
v Ostravì, vypadl.   

Speciální soutìž pro stavební školy
Subterra spojuje podporu mládežnického sportu 
s propagací stavebnictví. Kromì rekordní celkové 
úèasti je proto potìšitelná i skuteènost, že se do 
soutìže zapojily pøibližnì ètyøi pìtiny všech støed-
ních stavebních škol v Èesku. 

ších postoupilo celkem 13 družstev, vèetnì dvou 
dívèích.

Patronem a tváøí turnaje se stal dvojnásobný 
juniorský mistr svìta a také støíbrný medailista 
z podzimního svìtového šampionátu v Curychu 
Filip Forman.  

BYTOVÝ DÙM V PRAZE                    

Již dva roky se divize 3 podílí na celkové pøestavbì žilinského nádraží a navazující infrastruktury, jednom z nejvìtších projektù 
na Slovensku. Loni bylo mimo jiné položeno zhruba šest kilometrù nových kolejí.

Modernizace železnièního uzlu v Žilinì  

Pøestavba žilinského železnièního uzlu zahrnuje ètyøi nádraží a nìkolik desítek kilometrù kolejí. 
Divize 3 na stavbì nasadila svoji moderní mechanizaci vèetnì automatické podbíjeèky.               

Podstatnou souèást projektu tvoøí výstavba 
protihlukových stìn.    

Pro pokládku pražcù jsou využívána také 
dvoucestná rýpadla.     

Modernizace klíèové slovenské trati, na níž pracu-
jí také Strabag, Eurovia CS a AŽD Praha, zahrnuje 
rekonstrukci ètyø nádraží v Žilinì a okolí. Stavba je 
dlouhá asi 14 kilometrù ve smìru východ–západ 
a 2,3 kilometru ve smìru sever–jih.

Železnice 21. století
Projekt pøinese lepší prùjezdnost a kratší jízdní 
èasy, dosud byla rychlost kvùli stavu kolejí omeze-

na na pouhých 40 km/h. Osobní nádraží soudobým 
požadavkùm také nevyhovuje – má krátká ostrovní 
nástupištì, èást s úrovòovým pøístupem a chybìjí 
zaøízení pro osoby se sníženou pohyblivostí. Mo-
dernizace nedostatky postupnì odstraní, napøí-
klad tra�ová rychlost se zvýší až na 160 km/h, a to 
i na nejdelších možných úsecích. 

Stavba má pro slovenskou vlakovou dopravu 
strategický význam. V Žilinì se protínají dvì ze tøí 

koridorových tratí: spojnice Bratislavy a Košic 
a smìr do Èeska a Polska. Probíhající moderni-
zace navazuje na úpravy trati mezi Bratislavou 
a Žilinou vèetnì úseku Púchov – Považská Teplá 
s novým tunelem Milochov.

Nároèným cílùm odpovídá celkový objem pra-
cí. Na èásti projektu realizované divizí 3 bylo loni 
položeno patnáct výhybek a šest kilometrù kolejí. 
Naopak demontováno bylo tøicet výhybek a deset 
kilometrù kolejí. 

Pokraèovala rovnìž výstavba protihlukových 
stìn, kterých bylo založeno celkem 1,6 kilometru. 
Celková plocha instalovaných absorpèních pane-
lù èiní 12 000 metrù ètvereèných.  

Zlepšené okolí
Kromì rekonstrukce samotné železnièní infra-
struktury pøinese stavba také výrazné zlepšení 
mìstského centra i pro øidièe a pro chodce. Pro-
jekt pøedpokládá realizaci nìkolika nových prvkù 
silnièní sítì, které budou mít pozitivní dopad na 
celkovou dopravní situaci v Žilinì.

Právì silnièní èást rozsáhlé stavby byla v uply-
nulém roce upravena. „V projektové dokumentaci 
a rovnìž organizaèním plánu její realizace došlo 
k výrazným zmìnám, které se týkají nadjezdu 
v ulici 1. mája a dalších pøibližnì osmdesáti dotèe-
ných stavebních objektù a provozních souborù,“ 
pøibližuje nové okolnosti realizace vedoucí projek-
tu Milan Tonhauser. 

Nový èasový plán po dohodì s investorem po-
èítá s prodloužením doby výstavby o sedm mìsícù. 
Modernizace žilinského nádraží má být dokonèe-
na v druhé polovinì roku 2025.  
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Jedno z okresních kol turnaje se v polovinì 
prosince odehrálo také v Náchodì.                

Patronem Subterra Cupu pro tuto sezonu je 
reprezentant Filip Forman.                  

Dùležitá železnièní tra� prochází malebnou 
krajinou údolí Váhu.                           

Subterra Cup s rekordním poètem týmù               

MAÏARSKÁ SILNICE M85              

D3

Vážené kolegynì, vážení kolegové,
máme za sebou rok, který byl jedním z nejnároè-
nìjších. Vloni touto dobou jsem predikoval výhled 
do roku 2022 s mírným optimismem. Tehdy by mì 
nenapadlo, že o pár dní pozdìji budeme pøihlížet 
invazi ruských vojsk na Ukrajinu a následnì èelit 
prudké vlnì zdražování, nedostatku stavebních 
materiálù, ale i pracovních sil. Tento geopolitický 
problém odstartoval souèasnì i energetickou krizi 
a zvyšování cen pohonných hmot. Opìt jsem se 
však mohl pøesvìdèit o tom, že jsme silným týmem 
s provìøenými schopnostmi a na nové situace do-
kážeme pružnì reagovat. Vìøím proto, že jste vá-
noèní svátky využili k odpoèinku a naèerpali tak 
energii pro rok 2023.

I pøes všechna úskalí, jež nám loòský rok pøi-
pravil, smìøuje Subterra na pùdì Èeska, Sloven-
ska, Nìmecka a Maïarska k mimoøádnì dobrým 
výsledkùm. Švédské projekty pøinášejí velké výzvy, 
s nimiž se letos musíme vypoøádat. Spoleènost 
také loni dokonèila øadu zajímavých staveb z rùz-
ných oblastí, nìkteré z nich obdržely prestižní 
ocenìní. Titul Stavba roku získala rekonstrukce 
barokního Clam-Gallasova paláce v Praze, ve stej-
né soutìži uspìla rovnìž výjimeèná pøestavba 
pražské støední školy Èeskobrodská. K dalším do-
konèeným projektùm patøí napøíklad rekonstrukce 
kladenského zimního stadionu nebo optimalizace 
železnièní trati Beroun – Králùv Dvùr, pøi níž byla 
poprvé nasazena sestava automatické strojní 
podbíjeèky a pluhu pro úpravu kolejového lože 
Plasser & Theurer, patøící k nejmodernìjší mecha-
nizaci v Èesku. V Jihomoravském kraji byla zpro-
voznìna tra� Brno-Malomìøice – Adamov, v Brnì 
byla dokonèena výstavba tramvajového tunelu Ža-
bovøeská. V Maïarsku se dceøiná spoleènost 
Subterra – Raab podílí na obchvatu mìsta Šoproò 
na silnici M85, na již kompletní IV. etapu projektu 
navazuje etapa V.

Nejvýznamnìjší loni zahájenou stavbou je 
bezesporu nová linka D pražského metra v úseku 
Pankrác–Olbrachtova, kterou realizuje meziná-
rodní konsorcium vedené spoleèností Subterra. 
Práce zde bìží dle harmonogramu a kolegové plní 
všechna oèekávání. Mezi další projekty, jež byly 
zahájeny nebo smluvnì potvrzeny v roce 2022, 
patøí elektrizace a zkapacitnìní tra�ového úseku 
Støelice – Zastávka u Brna, dále optimalizace trati 
Èelákovice–Mstìtice, která navazuje na již reali-
zovaný úsek Praha-Vysoèany – Mstìtice, a v ne-
poslední øadì rovnìž výstavba tramvajové trati 
Divoká Šárka – Dìdinská v Praze s podílem hned 
tøí z pìti divizí Subterra.

Tìší mì, že se Subterra úèastní mnoha dalších 
aktivit. Do jubilejního závodu Metrostav handy 
cyklo maraton vyslala dva týmy. Na podzim pro-
bìhl tradièní Subterra Open Weekend, také poøá-
daný spolkem Cesta za snem, jenž propojuje svìt 
zdravých a handicapovaných sportovcù. Stále 
vìtší oblibu získává celostátní florbalový pohár 
støedních škol Subterra Cup. V oblasti kultury ne-
chybìla ani podpora Mezinárodního hudebního 
festivalu Pražské jaro.

Vážené kolegynì a kolegové, rád bych vám 
všem podìkoval za veškerou práci, kterou jste 
v loòském turbulentním roce pro spoleènost Sub-
terra vykonali. Pøeji vám i vašim rodinám pevné 
zdraví, sílu a odhodlání pro naplnìní všech plánù 
a pøedsevzetí v roce 2023.

Ing. František Koèí
prezident Skupiny Metrostav 



Bytový dùm v Praze dostavìn           

Villa Pod Menhirem je soudobou architekturou pøívìtivého mìøítka. Kromì pøedzahrádek, balkonù 
a teras jednotlivých bytù mohou obyvatelé využít také spoleènou zahradu.             

Dle plánovaného harmonogramu dokonèila divi-
ze 2 výstavbu projektu Villa pod Menhirem, na níž 
pracovala od dubna 2021. 

Pod dohledem archeologù
Objekt, nazvaný podle menhiru, který byl v lokalitì 
nalezen a pøedstavuje památku na keltské osídle-
ní, navrhl ateliér Pata & Frydecký architekti. Dùm 
se tøemi patry a suterénem má pùdorys ve tvaru 

písmene H, hlavní fasády jsou orientovány vý-
chodním a západním smìrem. 

Stavba stojí v bezprostøední blízkosti jiných 
obytných budov. Pøi zakládání bylo použito zápo-
rové pažení kotvené do vnitøku jámy místo stan-
dardního kotvení vnì pùdorysu objektu. V první 
fázi stavby probíhal v lokalitì archeologický prù-
zkum, pøi kterém bylo nalezeno nìkolik pravìkých 
objektù. „Ve spolupráci s archeology jsme odkrý-

vali horní èást ornice postupnì, po etapách,“ øíká 
vedoucí projektu Michal Krenar. 

Úsporné bydlení
Dùm pøináší kvalitní architektonické a stavebnì- 
technické øešení s aplikací nejmodernìjších ma-
teriálù a technologií. 

Budova má velmi nízkou energetickou nároè-
nost kategorie B, k èemuž pøispívá i vegetaèní 
støecha. Standardem je rekuperaèní vìtrání všech 
místností každého bytu, využití deš�ové vody pro 
splachování a také automatická závlaha spoleèné 
zahrady. K výbavì bytù patøí kromì sklepù také 
parkovací stání s možností dobíjení elektrických 
kol èi automobilù. 

Lokalita v Dolních Chabrech nabízí dobrý pøí-
stup k veøejné dopravì. Díky nedalekému lesopar-
ku a cyklostezkám mají budoucí obyvatelé domu 
rovnìž øadu pøíležitostí k sportovnímu vyžití a po-
bytu v pøírodì.

V prosinci loòského roku pøedala divize 2  bytový dùm Villa Pod Menhirem v Dolních Chabrech. 
Tøípatrová stavba s moderními prvky obsahuje celkem 44 bytù.           
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Rekonstrukce v hornickém muzeu       

Letecká doprava vzduchotechnických jednotek 
zøejmì bude potøebná i v druhé hale.

Velikost montované haly odpovídá rozmìrùm 
vlakových souprav.                

D1 Na konci listopadu dokonèila divize 1 druhou 
etapu konzervace a zajištìní tìžní vìže v Hornic-
kém skanzenu Mayrau ve Vinaøicích u Kladna. 

Práce zahrnovaly zejména rekonstrukci støe-
chy budovy. Po sejmutí krytiny došlo na obnovu 
a ošetøení kovových èástí pùvodního krovu, po-
kládku bednìní a instalaci nové krytiny, kterou 
tvoøí válcovaný plech. Tento materiál nahradil 
plech vlnitý, jenž byl použit pøi necitlivé rekon-
strukci v polovinì minulého století. 

V roce 2021 stavba prošla první etapou rekon-
strukce, jejíž podstatou byla konzervace nejvyšší 
èásti tìžní vìže vèetnì výmìny zastøešení. Inves-
tor, Sládeèkovo vlastivìdné muzeum v Kladnì, 
pøipravuje další etapu rekonstrukce skanzenu.  

jena v roce 2018, se nachází v rozvojové lokalitì 
Bory. Divize 4 se na stavbì podílela dodávkou sil-
noproudé elektroinstalace.  

Odolné technologie
Projekt prošel pøed zahájením i v prùbìhu realiza-
ce øadou zmìn. Pùvodní zakázky na silnoproudé 
elektrorozvody byly kvùli èasovému tlaku rozdì-
leny mezi ètyøi spoleènosti. 

Divize 4 pracovala ve dvou etapách. Instalo-
vala napøíklad požární kabelové trasy, tedy napá-
jení pro požárnìbezpeènostní zaøízení, obvody 
zdravotní instalace, kabeláž systému nouzového 
osvìtlení a ostatní nepožární kabelové trasy. 

Pro elektrorozvody s vysokou požární odol-
ností projekt vyžadoval nadstandardní parametry. 

Všechny trasy a kabely mají zùstat funkèní 90 mi-
nut místo bìžnì požadovaných 60 minut. Kabely 
musely být vyrábìny na zakázku. 

Vícepráce 
Objem zakázky se dle pøání investora postupnì 
navyšoval. Napøíklad byla doplnìna kabeláž pro 
lékaøské pøístroje a další vybavení. 

„Práce jsme zahájili v prosinci 2020, ovšem 
celá stavba se protáhla. Kolaudace úspìšnì pro-
bìhla v bøeznu 2022, nicménì až do letošního led-
na jsme plnili dodateèné dodávky nad rámec pù-
vodní smlouvy,“ vysvìtluje prodloužení realizace 
vedoucí projektu Michal Virt. 

Bratislavská stavba proto byla nároèná ze-
jména na organizaci a zajištìní kapacit. 

Bratislava má nemocnici nové generace s kapaci-
tou 400 lùžek. Šestipodlažní objekt sestávající ze 
ètyø propojených køídel, jehož výstavba byla zahá-

Obnova obchodního domu Máj

Rekonstrukce pražské školy  

D2 V lednu tohoto roku pøebrala divize 2 staveniš-
tì v areálu Základní školy Pod Žvahovem v praž-
ských Hluboèepích. 

V následujících mìsících bude realizována 
celková rekonstrukce školní jídelny a pavilonu pro 
družiny. Stavba obsahuje demolici stávajícího in-
teriéru a jeho následnou obnovu. Souèástí projek-
tu je rovnìž malá pøístavba.   

Nová jídelna a prostor pro družiny by mohly 
žákùm sloužit již na konci tohoto roku. 

Divize 4 úspìšnì dokonèila své práce na výstavbì zdravotnického zaøízení v bratislavské mìstské èásti Lamaè. 
V lednu byla zakázka pøedána investorovi, kterým je skupina Penta. 

Nejmodernìjší slovenská nemocnice

D4 V prosinci získala divize 4 zakázku na probíhají-
cí rekonstrukci obchodního domu Máj v Praze. 
Jejím úkolem je montáž vzduchotechniky, topení, 
chlazení, zdravotnìtechnických instalací, plynu 
a také stabilního hasicího zaøízení. Veškeré stáva-
jící technologie budou odstranìny. 

Rekonstrukce probíhá od kvìtna 2022, pracov-
níci divize 4 mají na stavbu nastoupit letos v bøez-
nu. Prozatím se pøedpokládá dokonèení celé stav-
by do závìru tohoto roku, ale záležet bude také na 
dohodì s dalšími dodavateli. 

Obchodní dùm Máj, pùvodnì Prior 02, oslavil 
nedávno padesát let od svého otevøení. Stavba 
patøí k nejvýznamnìjším pøíkladùm èeské archi-
tektury 70. let dvacátého století. Od roku 2007 je 
Máj chránìn jako kulturní památka. 

Rozmìrná okna ustoupeného podlaží nabízejí 
panoramatické výhledy.                 

D4

D4

D3 Spolu s probíhající optimalizací železnièní trati 
Praha-Vysoèany – Mstìtice staví divize 3 také dva 
podchody v ulici Kbelská, nedaleko velice rušné 
køižovatky s Kolbenovou. 

Podchody pod trojkolejnou tratí po obou stra-
nách ulice sestávají z prefabrikovaných betono-
vých dílcù. Vìtší tubus, s maximální šíøkou 5,7 met-
ru, bude sloužit jak pìším, tak cyklistùm. Druhý, 
o jeden metr užší profil bude výhradnì pro pìší.

Stavba byla realizována ve dvou etapách od 
loòského jara. V lednu si poèasí vyžádalo pøeruše-
ní prací, ale v tu chvíli již byly podchody z velké 
èásti dokonèeny. Zbývaly pouze závìreèné èin-
nosti jako terénní úpravy èi osazení zábradlí. 

Podchody mají být pøedány do èervna 2023, 
ovšem zatím nebudou pøipraveny k užívání. Na po-
vrch komunikací a další práce Magistrát hlavního 
mìsta Prahy teprve vypíše zakázku.   

Podchody Kbelská v Praze    

Nemocnice niz byla navržena ozemským 
ateliérem Dutch Health Architects. 

Na realizaci støediska technicko-hygienické údržby ve slovenské stanici Zvolen se dodávkou vzduchotechniky podílí divize 4. 
Pøi složité instalaci na støeše budovy byly využity i služby vrtulníku.      

Vlaková myèka ve stanici Zvolen

lou montáž pìti jednotek, která se uskuteènila loni 
v prosinci. 

S tepelnou clonou 
V hale budou vlaky èištìny i pøi nižších teplotách 
a vzduchotechnika tomu musí být pøizpùsobena. 
Souèástí instalace jsou tedy i výkonné odvlhèova-

cí jednotky. „Do haly jsme umístili masivní tepelné 
clony kryjící vrata pøi vjezdu vlaku pøed prùnikem 
studeného vzduchu,“ øíká David Svoboda. 

Divize 4 na stavbì pracuje od loòského srpna. 
Instalace v první hale dokonèila v lednu, zamìst-
nanci postupnì pøecházeli k montáži v menší hale 
stabilního umývaèe. 

Železnièná spoloènos� Slovensko v poslední dobì 
modernizuje nìkterá zaøízení. Ve stanici Zvolen 
buduje nové støedisko, kde se èištìní vlakových 
souprav bude odehrávat v halách. Stavbu realizu-
je Strabag.        

Provozní ošetøení vozidel
Stávající pracovištì pro technicko-hygienickou 
údržbu nevyhovují novým vozidlùm, èištìní exte-
riéru i interiéru bude novì probíhat pod støechou.  

Projekt zahrnuje dvì haly: víceúèelovou pro 
provozní ošetøení vozidel a menší pro stabilní 
umývaè. V obou objektech zajiš�uje divize 4 kom-
pletní instalaci systémù vzduchotechniky. 

Stavba probíhá za provozu nádraží, pro doda-
vatele platí urèitá prostorová omezení. „Vzducho-
technické jednotky nejsou mimoøádných rozmìrù, 
vzhledem k nedostatku místa byla ovšem k jejich 
dopravì a usazení zvolena doprava vrtulníkem,“ 
popisuje vedoucí projektu David Svoboda nezvyk-

D2
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PÌT OTÁZEK

Filip Forman   
patron florbalového turnaje Subterra Cup 2023  

Výstavbu tunelu Bécsi domb v délce témìø osm set metrù zahájilo konsorcium SDD v øíjnu 2020. Levý 
tubus byl proražen loni v èervenci, práce na pravém pokraèují.            

Dceøiná spoleènost Subterra – Raab pokraèuje ve výstavbì komunikace na severozápadì Maïarska. 
V souèasnosti se podílí na realizaci V. etapy, jejíž souèástí je také tunel.  

Maïarská rychlostní silnice M85              

Rychlostní silnice o celkové délce 58 kilometrù 
spojí mìsta Ráb a Šoproò, povede do severozá-
padního cípu Maïarska na hranice s Rakouskem.

Dceøiná spoleènost Subterra – Raab již do-
konèila realizaci III. a IV. etapy v souhrnné délce 
pøibližnì 22 kilometrù. Tato èást stavby obsahuje 
i obchvat pìtadvacetitisícového mìsta Šoproò.  
Dokonèení IV. etapy se posunulo až do dubna loò-
ského roku, podle dvou smluvních dodatkù k pù-
vodnímu projektu.  

Prùmyslový palác, umìlecká i technická památka, 
tvoøí dominantu výstavištì v Praze-Bubenèi. Se-
cesní stavba pocházející z roku 1891 ztratila pøi 

požáru v roce 2008 levé køídlo, na její celkové re-
konstrukci nyní pracuje spoleènost Metrostav. 
Znièenou èást paláce, na jejímž místì stál provi-
zorní stan, nahrazuje replika, zachovaná støední 
hala a pravé køídlo jsou renovovány.     

V historickém duchu
Dlouho oèekávaná obnova, která umožní nové 
využití prostor, pochopitelnì musí zachovat uni-
kátní vzhled Prùmyslového paláce. Nìkteré sta-
vební prvky budou vyrobeny jako pøesné repliky, 
èást ocelových konstrukcí vznikne s využitím mo-
derních postupù. 

Zamìstnanci divize 4 realizují pøedevším roz-
vody silnoproudu. „Nejprve jsme vybudovali pro-
vizorní pøeložku pro objekt restaurace Bohemia, 

který nedávno zrekonstruovala naše divize 2, 
v souèasné dobì už provádíme uzemnìní pro celý 
Prùmyslový palác,“ pøibližuje vedoucí projektu 
Michal Virt. 

Dále budou vymìnìny kabely v kolektorech, 
jež vedou elektrickou energii od hlavní rozvodny 
po celé ploše Výstavištì, a také budou montovány 
nové rozvadìèe. Ve spolupráci se spoleèností 
Metrostav DIS bude divize 4 instalovat též speciál-
ní designové osvìtlení, které ctí historickou podo-
bu objektu. 

V pøípravné fázi je instalace sprinklerového 
stabilního hasicího zaøízení, konkrétnì jeho nízko-
tlaké èásti. „Zajímavým problémem je øešení kon-
strukce a úchytù lešení do budovy,“ øíká vedoucí 
provozu SHZ David Lehovec. 

Až na hranice
Poslední, pátý úsek má délku pouze zhruba ètyøi 
kilometry. Zakázka na V. etapu zahrnuje ovšem též 
tøi kruhové objezdy, pìt mostù, železnièní pøejezd 
a dvoutubusový tunel vrchem Bécsi domb, tedy Ví-
deòským kopcem.

Loni k pùvodnì plánovaným a objednaným 
pracím pro V. etapu rovnìž pøibyl dodatek na 
stavbu koncového kruhového objezdu. Souèasnì 
má být realizováno i propojení stávající a nové sil-

nice ve smìru na Rakousko a také na blízkou prù-
myslovou oblast. Výstavba tìchto komunikací 
bude jedním z hlavních letošních úkolù.  

Dvoutubusový tunel 
V minulém roce byla dokonèena ražba levého tu-
busu tunelu Bécsi domb, již zajiš�uje spoleènost 
Dömper. Dále pokraèovaly práce na tubusu pra-
vém, který loni dosáhl více než  480 metrù. 

Ražby NRTM probíhají v promìnlivém geolo-
gickém prostøedí, v nìkterých úsecích musela být 
kalota zajiš�ována mikropilotovým deštníkem. „Le-
tos je v plánu kromì vyražení zbytku pravého tubu-
su také betonáž sekundárního ostìní,“ øíká vedou-
cí projektu Gergely Bölcskei. Ještì v tomto roce 
by tunel mìl být dostavìn. 

 Silnice má být dle harmonogramu dokonèena 
v polovinì roku 2024. Další výstavba v tomto úseku 
zatím není v plánu, protože se maïarskému inves-
torovi dosud nepodaøilo dojít ke shodì s rakous-
kou stranou.

Z P R A V O D A J www.subterra.cz

Divize 4 se podílí na rekonstrukci Prùmyslového paláce dodávkami silnoproudých instalací a stabilních hasicích zaøízení. 
Obnova památkového objektu je souèástí kompletní revitalizace pražského Výstavištì.    

V probíhajícím školním roce zahájila Subterra spolupráci s další institucí zamìøenou na technické vzdìlávání.  
Partnerem spoleènosti se stala Støední prùmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno. 

Technologie pro Prùmyslový palác             

Støední prùmyslová škola stavební v Kladnì             

Škola sídlí v monumentální budovì nedaleko 
kladenského centra.       

Secesní památka se vyznaèuje zdobnou nosnou 
konstrukcí s bohatým prosklením.       

Stejnì jako v ostatních pøípadech obohatí odbor-
níci ze spoleènosti Subterra také kladenským žá-
kùm a uèitelùm výuku prostøednictvím praxí, stáží, 
pøednášek a dalších aktivit. Skupina zájemcù 
napøíklad už døíve využila pøíležitosti k exkurzi na 
rekonstrukci ÈEZ zimního stadionu Kladno, kde 
byla divize 2 generálním dodavatelem. 

„Od spolupráce si hodnì slibujeme. Staveb-
nictví má velkou budoucnost a od spoleènosti, ja-
kou je Subterra, se máme co uèit,“ øíká øeditel ško-
ly Václav Opatrný.

Instituce s tradicí
Støední prùmyslová škola stavební a Obchodní 
akademie Kladno nabízí žákùm rovnìž ubytování 
a stravování, takže se otevírá nejen zájemcùm pøí-
mo z mìsta a jeho okolí.

Historicky se škola zamìøovala na hutnické 
a hornické obory, jak lokální prùmysl žádal. Po zá-

niku hutì Poldi a útlumu tìžby uhlí byla výuka pøe-
smìrována ke stavebnictví. V souèasnosti si žáci 
mohou vybírat ze ètyø oborù, z toho dvou technic-
kých. Každoroènì se otevírá obor stavebnictví 
a na oboru technické lyceum rovnìž zamìøení sta-
vitelství a architektura. 

Instituce je vybavena stavební laboratoøí pro 
zkoušení materiálù a stavebním dvorem k nácviku 
manuálních stavebních prací jako zdìní nebo ob-
kládání. Nechybìjí ani poèítaèové uèebny pro vý-
uku objektového projektování v programu Archi-
CAD a dalších digitálních nástrojù. 

D3

Primární ostìní pøi ražbì NRTM je zpevòováno 
také pomocí kari sítí.                 

V laboratoøi zkoumají žáci vlastnosti rùzných 
stavebních materiálù.       
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Tváøí letošního roèníku Subterra Cupu se stal je-
den z nejvýraznìjších talentù èeského florbalu, 
dvacetiletý Filip Forman. Dvojnásobný juniorský 
mistr svìta a bronzový a nejnovìji také støíbrný 
medailista ze seniorského šampionátu v minulém 
roèníku Livesport Superligy ovládl kanadské bo-
dování.

Zajímaly vás i jiné sporty? 
S florbalem jsem zaèínal v pražských Bohemians,  
kde jsem teï kapitánem, už pøed více než deseti  
lety díky rodinì. Florbal hrají také mùj starší bratr 
a bratranec. Zkoušel jsem i fotbal nebo hokej, ale 
florbal se mi zalíbil pøedevším díky dobré partì 
a kamarádskému prostøedí. 

Jaké máte florbalové plány? 
Bìhem prvního roku covidové pandemie jsem 
strávil sezónu ve Švédsku, kde soutìž na rozdíl od 
èeské pokraèovala. Byla to velice cenná zkuše-
nost a moc rád bych na ni navázal ještì nìjakým 
angažmá v zahranièí. 

Jsem si témìø jistý, že to vyjde, ještì jsem se 
ovšem nerozhodl definitivnì, kam pùjdu. Na vybra-
nou mám vlastnì tøi možnosti – Švédsko, Finsko 
a Švýcarsko. Tam jsou spoleènì s èeskou ligou ty 
nejlepší evropské soutìže. Uvidíme, jak to dopad-
ne. V severských zemích je úroveò asi nejlepší, 
ovšem také Švýcarsko pøedstavuje zajímavou 
možnost. Ale rozhodnì vím, že pojedu až pøíští rok, 
po maturitì. 

Dokážete školu skloubit se sportovní kariérou? 
Nebudu lhát, vùbec to pro mì není jednoduché. 
Florbal je jen poloprofesionálním sportem a sám 
o sobì nikoho neuživí, proto musím pøemýšlet také 
o další kariéøe. 

Chodím na Støední prùmyslovou školu staveb-
ní Josefa Goèára v Praze, kde èlovìku rozhodnì 
nic zadarmo nedají. Po návratu ze Švédska jsem 
napøíklad musel opakovat roèník, by� i tam jsem se 
uèení vìnoval. 

Co byste jako stavbaø pøípadnì chtìl dìlat? 
Fascinujícím zážitkem bylo tøeba podzimní natáèe-
ní florbalové upoutávky na staveništi metra D. Jez-
dím kolem témìø každý den, takže mùžu postup 
sledovat a mám o nìm lepší pøedstavu než vìtšina 
Pražanù. Pøesto jsem ani zdaleka netušil, jak to vy-
padá pod povrchem. Byli jsme mimo jiné svìdky 
odstøelu na úseku, který Subterra razí v oblasti 
stanice Pankrác. Upøímnì bych každému pøál, aby 
si stavbu mohl prohlédnout. Bìžní lidé si jinak tìž-
ko dokáží pøedstavit, co se pøímo pod jejich noha-
ma odehrává. 

Ovšem pokud jde o práci ve stavebnictví, za-
tím jsem se pro nic nerozhodl. Ani pøes prohlídku 
ražby metra nyní nemám pocit, že bych se chtìl 
vìnovat zrovna podzemním projektùm. Ale roz-
hodnì chci pracovat v pøímém kontaktu se stav-
bou, být fyzicky u toho. Nemám chu� trávit pøíliš 
mnoho èasu v kanceláøi. 

Jak hodnotíte Subterra Cup? 
Mnì na Subterra Cupu ohromnì pøekvapilo mimo-
øádné nasazení týmù. Samozøejmì ne všech, ale 
velké èásti. Podobné školní soutìže bývají èasto 
v podstatì hlavnì pro zábavu, ale Subterra Cup se 
hraje se skuteèným zápalem už od tìch prvních 
kol, jak jsem se mohl pøesvìdèit. 

Myslím si, že to souvisí hlavnì s vidinou mož-
ného postupu až do finále v O  arenì. Tam se na 2

høištì nedostane jen tak nìkdo, v nejvìtší hale 
pøed diváky hrají pouze ti nejlepší. Asi proto zna-
mená úèast v Subterra Cupu podstatnì víc než jen 
pohyb a legraci – i když to je také dùležité – a hráèi 
do toho jdou naplno. Úèast témìø sedmi set pade-
sáti týmù je zároveò dobrou propagací florbalu.        
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K životnímu èi pracovnímu výroèí pøejeme 
svým kolegùm zdraví, štìstí, spokojenost 
i profesní úspìchy. Dìkujeme za dosavadní  
obìtavou práci pro spoleènost Subterra.  

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Ing. Žaneta Richterová

50 let
David Sedláèek
Dmytro Smetaniuk

55 let
Václav Krejza

60 let
Ondrej Žúdel
Petr Jurèek
Martin Vlk

PRACOVNÍ JUBILEA
10 let

Ing. Csaba Barthalos
Ing. Hana Janoutová
Ing. Ondøej Korkeš
Ing. Gabriela Krobotová

15 let
Jiøí Dubec
Jozef Holubjak
Richard Polášek
Radek Svoboda
Andrej Jarzebowský
Miloslav Otta, DiS.
Jaromír Bolf
Petr Kálal
Martin Štìtka

20 let
Ing. Petr Chamra, Ph.D.
Ing. Alena Hasíková
Ing. Marek Neumann
Radek Purkert

25 let
Ing. Miroslav Zobaník, MBA
Martina Formánková
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Rekonstrukci železnièního uzlu Pøerov vedl za 
divizi 3 Tomáš Kotek.      

Cenu generálního øeditele pøevzal výrobní 
námìstek divize 3 Tibor Trnovszký. 

Cyklistický tým, který tvoøí pøedevším zamìstnanci 
divize 1 pracující ve Švédsku, se benefièního zá-
vodu Metrostav handy cyklo maraton loni úèastnil 
poprvé a dojel na celkovém sedmém místì. Spolek 
Cesta za snem ovšem Subterra Cycling Team oce-
nil pohárem pro absolutního vítìze za nejlepší na-
plnìní myšlenky maratonu.     

Èlenové týmu zorganizovali finanèní sbírku 
a zajistili výrobu speciálního kola pro handicapo-
vaného závodníka. „Nápad vznikl již v roce 2021, 
kdy jsme jeli v týmu Skupina Metrostav a s Mirkem 
se nìkolikrát potkali,“ popisuje Irena Klingorová 
z SBT Sverige. „Se svými úseky se velmi dobøe po-
pasoval, jen mu to obèas kazily technické problé-
my. Tak jsme si øekli, že nìkdo jistì dokáže vyrobit 
kolo, které snese velkou zátìž a umožní Mirkovi 
jezdit s radostí a hlavnì bez obav, kdy mu praskne 
další drát nebo pøestanou fungovat brzdy.“

GRATULACE               –          ÚNOR BØEZEN

Ocenìní pro Subterra Cycling Team        

Železnièní stavba roku 2022   

V Praze se 26. listopadu konal galaveèer spolku Cesta za snem. Ohlédnutí za uplynulým rokem bylo spojeno s udílením cen,
Subterra Cycling Team získal pohár pro absolutního vítìze Metrostav handy cyklo maratonu. 

Ve ètvrtek 12. ledna vyhlásila Správa železnic výsledky dalšího roèníku soutìže Železnièní stavba roku. 
Ve dvou kategoriích byly ocenìny projekty, na nichž se podílela divize 3.           
   
    jového lože a rovnìž loni v dubnu poøízené diese-

lové lokomotivy.
Spoleènost dodavatelù tvoøily EUROVIA CS, 

Subterra, STRABAG Rail a GJW Praha. Stavba za-
hájená v roce 2019 byla zprovoznìna loni v srpnu.

Cenu generálního øeditele obdržela rekon-
strukce úseku I. tranzitního koridoru mezi Velimí 
a Poøíèany, na níž Subterra od roku 2020 pracovala 
se spoleèností SWIETELSKY Rail CZ. 

Divize 3 se podílela pøedevším na obnovì že-
leznièního spodku a svršku ve stanici Poøíèany, 
kde realizovala také protihlukové stìny a další 
objekty. Souèástí projektu byly rovnìž pøejezdy, 
nástupištì, mosty a propustky, trakèní vedení a za-
bezpeèovací zaøízení.

Vybudovány byly odboèky v Cerhenicích a Tat-
cích, a to ke zvýšení variability øízení provozu. Že-
leznièní doprava v tomto velice frekventovaném 
úseku je dnes rychlejší a plynulejší.  

ních úsekù tzv. trianglu a výhybny Dluhonice, na-
hrazení pøejezdù nadjezdem a lávkami a také nové 
drážní technologie. Nároèná byla zejména poklád-
ka štíhlých výhybek v Dluhonicích. Divize 3 na 
stavbì využila vlastní mechanizaci vèetnì auto-
matické strojní podbíjeèky, pluhu pro úpravu kole-

Odborná komise Správy železnic již potøetí ocenila 
èeské železnièní stavby v jedenácti kategoriích. 

Jako nejlepší modernizace železnièních sta-
nic a uzlù byla vybrána rozsáhlá pøestavba nádraží 
v Pøerovì, kde se sbíhá II. a III. tranzitní koridor. 
Projekt zahrnoval rekonstrukci kolejí mezistaniè-
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Pohár pro absolutního vítìze za tým pøebíral 
øeditel divize 1 David Cyroò.        

Subterra Cycling Team zorganizoval financování 
a výrobu speciálního kola pro Miroslava Šturmu.       
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Brzy se ukázalo, že celá vìc je komplikovaná 
a nápad od poèátku narážel na praktické potíže. 
Nakonec se ovšem ve spolupráci se specializo-
vanými èeskými firmami podaøilo vyrobit unikátní 
silnièní kolo s nosností více než 160 kilogramù. 

Subterra Cycling Team se podílí i na další po-
moci vèetnì probíhající sbírky na nový handbike 
pro Pavla Kováøe, dalšího kamaráda nejen z handy 
cyklo maratonu. Pro pøíspìvky v libovolné výši byl 
zøízen transparentní úèet 123-7817530227/0100. 
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Hlavním závodem se letos stal ètyøkilometrový 
orientaèní bìh.          

Závody v Dolní Moravì bez lyží             
Vyznavaèi zimních sportù se opìt sešli na obvyklém místì na úpatí Králického Snìžníku. 
Tradièním lyžaøským závodùm ovšem tentokrát nepøálo poèasí. 

Letošní teplý pøelom roku ovlivnil i tradièní lyžaø-
ské závody spoleènosti Subterra. Areál Vìtrný 
vrch na úpatí Králického Snìžníku byl mimo pro-
voz, podobnì jako zhruba polovina èeských zim-
ních støedisek. 

Na místì se v tøetím lednovém týdnu pøesto 
sešlo sedmadvacet  úèastníkù, aby si zasportovali 
tak, jak poèasí dovolovalo. Hlavním bodem progra-
mu se místo obvyklých soutìží ve sjezdových dis-
ciplínách a bìhu na lyžích stal závod v orientaè-
ním bìhu. Zajímavý byl také výlet na rozhlednu 
Klepáè, jež se nachází nedaleko rozvodí tøí moøí. 

Nìkolik nejodvážnìjších si pøece jen Vìtrný 
vrch sjelo, když si na sjezdovku vystoupali vlast-
ními silami v dobì, kdy provozovatelé mohli zaèít 
se zasnìžováním. V sobotu pak èást úèastníkù za-
míøila na nedaleké sjezdovky z vrchu Slamník, kte-
ré byly v provozu.

„Letos se akce stala hlavnì pøíležitostí k set-
kání,“ shrnuje organizátorka Hana Janoutová. 

Alespoò sjezdová èást lyžaøských závodù se 
v posledních tøech letech uskuteènila jen jednou, 
v roce 2022. Rok pøedtím si pøestávku vynutila co-
vidová pandemie. 

Ani po náhradním programu nechybìlo vyhlášení 
nejlepších závodníkù.        

Cílem páteèního výletu byla rozhledna Klepáè na 
hoøe zvané též Trojmoøský vrch.       

Nìkteøí z lyžaøù vyrazili alespoò na výše 
položenou sjezdovku Slamník.       

Pøednáška a exkurze pro školy       

D1 Subterra pokraèuje ve spolupráci se støedními 
i vysokými školami.

Na konci listopadu se konala prezentace pro 
4. roèník pražského Technického lycea v Panské. 
Linda Èerná Vydrová z divize 1 žákùm pøedstavila 
èinnost spoleènosti a podrobnìji i jeden z nedáv-
ných projektù, rekonstrukci koridorové železnièní 
trati Brno-Malomìøice – Adamov. Tématem bylo 
také možné pracovní uplatnìní absolventù. 

V polovinì prosince následovala exkurze pro 
dvì desítky studentù oboru Konstrukce a dopravní 
stavby Fakulty stavební ÈVUT do prùzkumné štoly 
v trase budoucího silnièního tunelu Radlice v Pra-
ze. Jednalo se o další z øady pravidelných návštìv 
studentù, pøi kterých si mohou prohlédnout jak sa-
motné podzemní dílo realizované divizí 1 v letech 
2014 až 2018, tak sérii informaèních tabulí s odbor-
ným zamìøením. 

Medaile pro Tibora Trnovszkého

D3 V závìru loòského roku udìlovalo VUT v Brnì  
medaile Signum excellentiae. Fakulta stavební jimi 
ocenila vynikající osobnosti, které se významnì 
zasloužily o její rozvoj. Støíbrnou medaili Signum 
excellentiae obdržel rovnìž výrobní námìstek di-
vize 3 Tibor Trnovszký.   
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