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Hala v Lan‰krounû rekordnû brzy

V praÏsk˘ch Kbelích
vyrostou nové byty

KRÁTCE / AKTUÁLNù
Pracovnû-sportovní odpoledne
pracovníkÛ marketingu
Poslední lednovou stﬁedu se pracovníci oddûlení
marketingu na‰í spoleãnosti se‰li v Curlingové arénû
Roztyly na Praze 4, aby zde projednali aktuální otázky
z jejich pracovní oblasti. Na programu byla napﬁíklad
zpráva o tom, jak probíhá implementace SOI 3.3 na
divizích a ve skupinû firem Metrostavu, úãastníci byli
informováni také o zmûnách v O¤N a PP a o zmûnû
pﬁístupov˘ch práv do SOI. Mimo jiné se mohli také
seznámit s nov˘m vizuálním stylem. Po nezbytné pracovní
ãásti si sportovnû zaloÏené kolegynû a kolegové mûli
moÏnost vyzkou‰et hru skotsk˘ch gentlemanÛ curling.
Staãila jen trocha ‰ikovnosti a ‰petka ‰tûstí.

PlzeÀská Beseda
v novém kabátû
Po 104 letech byla
Mû‰Èanská beseda v Plzni
v pátek 28. ledna svûdkem
podobné slávy jako v roce
1901, kdy ji stavitelé podle
návrhu architekta
A. âenského dokonãili. Tentokrát se v‰ak slavilo její
znovuotevﬁení po dokonãené pûtileté rekonstrukci. Na
slavnostním veãeru pochopitelnû nechybûli zástupci
Metrostavu, jenÏ rekonstrukci provádûl. V Besedû, která je
obdobou praÏského Obecního domu, vznikly i nové
prostory. Zcela odstranûny byly umakartové náhraÏky
pÛvodní v˘zdoby a latexové nátûry, které nahradila
pÛvodní omítka. Na stropû se po odstranûní ‰píny
a mastnoty podaﬁilo zrestaurovat obraz Viktora Olivy a nad
jevi‰tûm restaurátoﬁi odkryli obraz se signaturou ‚Bréza‘.
Na nejbliÏ‰í období je do obnovené Mû‰Èanské besedy
v Plzni naplánováno nûkolik plesÛ, prvním bude 25. února
reprezentaãní ples mûsta Plznû.

âOV ¤íãany ve zku‰ebním provozu
Na zaãátku února byla dokonãena pﬁedávka a zahájen roãní
zku‰ební provoz ãistírny odpadních vod v ¤íãanech, jejímÏ
generálním dodavatelem byla na‰e akciová spoleãnost.
Náklady na v˘stavbu pﬁesáhly 65 milionÛ korun, celkové
náklady na rekonstrukci a intenzifikaci ãistírny se
vy‰plhaly pﬁes 70 milionÛ. Na financování tohoto projektu
získalo mûsto dotaci od ministerstva zemûdûlství
a bezúroãn˘ úvûr od Evropské investiãní banky. Zb˘vající
náklady (asi 16 mil. korun) pokryje z vlastního rozpoãtu.

Dopravní stavba
roku 2004
Po úspû‰né loÀské premiéﬁe
soutûÏe dopravního
stavitelství Dopravní stavba
roku se letos uskuteãní její
druh˘ roãník. SoutûÏ si klade
za cíl postupnû
shromaÏìovat obrazy v˘voje dopravních staveb, a to jak
z hlediska ekonomické efektivity jejich provedení, tak
i z pohledu technické kvality a uÏitné hodnoty pro
investora. DÛleÏité je téÏ srovnání parametrÛ souvisejících
s vlivem na Ïivotní prostﬁedí a se snahou harmonicky
zaãlenit dopravní stavbu do krajinného kontextu nebo do
sloÏitého systému v urbanizovaném území. Vypisovatelé
se letos rozhodli podpoﬁit také nízkorozpoãtové stavby
a soutûÏ rozdûlili do dvou kategorií.

Zahájení v˘roby v TPCA
Automobilka TPCA – Toyota Peugeot Citroën Automobile,
na jejíÏ v˘stavbû u Ovãár nedaleko Kolína se podílela také
divize 6 na‰í spoleãnosti, zahájí na konci února sériovou
v˘robu. Na plnou v˘robu asi 300 tisíc vozidel roãnû najede
TPCA do jednoho roku. V jedné z nejmodernûj‰ích
automobilek v Evropû se budou vyrábût vozy znaãky
Toyota, Aygo, Peugeot 107 a Citroën C3.

Tﬁetí roãník Bienále technick˘ch
památek str. 4

V rekordním ãase dokonãili pracovníci divize 9 Metrostavu v˘stavbu víceúãelové sportovní haly ve v˘chodoãeském Lan‰krounû. Staveni‰tû pﬁebírali 28. ãervna
2004 a jiÏ ve ãtvrtek 27. ledna 2005 byla sportovní hala
slavnostnû otevﬁena. Pﬁi této pﬁíleÏitosti pﬁedal ﬁeditel
divize 9 ing. Ivan Kajer starostovi mûsta Lan‰kroun
Martinu Ko‰Èálovi symbolick˘ klíã od stavby.
Pﬁedmûtem dodávky byla kompletní v˘stavba a montáÏ
zimního stadionu vãetnû strojního chlazení, vybavení mantinely a gastrotechnologie pro restauraci. „NejsloÏitûj‰í
byla stavba ocelové konstrukce, a to pﬁedev‰ím vzhledem
ke krátkému termínu dokonãení,“ ﬁekl vedoucí projektu
ing. Jan ·unka.
Vlastní hala zaloÏená na Ïelezobetonov˘ch pilotách je
provedena jako pﬁízemní halová stavba se dvûma vestavbami podél boãních stûn kluzi‰tû. Zázemí sportovcÛ a divákÛ bylo navrÏeno podle souãasn˘ch trendÛ, av‰ak
s ohledem na investora s ekonomicky pﬁijatelnou v˘‰í in-

vestiãních nákladÛ. Hledi‰tû je rozdûleno do pûti sektorÛ,
z nichÏ jeden je urãen pro 40 sedících divákÛ, ostatní tribuny jsou urãeny k stání.
Objekt tvoﬁí kombinace Ïelezobetonov˘ch a ocelov˘ch
konstrukcí. Ocelové sloupy vyná‰ejí lehkou ocelovou konstrukci stﬁechy, tvarovû pojatou jako lamelová klenba. Vestavby jsou provedeny z monolitového Ïelezobetonu,
oplá‰tûní haly tvoﬁí lehk˘ skládan˘ plá‰È.
Ve sportovní hale bude v období od ﬁíjna do dubna
k dispozici ledová plocha o rozmûrech 56x27 metrÛ, ve
zb˘vajících mûsících roku bude moÏné halu vyuÏívat pro
jiné sporty, jako napﬁíklad míãové hry, in-line hokej a podobnû. Hala má kapacitu 653 osob, ochoz a restaurace
pojme maximálnû sto osob.
Lan‰krounská hala je tﬁetím stadionem, na nûmÏ se
Metrostav podílel. Na‰e firma rekonstruovala stadion
v Pardubicích a loni dokonãila podobnou halu v Chebu.

Základní kámen nového obytného areálu Na Zelené louce v Praze-Kbelích poklepali na konci ledna pﬁedstavitelé této mûstské ãásti spoleãnû se zástupci developera, kter˘m je EXCON village, s. r. o., dceﬁiná spoleãnost
akciové spoleãnosti EXCON. Akce se za generálního dodavatele – na‰i akciovou spoleãnost – zúãastnili ﬁeditel
divize 1 ing. Milan Veselsk˘, její v˘robní námûstek ing.
Jaroslav Heran, ing. Jaromír Maixner z útvaru obchodního ﬁeditele a vedoucí projektu ing. Martin Sirotek. Nemohli chybût ani oba stavbyvedoucí Ing. Luká‰ Zelen˘
a Drahomír Novotn˘.
Slavnostním poklepem byla zahájena první etapa v˘stavby bytového souboru, kter˘ budou tvoﬁit ãtyﬁi objekty
s celkem jedenácti sekcemi. Po jejím dokonãení, jeÏ je plánováno na konec leto‰ního tﬁetího ãtvrtletí, by ve Kbelích
mûlo vyrÛst celkem 153 bytÛ.
Nejvíce v nich budou zastoupeny dvoupokojové byty
s kuchyÀsk˘m koutem s podlahovou plochou kolem
55 m2. Uspokojeni budou rovnûÏ zájemci, kteﬁí hledají
dnes tolik nedostatkové garsoniéry s kuchyÀsk˘mi kouty.
Podlahová plocha tûchto bytÛ bude jen málo pﬁesahovat
30 m2. Souãástí objektÛ budou také byty 3+kk aÏ 5+kk
s podlahovou plochou od 85 do 120 m2. V‰echny tﬁi typy
bytov˘ch jednotek budou doplÀovat terasy, balkony ãi
pﬁedzahrádky.
„V souãasné dobû jsou hotové zemní práce s v˘jimkou
zásypÛ a akciová spoleãnost Pragis provedla suterénní Ïelezobetonové konstrukce v‰ech ãtyﬁ objektÛ. Probíhají zednické práce a v areálu je tûsnû pﬁed dokonãením spla‰ková kanalizace a venkovní vodovod,“ ﬁekl vedoucí
projektu ing. Martin Sirotek.
Martina Novická, foto Josef Husák

Martina Novická, foto Josef Husák

RaÏby tunelu Valík u Plznû dospûly do poloviny
Zhruba do poloviny celkové délky raÏen˘ch ãástí obou
tunelov˘ch rour tunelu Valík postoupili na konci ledna
pracovníci divize 5. V hlavních kalotách byla ke stejnému období vyraÏena asi tﬁetina celé délky. Celková délka kaÏdého ze dvou boãních tunelÛ (severní a jiÏní) by
po dokonãení raÏby mûla dosáhnout 330 metrÛ.
„V lednu jsme dobetonovali stﬁední opûru v celé délce
jiÏ dﬁíve vyraÏeného stﬁedního tunelu a poté jsme demontovali speciální bednící formu této opûry, kterou vyrobila
rakouská firma Östu Stettin. Nad touto stﬁední opûrou
jsme provedli injektáÏ, která zajistila kontakt opûry s nad-

loÏím tunelu,“ vysvûtlil vedoucí projektu raÏené ãásti tunelu Valík ing. Miloslav Zelenka.
RaÏba tunelu Valík je stále pod drobnohledem veﬁejnosti. Lidé se ãile zajímají o prÛbûh prací a celou stavbu.
„Zájem ze strany pﬁedev‰ím místních obyvatel je obrovsk˘. Jen bûhem prvního únorového dne zavítala do informaãního centra o stavbû tunelu více neÏ stovka zájemcÛ.
A to i pﬁesto, Ïe se nejednalo o klasick˘ den otevﬁen˘ch
dveﬁí, kdy jsou náv‰tûvníci vpu‰tûni do tunelu, protoÏe by
musely b˘t pﬁeru‰eny práce na raÏbách,“ ﬁekl ing. Zelenka.
pokraãování na stranû 3

¤ídící v˘bor Asociace
PPP slavil inauguraci
PraÏská restaurace Marie Terezie se stala ve stﬁedu
26. ledna svûdkem slavnostní inauguraãní spoleãenské
akce ﬁídícího v˘boru nedávno ustavené Asociace PPP.
Vzhledem k tomu, Ïe pracovník Metrostavu ing. Ladislav Tich˘ je ãlenem ﬁídícího v˘boru, stal se Metrostav
organizátorem akce a také jejím partnerem.
„Spoleãensk˘ veãer poskytl pﬁíleÏitost k navázání kontaktÛ a v˘mûnû názorÛ mezi v˘znamn˘mi pﬁedstaviteli budoucích partnerství veﬁejného a soukromého sektoru,“ ﬁekl ing. Tich˘.
Na úvod hosty pﬁivítal pﬁedseda asociace Marek Ditz
a zároveÀ struãnû nastínil smysl a poslání asociace a v˘znam PPP projektÛ z hlediska zájmÛ veﬁejného i soukromého sektoru.
Pozvání na akci pﬁijali napﬁíklad 1. námûstek ministra
pro místní rozvoj JUDr. Jaroslav Král, CSc., ﬁeditel PPP
Centra ing. Filip Drapák, ﬁeditelka praÏské poboãky Evropské banky pro obnovu a rozvoj Zdenka Viãarová a poradce pro obchod a investice britského velvyslanectví v Praze Leo‰ Jirásek. Metrostav zastupovali generální ﬁeditel
Jiﬁí Bûlohlav, dále obchodní ﬁeditel Pavel Pilát a pﬁedseda
pﬁedstavenstva Jindﬁich Hess.
Martina Novická
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Rekonstrukce budovy
TOKOVO dokonãena
Na pﬁelomu loÀského a leto‰ního roku dokonãili pracovníci divize 1 Metrostavu rekonstrukci a dostavbu areálu
TOKOVO v Jankovcovû ulici v Praze. Práce probíhaly cel˘ loÀsk˘ rok a v˘sledkem je moderní a architektonicky
zajímavá budova na bﬁehu Vltavy v Hole‰ovicích.
Souãástí dodávky, na které se podíleli také pracovníci
divizí 6, 7, 9 a 11 na‰í firmy a dal‰ích asi ãtyﬁiceti subdodavatelÛ, byla kompletní rekonstrukce a modernizace
technologického zaﬁízení budovy vãetnû v‰ech stavebních
prací. Zakázka zahrnovala také pﬁístavbu a nástavbu objektu, úpravu pojezdov˘ch a pochozích ploch a novou sadovou úpravu.
„Z pÛvodních konstrukcí devatenáctipodlaÏního objektu byly zachovány pouze stropy, nosné zdi a sloupy. Ve‰keré rozvody byly provedeny novû a nová je i stﬁecha
a pochozí vrstvy nad podzemními garáÏemi. Z venkovních
úprav jsme provedli nové dláÏdûní ploch pﬁed budovou,
vybudovali dva bazénky a rozsáhlé kvûtníky,“ vypoãítává
rozsah prací vedoucí projektu ing. Jaroslav âiÏinsk˘.
Na základû dodateãného poÏadavku investora, kter˘m
je âeská poji‰Èovna, byla provedena dostavba v prostoru
jihov˘chodního rohu budovy v rozsahu asi 150 m2 na v˘‰ku prvních tﬁí podlaÏí.
Podrobnûj‰í informace o tom, jak rekonstrukce probíhala vám pﬁineseme v pﬁí‰tím ãísle v rozhovoru s vedoucím projektu ing. Jaroslavem âiÏinsk˘m.
Martina Novická, foto Josef Husák

PTÁME SE

Ing. Miloslava Novotného,
nového sekretáﬁe ITA/AITES

Nov˘m sekretáﬁem âeského tuneláﬁského komitétu
ITA/AITES se nedávno stal ing. Miloslav Novotn˘. Proto
jsme se ho zeptali nejen na to, ãemu se bude v nové
funkci vûnovat, ale i na dlouhodobûj‰í plány komitétu.

Laboratoﬁ se zvlá‰tním reÏimem se rozrÛstá
KdyÏ jsme pﬁijíÏdûli k areálu, v nûmÏ se nachází laboratoﬁ Státního ústavu jaderné, chemické a biologické
ochrany, kter˘ je pﬁíspûvkovou organizací Státního úﬁadu pro jadernou bezpeãnost, zprvu nic nenasvûdãovalo
tomu, Ïe by se zde pﬁísnû stﬁeÏená laboratoﬁ mûla nacházet. Snad jen oznaãení cedulemi nás utvrdilo, Ïe jedeme správnû.
Aãkoli objekt laboratoﬁe z venku nevypadá nijak zajímavû, uvnitﬁ nás ãekalo pﬁekvapení. Perfektnû technicky
vybavené pracovi‰tû, ﬁízené z centrálního velína dávalo tu‰it, Ïe je zabezpeãena nejen ochrana pracovníkÛ v laboratoﬁi, ale také zaji‰tûno, Ïe pÛvodci infekcí nemohou proniknout do vnûj‰ího prostﬁedí.
Biologická laboratoﬁ, která je zabezpeãena na úroveÀ
tﬁetího a ãtvrtého stupnû (nejvy‰‰í zabezpeãení), byla uvedena do provozu v ﬁíjnu 2002. Tomuto datu pﬁedcházela
pûtimûsíãní rekonstrukce ãásti budovy a stavba laboratoﬁe, kterou provádûli pracovníci divize 9 Metrostavu.
„Budova byla ve ‰patném technickém stavu, bylo tﬁeba opravit celou nosnou konstrukci. V prvním patﬁe se totiÏ nachází obrovská strojovna vzduchotechniky, která
v laboratoﬁích zaji‰Èuje trvale podtlak,“ vzpomíná na postup rekonstrukce vedoucí projektu ing. Miroslav Ka‰par.
Laboratoﬁ má dvû sekce. V té klasické najdeme chodby
pro pﬁíchod personálu, ‰atny, sociální zaﬁízení, pracovnu
a o‰etﬁovnu a podobnû. „Druhou ãást tvoﬁí dvû laboratoﬁe technické úrovnû BL 3 a BL 4, které jsou stavebnû i provoznû uzpÛsobilé tak, Ïe nemÛÏe dojít k sorbci ani prÛniku bakterií a virÛ do stavebního materiálu a mimo prostor

laboratoﬁe. Pﬁíãky jsou totiÏ vyrobeny ze speciální nerez
oceli,“ vysvûtluje ﬁeditel kanceláﬁe Státního úﬁadu pro jadernou bezpeãnost ing. Karel Klouda, CSc., s tím, Ïe
vzduchotechnika je opatﬁena zdvojen˘mi HEPA filtry, které zachytí ve‰keré ‰kodliviny, jeÏ by mohly uniknout do
ovzdu‰í.
Navíc je speciální velín vybaven signalizací, cel˘
systém je pak opatﬁen je‰tû ﬁadou dal‰ích bezpeãnostních
prvkÛ. Samozﬁejmostí je samostatn˘ rozvod tlakového
vzduchu pro práci v pﬁetlakovém odûvu i sterilizaãní
oboustrannû otevírateln˘ autokláv. „K dispozici je také
podtlaková komora se sterilizaãními sprchami a pochopitelnû i speciální odpadní kanalizací,“ dodává ing. Klouda.
Ve druhé etapû rekonstrukce objektu, jeÏ probíhala
v roce 2003, vznikly dal‰í ãtyﬁi laboratoﬁe, které pracují
pod bûÏnou ochranou, jeÏ panuje v nemocniãním prostﬁedí. Tyto laboratoﬁe dispoziãnû navazují na místnost s autoklávem. „V leto‰ním roce rekonstrukce pokraãuje a za
mûsíc bychom mûli pﬁedávat dokonãené dvû dekontaminaãní laboratoﬁe, které budou slouÏit k pﬁípravû chemick˘ch roztokÛ pouÏívan˘ch na dekontaminaci chemick˘ch
a biologick˘ch látek,“ ﬁekl ing. Miroslav Ka‰par.
V laboratoﬁích Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany se mûﬁí a sbírají data pro hodnocení
úãinkÛ jadern˘ch, chemick˘ch a biologick˘ch látek na ãlovûka a prostﬁedí, mûﬁí a hodnotí se zde stupnû ochrany individuálních i kolektivních prostﬁedkÛ ochrany ãlovûka
pﬁed tûmito látkami a probíhá i dal‰í v˘zkum a v˘voj.
Martina Novická, foto Josef Husák

Metrostav nechybûl na v˘stavû Bydlení 2005
Ve‰keré informace o realizaci bytov˘ch projektÛ Galerie
nad Vltavou, DÛm Sluneãní námûstí a o novém projektu obytného souboru Krutec mohli získat náv‰tûvníci veletrhu Bydlení 2005, kter˘ na zaãátku února hostilo
praÏské V˘stavi‰tû. Staãilo nav‰tívit stánek na‰í spoleãnosti, kter˘ na prestiÏní v˘stavû nemohl chybût.
Veletrh Bydlení 2005, na nûmÏ se vedle Metrostavu
prezentovaly také dal‰í stavební firmy a developeﬁi, organizátoﬁi uspoﬁádali spoleãnû s veletrhem Pragointerier
New Design. Celkov˘ poãet vystavovatelÛ ze sedmi zemí
pﬁekroãil hranici 480. Jen první den v˘stav nav‰tívilo jejich expozice na pût tisíc lidí. Vût‰ina vystavovatelÛ se
obou veletrhÛ zúãastnila opakovanû, navíc prÛmûrn˘ nárÛst plochy i poãtu vystavovatelÛ v posledních pûti letech
pﬁesáhl dvacet procent.
S velmi pozitivním ohlasem se setkalo novû vybudované kryté propojení PrÛmyslového paláce s dolní ãástí
areálÛ a Poradenské centrum bydlení s centrální expozicí
modelového rekonstruovaného panelového bytu. Mnoho
náv‰tûvníkÛ se shodlo na tom, Ïe takto komplexnû a odbornû zaji‰tûné poradenské centrum zatím nemûlo v oboru interiérÛ a bydlení na ãeském v˘stavním trhu obdobu.
U stánku Metrostavu, kter˘ náv‰tûvníci nemohli minout nedaleko vchodu, se mohli seznámit s prÛbûhem v˘stavby druhé a tﬁetí etapy obytného souboru Galerie nad
Vltavou. Na svahu nad parkem Okrouhlík vyrÛstá ve druhé etapû celkem sto bytÛ, tﬁetí etapa roz‰íﬁí poãet bytÛ
o dal‰ích sto dvacet a sedm kanceláﬁí. V rámci druhé etapy by mûly b˘t byty pﬁipraveny k nastûhování ve tﬁetím
ãtvrtletí leto‰ního roku, tﬁetí etapa by mûla b˘t dokonãena
o rok pozdûji. V domech budou k dispozici byty v‰ech velikostí od garsoniér aÏ po 5+1. U pﬁeváÏné ãásti bytÛ bude k dispozici terasa nebo balkon.

V nabídce Metrostavu jsou také byty v Domû na Sluneãním námûstí v praÏsk˘ch Nov˘ch Butovicích. O prÛbûhu stavby jsme podrobnû psali v minulém vydání na‰eho
ãtrnáctideníku.
Naopak novinkou v nabídce na‰í realitní kanceláﬁe je
obytn˘ soubor Krutec v Tiché ·árce. Mezi ulicemi Vokovická a Na Krutci vyroste ‰est mûstsk˘ch vil, 16 ﬁadov˘ch
domÛ se zahrádkami a 13 samostatn˘ch domÛ. Ve vilách
bude k dispozici celkem 54 bytÛ o velikosti od 2+1 po 6+1
a 63 garáÏov˘ch stání. V areálu bude kromû vstupního objektu s recepcí také víceúãelov˘ objekt pro sport a voln˘
ãas, tenisov˘ kurt, squashové kurty a hﬁi‰tû.
Martina Novická, foto Josef Husák

Jaké jste si stanovil cíle pro nejbliÏ‰í období a jaké jsou
va‰e dlouhodobûj‰í plány ve funkci?
Musím upﬁesnit, Ïe úkoly pro sekretáﬁe âeského tuneláﬁského komitétu ITA/AITES a cíle jeho ãinnosti stanovuje
pﬁedsednictvo âTuK, respektive pﬁedseda komitétu, coÏ je
v souãasné dobû ing. Ivan Hrdina, v˘robnû-technick˘ ﬁeditel Metrostavu. Z tohoto pohledu musím v nejbliÏ‰ím
období zajistit zmûny ve vydávání ãasopisu Tunel, vûnovat
se úãasti na‰ich zástupcÛ na jednání pracovních skupin
pﬁi konání Svûtového tuneláﬁského kongresu WTC 2005
v Istanbulu a sledovat pﬁihlá‰ení pﬁíspûvkÛ z âeské republiky do Soulu na WTC 2006 v JiÏní Koreji (abstrakty
musí autoﬁi odeslat do konce února). Mezi dlouhodobûj‰ími cíly je na prvním místû spolupráce na pﬁípravû Svûtového tuneláﬁského kongresu WTC 2007 v Praze. Dále se
musím zamûﬁit na ãinnost pracovních skupin âTuK,
akce související se vzdûláváním (podpora organizace semináﬁÛ, workshopÛ apod.), zlep‰ení webov˘ch stránek
komitétu a intenzivnûj‰í tok informací mezi sekretariátem
a ãleny komitétu. Jinak musím co nejdﬁíve provést ﬁadu
administrativních opatﬁení, která souvisejí se zmûnou
osoby sekretáﬁe komitétu. Dlouhodobé cíle jsem si dal
dva – dûlat práci sekretáﬁe tak, aby z ní mûli uÏitek ãlenové komitétu a aby nás mezinárodní tuneláﬁská komunita
vnímala jako zemi s nadprÛmûrnou úrovní podzemního
stavitelství.
V ãem byste rád navázal na svého pﬁedchÛdce?
S ing. Karlem Matznerem jsem spolupracoval v rámci komitétu ﬁadu let, aÈ jiÏ jako nûkdej‰í ãlen pﬁedsednictva, nebo jako dlouholet˘ ãlen redakãní rady ãasopisu Tunel.
Z jeho zku‰eností jsem ãerpal a ãerpám i nadále, a proto
je tûÏké nûco jednotlivého vypíchnout – snad jeho péãi
o ãasopis Tunel a organizaãní schopnosti. Navázat ov‰em
nedokáÏi na jeho sportovní zdatnost a celkovou vitalitu –
v tom je nedostiÏn˘.
VyuÏijete zku‰enosti ze svého dlouholetého pÛsobení
v Metrostavu také v rámci komitétu? Jak˘m zpÛsobem?
Musím vás opravit. U Metrostavu jsem byl zamûstnán posledních pût let, ale mohu ﬁíci, Ïe cel˘ mÛj profesní Ïivot
probíhal jaksi v soubûhu s Metrostavem, protoÏe jsem
pracoval u Vodních staveb Praha a byl jsem u toho, kdyÏ
Metrostav vznikal a ﬁada m˘ch kolegÛ do nûj pﬁe‰la. TakÏe Metrostav znám a chtûl bych, aby informace o stavbách, které realizuje, a jeho zku‰enosti z jejich provádûní
(coÏ se vlastnû dnes t˘ká i Subterry), byly ve vût‰í míﬁe
publikovány v ãasopise Tunel. Své kontakty vyuÏiji i k tomu, aby úãast pracovníkÛ Metrostavu na pﬁípravû a prÛbûhu WTC 2007 byla úmûrná jeho postavení a v˘znamu.
Na co se zamûﬁí ãinnost komitétu bûhem nûkolika let?
Rozhodnû nejdÛleÏitûj‰í je pﬁíprava Svûtového tuneláﬁského kongresu WTC 2007 v Praze. Spolupracoval jsem na
pﬁípravû zatím jediného WTC, kter˘ se v Praze uskuteãnil
v roce 1985, a mohu potvrdit, Ïe pﬁipravit WTC 2007 je
kvalitativnû i kvantitativnû mnohem nároãnûj‰í úkol. KaÏd˘, kdo s pﬁípravou pomÛÏe, bude vítán.
Zmínil jste ãasopis Tunel, kter˘ komitét vydává. Plánujete nûjaké zmûny aÈ uÏ v koncepci ãi grafické podobû
ãasopisu?
Koncepce ãasopisu se osvûdãila a mûla by zÛstat stejná.
ZkvalitÀování obsahu je ov‰em trval˘ úkol. Ke zmûnám
dojde pouze v grafické podobû a v zaji‰Èování v˘roby ãasopisu. Inovujeme vzhled i ve vazbû na konání WTC 2007,
ale sledujeme i úsporu nákladÛ. První ãíslo leto‰ního roãníku by mûlo vyjít jiÏ v nové podobû koncem bﬁezna.
Za rozhovor dûkuje Martina Novická
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ZPRAVODAJSTVÍ Z DIVIZÍ

Na Novém spojení se provádûjí první konstrukce
Stavba Nového spojení, které pﬁedstavuje mimoúrovÀové napojení trasy prvního Ïelezniãního koridoru s Hlavním nádraÏím v Praze, nabírá na obrátkách. Na objektu
tunelového mostu byly zatím dokonãeny zemní práce
a podkladní betony pro izolace.
„Obecnû lze ﬁíci, Ïe stavba jako celek se stále rozvíjí
a plná rozestavûnost je je‰tû pﬁed námi. âinnosti spojené
se zemními pracemi a demolicemi jsou jiÏ z vût‰í ãásti
ukonãeny a v souãasné dobû firmy sdruÏení Nové Spojení provádí první konstrukce jako jsou pilíﬁe estakád, raÏen˘ kolektor, zárubní a opûrné zdi. My postupujeme smûrem k zahájení raÏeb, a to pﬁes v˘chodní hlouben˘ úsek,
kde probíhá mikropilotáÏ pro zaji‰tûní portálu vãetnû kotven˘ch pﬁevázek,“ popisuje prÛbûh prací ing. Boris ·ebesta z divize 5.
Pracovníci pod vedením vedoucího projektu ing. Jiﬁího Tihana museli také vybudovat záporovou stûnu nad
provozovanou tratí, která umoÏní dále roz‰íﬁit potﬁebnou
plochu pro vlastní zaﬁízení staveni‰tû. Navíc bylo tﬁeba vybudovat také vleãku na staveni‰ti Krejcárek, vãetnû pﬁí-

slu‰né zpevnûné plochy potﬁebné pro mezideponii a nakládku, protoÏe investor urãil, Ïe pro odvoz ve‰ker˘ch
pﬁebyteãn˘ch hmot se bude vyuÏívat Ïeleznice.
Práce zatím probíhají podle harmonogramu, pro urãité objekty podle ing. ·ebesty dokonce platí zrychlená varianta. „Jedná se napﬁíklad o objekt estakády Sluncová,
kter˘ má b˘t uveden do provozu jiÏ v prosinci leto‰ního
roku, coÏ umoÏní bezkoliznû pﬁevést silniãní dopravu pﬁes
budované dílo. Bude to vlastnû také první konkrétní pﬁíspûvek stavby mûstu a jeho dopravní situaci,“ ﬁekl.
Na v˘chodním hloubeném tunelovém úseku pracovníci pod vedením ing. Davida Cyronû plynule odebírají svah
v prÛmûrné v˘‰ce dvaceti metrÛ pﬁi souãasném zaji‰Èování pomocí mikropilot a lanov˘ch kotev. Zaãátkem dubna
pak budou pomocí Nové rakouské tunelovací metody
zahájeny vlastní raÏby obou tunelÛ pod vrchem Vítkov,
pﬁiãemÏ se poãítá s tím, Ïe práce zaãnou na jiÏním Vítkovském tunelu. „Zajímavostí je, Ïe raÏbou budeme podcházet vlastní Vítkovsk˘ památník s opatﬁeními, která by
mûla tuto památku zachovat i pro dal‰í generace,“ uvedl
ing. ·ebesta.
V‰echny práce pﬁitom provázejí nezbytná opatﬁení
a omezení, protoÏe se pracovi‰tû Metrostavu urãené jako
pﬁedpolí budoucích nov˘ch Vítkovsk˘ch tunelÛ nachází
bezprostﬁednû mezi dvûma provozovan˘mi tratûmi rÛzn˘ch v˘‰kov˘ch úrovní. Nicménû stavbu zatím nepostihly
Ïádné zásadní obtíÏe, se kter˘mi by se museli pracovníci
divize 5 vyrovnávat. „Pro podporu této pﬁíznivé situace
plánujeme pﬁi zahájení raÏeb osazení na‰í tradiãní patronky sv. Barbory. Zda to ov‰em pomÛÏe i k plnému a plynulému financování pﬁi dané rychlosti stavby, ví snad jen
BÛh. A proto Zdaﬁ BÛh,“ dodal s úsmûvem ing. ·ebesta.

Prachatick˘ hospic se teì buduje hlavnû uvnitﬁ
Pﬁedev‰ím na práce uvnitﬁ budovy hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna, jenÏ se nachází v blízkosti Velkého
námûstí v Prachaticích, se v souãasné dobû soustﬁeìují pracovníci divize 6 Metrostavu.
Dokonãují se vnitﬁní omítky, probíhá montáÏ sádrokartonÛ, nûkteré zdi se obkládají keramick˘mi obklady. Pilnû
se montuje vzduchotechnika, dokonãuje se betonáÏ podlah a nûkteré prostory se jiÏ malují. „Na konci ledna jsme
dokonãili jídelní v˘tah a v˘tah na prádlo,“ ﬁekl stavbyvedoucí Václav Mikolá‰ek.
Za sebou v‰ak mají pracovníci pod vedením Václava
Mikolá‰ka hezkou ﬁádku ãinností. Kromû hlavních stavebních prací zvládli ve‰keré rozvody zdravotnû technické instalace, ústﬁedního topení i elektroinstalace. Dokonãili pﬁípravu na slaboproudé rozvody a komunikaãní systém.
„Z velké vût‰iny jiÏ byly provedeny i sádrokartonáﬁské práce a témûﬁ hotové jsou také vnitﬁní omítky,“ dodal.
V polovinû února se zaãalo s pokládkou krytiny ze syntetické pryskyﬁice a o t˘den pozdûji zaãnou od pátého patra smûrem dolÛ pracovníci divize 6 pokládat podlahové
krytiny z vinylov˘ch ãtvercÛ. Na zaãátku bﬁezna by mûla
zaãít kompletace 4. a 5. nadzemního podlaÏí a na pﬁelomu
února a bﬁezna se zahájí práce na lÛÏkov˘ch v˘tazích.
„Zatím stavba probíhá podle harmonogramu, pouze
s vnitﬁními omítkami jsme mírnû ve zpoÏdûní, protoÏe bylo tﬁeba vyrovnávat nerovnosti stávajícího zdiva, a to nûkde aÏ do vrstvy patnácti centimetrÛ,“ ﬁekl Václav Mikolá‰ek s tím, Ïe toto mírné zpoÏdûní v‰ak nemá vliv na
ostatní navazující práce a tedy ani na koneãn˘ termín stavby, kter˘ bude dodrÏen.

JiÏ za nûkolik mûsícÛ se tak nejen obyvatelé Prachatic,
ale celého Jihoãeského kraje, doãkají prvního zaﬁízení tohoto typu ve svém regionu. LÛÏková ãást hospice, pokoje
klientÛ s pﬁedsíní a vlastním sociálním zaﬁízením, denní
místnost zdravotního personálu a nezbytné zázemí bude
umístûno v patrech a novû vyuÏitém podkroví. V pﬁízemí
budou k dispozici provozy prádelny a kuchynû s jídelnou
a potﬁebn˘mi skladov˘mi prostory.
Souãástí objektu bude také hlavní spoleãenská místnost a kaple, jeÏ se nachází v pﬁilehlé budovû klá‰tera ve
stejné úrovni podlaÏí a je komunikaãnû propojena s budovou hospice.
Stávající schodi‰tû bude moÏné v˘hledovû doplnit
o plo‰inov˘ v˘tah pro pﬁepravu vozíkÛ imobilních klientÛ
a ve‰keré komunikaãní prostory v budovû budou ﬁe‰eny
s ohledem na pobyt osob se sníÏenou schopností pohybu
a osob zcela imobilních.
Martina Novická, foto Josef Husák

RaÏby tunelu Valík u Plznû dospûly do poloviny
pokraãování ze strany 1

Zájemci získali informace o tom, jak práce pokraãují,
kdy by mûly b˘t dokonãeny a jak˘mi technologiemi bude
tunel vybaven. Mûli také moÏnost shlédnout poãítaãovou
vizualizaci celého obchvatu a mohli se podívat na okraj
stavebního dvora rozvadovského portálu. Takové náv‰tûvní dny pro veﬁejnost poﬁádá Metrostav vÏdy kaÏd˘ první
pátek v mûsíci.
Klasick˘ den otevﬁen˘ch dveﬁí, kdy zájemci mûli moÏnost si prohlédnout vlastní tunel, zatím na‰e akciová spo-

leãnost uspoﬁádala pouze jednou, a to v létû loÀského roku, kdy byl doraÏen stﬁední tunel. Tehdy se na stavbu pﬁi‰lo podívat více neÏ 650 zájemcÛ. „Dal‰í podobn˘ den
otevﬁen˘ch dveﬁí pﬁipravujeme po doraÏení obou tunelov˘ch trub i na leto‰ní léto (tedy na období mezi ukonãením raÏeb a zahájením betonáÏí sekundárních obezdívek
tunelÛ). Odhaduji, Ïe poãet zájemcÛ tentokrát urãitû pﬁesáhne tisícovku,“ dodal vedoucí projektu raÏené ãásti tunelu Valík ing. Miloslav Zelenka.
Martina Novická, foto Josef Husák

Martina Novická, foto Josef Husák

Ze ‰toly Blanka je vyraÏeno uÏ 1580 metrÛ
PrÛzkumná ‰tola Blanka, kterou v praÏské Troji ve sdruÏení s firmou Energie stavební a báÀská a. s. razí na‰e
divize 5 uÏ od kvûtna roku 2002, dosáhla na zaãátku
leto‰ního února délky 1580 metrÛ. Konec ‰toly se v souãasné dobû nachází asi 120 metrÛ od pÛvodní ·lechtovy restaurace ve Stromovce. Do celkové délky zb˘vá vyrazit 360 metrÛ.

„RaÏbu provádíme NRTM a postupujeme rychlostí jeden aÏ dva metry za den,“ ﬁekl ing. Jan Frantl s tím, Ïe práci komplikují ãasté zmûny geologick˘ch podmínek a pﬁítoky vody. „Momentálnû voda pﬁitéká na ãelbû aÏ v mnoÏství
do ãtyﬁ litrÛ za sekundu a na v˘stupu z Ïumpovních chodeb na povrchu aÏ v mnoÏství 34 l/s a musíme ji odãerpávat v˘konn˘mi ãerpadly,“ dodal. Pﬁi zahájení raÏby se
pﬁitom poãítalo s prÛsaky od tﬁí do ‰esti litrÛ za sekundu.
Plocha v˘rubu ‰toly Blanka, která vede v hloubce asi
dvaceti metrÛ pod povrchem, ãiní 10,5 m2 v jednokolejném profilu, 18 m2 ve v˘hybnách (jsou po 150 m) a 36 m2
v rozpletu mezi STT a JTT.
Úãelem raÏby je zjistit pﬁesné geologické podmínky
míst, kde v budoucnu povedou tunely ãásti mûstského
okruhu mezi ·pejcharem a Pelc-Tyrolkou v Troji. „Geologick˘ profil se sleduje prÛbûÏnû. Základ tvoﬁí pﬁedev‰ím
dobrotivské bﬁidlice, které jsou obãas pﬁeru‰ené skaleck˘mi kﬁemenci s pevností od 10 do 80 MPa. Bﬁidlice jsou
sice mûkãí, ale bloky této horniny mají sklon k vyjíÏdûní.
Naopak kﬁemence jsou tvrd‰í, ale u nich se musíme pot˘kat s velk˘mi pﬁítoky vody,“ vysvûtlil ing. Frantl.
Vlastní raÏbu ‰toly zahájili pracovníci na‰í spoleãnosti
v prosinci roku 2002 v úseku od ‰achty na trojském nábﬁeÏí, pokraãovala pod Vltavou, Císaﬁsk˘m ostrovem, plavebním kanálem, pod chránûn˘m územím pﬁírodní památky Královská obora aÏ k úpatí svahu Letné. Ukonãení
raÏby ‰toly a geotechnického prÛzkumu je plánováno na
druhou polovinu leto‰ního roku.
Martina Novická, foto Josef Husák

V˘stavba v˘robní haly Orion II v Plzni v cílové rovince
JiÏ letos na jaﬁe by mûli pracovníci na‰í spoleãnosti pﬁedat investorovi první ãást druhé etapy v˘stavby nové v˘robní haly firmy Orion Telecopic Cameracrane s. r. o. V souãasné dobû probíhají na stavbû pod vedením Pavla Zezuláka z divize 1
dokonãovací práce uvnitﬁ haly. Dokonãuje se betonáÏ podlah, pokládka obkladÛ a dlaÏeb, akustické obklady, osazování zámeãnick˘ch a kamenick˘ch prvkÛ spolu s kompletací technického zaﬁízení. Nová v˘robní hala se nachází v lokalitû Mûstského industriálního parku v Plzni-Borsk˘ch polích a svojí funkãní a v˘tvarnou kvalitou navazuje na stávající v˘robní objekt.
Má rozmûry 37 x 60 m a v˘‰ku pﬁibliÏnû 7,5 a 11,4 m. Souãástí první ãásti druhé etapy je i dodávka vnûj‰ích objektÛ v areálu, tedy úprava stávajícího objektu vrátnice, inÏen˘rské sítû, roz‰íﬁení zpevnûn˘ch ploch a parkovi‰tû a sadové úpravy.
Martina Novická, foto Josef Husák
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Nov˘ Pracovní ﬁád
Metrostavu
V závûru loÀského roku pﬁijalo vedení na‰í akciové spoleãnosti po projednání s odborovou organizací ZO OS
Stavba nov˘ Pracovní ﬁád Metrostavu. Tento dokument
nahrazuje s úãinností od 1. ledna 2005 Pracovní ﬁád,
kter˘ platil od 1. 1. 2002.
K vydání nové podoby Pracovního ﬁádu vedlo hned
nûkolik dÛvodÛ. Zmínûn˘ dokument, kter˘ je základní
vnitrofiremní normou urãující práva a povinnosti zamûstnancÛ spoleãnosti, musí b˘t pochopitelnû nejen v souladu s obecnû závazn˘mi právními pﬁedpisy a s firemní organizaãnû ﬁídící dokumentací, ale musí reagovat na
aktuální zmûny legislativního prostﬁedí.
Vzhledem k tomu, Ïe v âeské republice do‰lo od roku
2002 k nûkolika v˘znamn˘m zmûnám v Zákoníku práce
i k vydání nového Zákona o zamûstnanosti a nûkter˘ch
dal‰ích právních pﬁedpisÛ, bylo tﬁeba zakotvit v‰echny nové skuteãnosti a pravidla rovnûÏ do Pracovního ﬁádu na‰í
akciové spoleãnosti.
Jedná se napﬁíklad o podmínky opakovaného uzavírání pracovního pomûru na dobu urãitou ãi nová pravidla
pro ãerpání pracovní dovolené. Je v nûm zdÛraznûna také
povinnost zamûstnancÛ absolvovat pﬁedepsané lékaﬁské
prohlídky a podrobnûji specifikovány povinnosti zamûstnancÛ pﬁi ochranû firemního obchodního tajemství.
Dodejme, Ïe z tûchto zmûn vycházely i závûry kolektivního vyjednávání o znûní Kolektivní smlouvy pro období let 2005 a 2006 a z podstatné ãásti byla nová pravidla
do Kolektivní smlouvy 2005/2006 zaãlenûna.
V‰ichni zamûstnanci Metrostavu budou mít moÏnost
se s nov˘m znûním firemního Pracovního ﬁádu v nejbliÏ‰ích dnech seznámit. Dokument je pﬁipraven do tisku
a kaÏd˘ zamûstnanec obdrÏí jeden jeho v˘tisk.
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Tﬁetí roãník Bienále
technick˘ch památek

NA·E FOTOREPORTÁÎ

Metrostav se stal první firmou, která podpoﬁí 3. roãník
mezinárodního bienále Industriální stopy 2005. Akce,
kterou poﬁádá Kolegium pro technické památky âeské
komory autorizovan˘ch inÏen˘rÛ a technikÛ ãinn˘ch ve
v˘stavbû a âesk˘ svaz stavebních inÏen˘rÛ, se uskuteãní pod zá‰titou ministra kultury Pavla Dostála ve dnech
19. aÏ 24. záﬁí leto‰ního roku.
V rámci bienále bude pozornost vûnována pﬁedev‰ím
mapování objektÛ a atmosféry prÛmyslov˘ch staveb, bilanci vyuÏit˘ch i ztracen˘ch ‰ancí, obrazÛm mizejícího industriálního svûta, konverzi a recyklovatelnosti prÛmyslového kulturního dûdictví jako souãásti trvale udrÏitelného
rozvoje a v neposlední ﬁadû i ekonomick˘m, technick˘m,
ekologick˘m a legislativním bariérám a limitÛm. Pro odbornou veﬁejnost uspoﬁádají poﬁadatelé mezinárodní konferenci o moÏnostech, v˘znamu a úskalích nového vyuÏití
technick˘ch a industriálních objektÛ a areálÛ. Konference
by mûla b˘t rozdûlena do ‰esti odborn˘ch blokÛ.
Souãástí bienále bude také mezinárodní scénografick˘
workshop a ﬁada rozliãn˘ch v˘stav, které se budou jiÏ tradiãnû konat v prostorách Ekotechnického muzea, na Staromûstské radnici v Praze a novû i v prostorách Vojtû‰ské
huti na Kladnû. Kladnu bude vûnován také mezinárodní
scénografick˘ workshop pod názvem Kladno/záporno. Alternativní projekty pro Kladno pﬁedstaví v˘stava doktorandsk˘ch a studentsk˘ch projektÛ pro Kladno, které vznikají na Fakultû architektury a Fakultû stavební âVUT
v Praze. Zájemci si budou moci také prohlédnout v˘stavu
fotografií Pavla Friãe, kter˘ se vûnuje promûnám industriální architektury. Dal‰í v˘stava bude vûnována meziváleãné prÛmyslové architektuﬁe v âeskoslovensku.
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Martina Novická

J U D r. P a v e l N o v á k ,
vedoucí útvaru pracovnû-právních vztahÛ

·kola zpÛsobu ﬁízení
a práce pokraãuje
Na základû vyhodnocení zku‰eností z loÀského roku
a po projednání se v‰emi v˘konn˘mi ﬁediteli, schválil
generální ﬁeditel na‰í spoleãnosti na leto‰ní rok program druhého roãníku ·koly zpÛsobu ﬁízení a práce
Metrostavu.
V uplynulém roce se ‰koly zúãastnili vedoucí projektÛ,
stavbyvedoucí, vedoucí a dal‰í vybraní pﬁípraváﬁi. V leto‰ním druhém ãtvrtletí budou do tohoto programu novû zaﬁazeni mistﬁi a ve tﬁetím ãtvrtletí vedoucí zamûstnanci
centrály a divizí. Tematické dny se tentokrát nebudou t˘kat pouze zamûstnancÛ Metrostavu, ale pﬁipojí se k nim
i vybraní zamûstnanci organizaãních sloÏek spoleãností
Subterra, Metrostav SK a Doprastav.
Obsahovou náplÀ jednotliv˘ch dnÛ pﬁipravuje útvar
kvalifikaãního rozvoje za odborné garance útvarÛ pﬁíslu‰n˘ch v˘konn˘ch ﬁeditelÛ. Také leto‰ní roãník ‰koly bude
zaji‰tûn nejen interními lektory Metrostavu, ale rovnûÏ externími experty a specialisty. Zamûﬁení leto‰ních tematick˘ch dnÛ je roz‰íﬁeno o vybrané manaÏerské dovednosti.
Dále se pﬁipravují dva volitelné tematické dny t˘kající se
vybran˘ch nosn˘ch technologií.
V leto‰ním roce se akce ‰koly budou konat v prostorách Masarykovy koleje âVUT v Praze 6 a úãastníci jednotliv˘ch tematick˘ch dnÛ budou zváni osobnû, prostﬁednictvím e-mailÛ.
Ve‰keré informace o konkrétním programu, kompletní prezentace vystoupení lektorÛ, vyhodnocení anket pﬁíslu‰n˘ch dnÛ a potﬁebné organizaãní pokyny jsou prÛbûÏnû umísÈovány na Intranetu Metrostavu v sekci Personální
servis a ·kola zpÛsobu ﬁízení a práce.

Nové mobilní buÀky
2

3

4

5

Od poãátku leto‰ního roku se na staveni‰tích Metrostavu postupnû objevují nové ãervené mobilní buÀky, protoÏe od 1. ledna platí jejich nov˘ vizuální styl.
Oproti dosavadním pomûrnû nenápadn˘m bíl˘m stavebním buÀkám budou ty nové jiÏ na dálku signalizovat,
Ïe realizace té které stavby byla svûﬁena právû Metrostavu. Jejich v˘raznou ãervenou barvu nelze pﬁehlédnout podobnû jako více neÏ pûtimetrové bílo firemní logo v horní
ãásti. Autor designu mobilních bunûk, grafik Tomá‰ Machek, pÛvodnû pﬁedloÏil celkem tﬁi varianty, z nichÏ vedení na‰í akciové spoleãnosti nakonec zvolilo toto ﬁe‰ení.
V prÛbûhu ledna zajistila divize 11 úpravu více neÏ 60
mobilních bunûk a dal‰ích 20 by jich mûlo b˘t k dispozici
do konce února. První ãervené buÀkovi‰tû vyroste nejen
v praÏsk˘ch LetÀanech, kde divize 3 zahájí v˘stavbu tﬁetí
etapy areálu TESCO, a u portálu tunelÛ pod vrchem Vítkov, které jsou souãástí rozsáhlého projektu Nové spojení, ale také na stavbû klimkovického tunelu na dálnici D47.
Nové oznaãení mobilních stavebních bunûk není jedinou novinkou v manuálu firemního vizuálního stylu, zmûn
je podstatnû více a souhrnnû jsou zapracovány do Pracovního postupu ã. 2/0¤. Podrobnû s nimi budou seznámeni
i úãastníci leto‰ní Technicko-ekonomické konference.
–bh–
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Lan‰krounská pocta hokejové legendû – brankáﬁi Bohumilu Modrému

ilustraãní foto Josef Husák

Za pouh˘ch sedm mûsícÛ postavila na‰e divize 9 sportovní halu ve v˘chodoãeském Lan‰krounû (foto ã. 1). Její slavnostní
otevﬁení se ve ãtvrtek 27. ledna stalo pro obyvatele mûsta i okolních obcí velkou událostí. Hala byla pojmenována po
slavném hokejovém brankáﬁi ing. Bohumilu Modrém, kter˘ mûl k mûstu Lan‰kroun vﬁel˘ vztah a od mládí je pravidelnû
nav‰tûvoval. PÛvodní profesí stavební inÏen˘r pÛsobil v letech 1945 aÏ 1948 jako národní správce místní cihelny
a vypracoval pro mûsto ﬁadu smûl˘ch, i kdyÏ nerealizovan˘ch urbanistick˘ch plánÛ. Legendární sportovec, mistr svûta z let
1947 a 1949 a stﬁíbrn˘ medailista z olympijsk˘ch her 1948, se stal v roce 1950 obûtí inscenovaného procesu s hokejovou
reprezentací a byl odsouzen na patnáct let vûzení. U vstupu do haly odhalil starosta Lan‰krouna Martin Ko‰Èál za asistence
dcer Bohumila Modrého Blanky a Aleny (foto ã. 2) pamûtní desku (foto ã. 3). Vystoupení pohybového studia (foto ã. 4) se
zájmem sledovala Blanka Modrá spolu se slavn˘m hokejistou, trenérem a kamarádem jejího otce Augustinem Bubníkem.
Poﬁadatelé sportovní slavnosti pozvali k pﬁátelskému utkání s místním hokejov˘m klubem b˘valé ãeskoslovenské
reprezentanty. Na stﬁídaãce tak byly k vidûní známé tváﬁe. Hokejové klání (foto ã. 7) s napûtím pozoroval i Richard Farda
(foto ã. 6). Obyvatelé Lan‰krouna jsou na nové sportovní zaﬁízení právem py‰ní a tû‰í se na závodní i rekreaãní sportování.
Te x t a f o t o J o s e f H u s á k
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