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Subterra pokroèila ve výstavbì dvou obytných souborù v okrajových èástech Prahy. Divize 2 dokonèila hrubé stavby 
dvou domù v Pitkovicích i tøí v Letòanech, rychlému postupu prací napomohl i mírný prùbìh zimy.      

Bytové domy v Pitkovicích a Letòanech   

Domy v Pitkovicích dostávají svùj tvar,         
totožný s pøedcházející etapou projektu.         

Po dosažení glajchy v Letòanech již mohl být      
v polovinì bøezna demontován jeøáb.         

Obì stavby v okrajových èástech hlavního mìsta 
jsou pokraèováním developerských projektù a di-
vize 2 na nich zaèala pracovat loni v létì. Závìrem 
zimy dosáhly všechny bytové domy glajchy, jejich 
dokonèení a pøedání klientùm je plánováno ještì 
letos. 

Nové Pitkovice podruhé
Na jihovýchodì Prahy realizuje Subterra pro spo-
leènost Central Group dva domy shodné s tìmi, 
které postavila již pøed nìkolika lety. 

Ètyøpodlažní stavby nabídnou po více než 
dvaceti bytech, budoucí majitelé mohli až dosud 

žádat o jejich individuální úpravy. Objekty jsou již 
osazeny okny, nyní stavbaøi pracují na støechách 
a také na rozvodech ZTI. Díky pøízni poèasí mohli 
pøikroèit i k realizaci fasád a omítek. 

Podle stavbyvedoucího Jaroslava Hovorky 
dokonèí divize 2 pitkovické domy již v záøí.   

Rezidence Lesopark v pøedstihu
Letošní teplá zima nahrála také harmonogramu 
stavby v Letòanech, kde Subterra realizuje vilado-
my pro spoleènost ELIDCAT Prague. „Hrubá stav-
ba byla oproti plánùm dokonèena pøibližnì o dva 
týdny døíve,“ upøesòuje vedoucí projektu Tomáš 
Hadáèek. 

Celkem 56 nových bytù ve tøech domech podle 
návrhu ateliéru KA architekti, z nichž dva jsou té-
mìø totožné, doplní uzavøený rezidenèní soubor. 
Celou zakázku by Subterra mìla dokonèit závìrem 
roku 2016. 
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Pøestavba nìmeckého tunelu Alter Kaiser-Wilhelm (AKWT), na níž se Subterra podílí již od roku 2012, je mimoøádnì složitým           
a výjimeèným projektem, kombinujícím renovaci témìø 140 let staré stavby se soudobými technologickými postupy.             

Pokraèující rekonstrukce AKWT  

V tunelu jsou postupnì realizovány bloky definitivního ostìní z monolitického železobetonu, 
pro zvýšení požární odolnosti horní klenby obsahuje smìs polypropylenová vlákna.                           

Bednicí komplex byl smontován pøed portálem 
Cochem, v tìsném sousedství NKWT.       

Souèástí rekonstrukce byla cementová injektáž 
kamenné obezdívky staré témìø 140 let.       

AKWT leží na železnièní trati Koblenz–Perl mezi 
mìstem Cochem a obcí Ediger-Eller ve spolkové 
zemi Porýní-Falc. Stavba tunelu o délce 4 205 me-
trù zaèala již v roce 1874, o tøi roky pozdìji byla do-
konèena prorážka a provedena kamenná obezdív-
ka z øádkového zdiva. Do roku 1988 šlo o nejdelší 
železnièní stavbu tohoto typu v Nìmecku.

Dnes je AKWT souèástí koridorové trati a je 
pøestavován na jednokolejný tunel, druhá kolej je 
vedena soubìžnì zbudovaným tunelem Neuer 
Kaiser-Wilhelm (NKWT), jenž byl zprovoznìn v ro-
ce 2014. Oba tubusy budou propojeny osmi propoj-
kami v zhruba 500metrových vzdálenostech. Úpra-
vy pøinesou zvýšení tra�ové rychlosti z 90 km/h na 
120 km/h a také zlepšení bezpeènosti provozu. 

Nové ostìní a prohloubení dna
Pøed zahájením hlavních prací bylo tøeba vybudo-
vat pøístupové rampy a v tunelu i pøed jeho portály 
demontovat železnièní svršek a spodek, trakèní 
vedení a také další vybavení. V rámci pøípravných 
prací byla provedena rovnìž injektáž stávající ka-
menné obezdívky.  

Samotná rekonstrukce spoèívá v zabudování 
nového definitivního ostìní ze železobetonu do pù-
vodní obezdívky. „Aèkoliv je tunelová trouba pod 
hladinou podzemní vody, je vestavba navržena bez 
mezilehlé izolace. Tìsnicí funkci pøebírá definitivní 
ostìní z monolitického vodonepropustného beto-
nu, pracovní a dilataèní spáry jsou utìsnìny po-
mocí spárových plechù a pasù,“ øíká vedoucí pro-
jektu Jiøí Patzák.

Stávající zdìná klenba je plošnì reprofilo-
vána. Minimální tlouš�ka nového definitivního 
ostìní èiní 40 centimetrù. Dno tunelu bude pro-
hloubeno pøibližnì o  1,5 metru, stávající nefunkèní 
systém odvodnìní bude nahrazen novým. Oba 
historické kamenné portály budou zachovány.

Zásobování jedním portálem
Realizace celého projektu je zatížena znaèným 
množstvím zmìn. Oproti pùvodním pøedpokladùm 
byla napøíklad zastižena kamenná obezdívka s ji-
nou tlouš�kou a odlišnou výškovou polohou paty 
klenby tunelu. Proto bylo tøeba zmìnit realizaèní 
projektovou dokumentaci, což mìlo podstatný do-
pad na harmonogram i rozpoèet stavby.

V souèasnosti probíhají soubìžnì všechny 
hlavní práce. Profilace je provedena témìø v ce-
lém tunelu, zbývá dokonèit pøibližnì posledních 
400 metrù. Spodní klenba byla vyražena zhruba ze 
tøí ètvrtin, hotova má být v dubnu. V plném proudu 
jsou rovnìž práce na definitivní obezdívce spodní 
i horní klenby, její dokonèení stanovuje souèasný 
harmonogram na záøí 2016. 

Nejsložitìjším úkolem je nyní øešení logistiky 
betonáží a armovacích prací definitivního ostìní. 
Zásobování obou bednicích komplexù horní klen-
by a pracovištì spodní klenby betonem, výztuží 
a ostatními materiály mùže probíhat pouze pøes 
portál Cochem. Profil tunelu navíc neumožòuje 
bez zvláštních opatøení vzájemné vyhýbání do-
pravních prostøedkù. „Až po dokonèení definitivy 
spodní klenby se otevøe možnost zásobování pøes 
oba portály, èímž dojde k podstatnému zjednodu-
šení logistiky stavby,“ dodává vedoucí projektu.

Vážení ètenáøi,
úvodem bych se rád nìkolika slovy vrátil k roku 
minulému. Skonèil pro nás úspìchem, zejména 
pokud jde o výši dosaženého obratu. Ta poprvé 
v historii firmy – pøi zapoèítání dceøiných spoleè-
ností – pøesáhla hranici 6 miliard korun. V této 
souvislosti je však dùležité zmínit, že tato pozitivní 
skuteènost není odrazem adekvátního rùstu èe-
ského stavebního trhu. Pøibližnì celá jedna tøetina 
našich výkonù byla realizována v zahranièí, jme-
novitì v Maïarsku, Nìmecku, Srbsku a Švédsku. 
V tuzemsku se nám mimo to podaøilo využít pøí-
znivého objemu zakázek získaných koncem roku 
2014 a potenciálu vìtšího množství projektù vypi-
sovaných v segmentu železnièního stavitelství. 
Z tohoto pohledu byl loòský obrat spíše výsledkem 
soubìhu nìkolika výjimeèných faktorù než potvr-
zením dlouhodobìjšího trendu, na jehož pokraèo-
vání bychom mohli nadále spoléhat.

Proti roku 2014 jsme dospìli k lepšímu výsled-
ku také v tvorbì zisku, i když jsme na plánovanou 
výši nedosáhli. Nepodlehli jsme falešnému lákadlu 
úspìchu ve výbìrových øízeních díky podávání 
podhodnocených nabídek a osvìdèila se i opatøe-
ní zamìøená na eliminaci rizikových zakázek. 

A jaký bude rok 2016? Rozhodnì o nic jedno-
dušší než ten minulý, spíše naopak. Dokonèíme 
v nìm realizaci dvou významných zahranièních 
projektù, a to výstavbu dálnièního tunelu Bancare-
vo v Srbsku a rekonstrukci více než ètyøi kilometry 
dlouhého železnièního tunelu Alter Kaiser-Wil-
helm v Nìmecku. Ekonomickému výsledku obou 
tìchto staveb pøikládáme velkou dùležitost. V této 
souvislosti jsme již podnikli øadu krokù a absolvo-
vali mnohá jednání; letos pùjde o to, dotáhnout 
tento proces do úspìšného konce. 

Aktuálnì evidujeme nižší zásobu práce než ve 
stejném období loòského roku. Rozdíl je významný. 
Úkolem, který pøed námi stojí, je tedy doplnìní vý-
robního programu. Musíme jej zvládnout v situaci,  
kdy èeský stavební trh trpí nedostatkem velkých 
infrastrukturních projektù a pøetlakem kapacit pøi-
pravených k jejich realizaci. Situace se mùže ještì 
dále zkomplikovat novelizací zákona o posuzování 
vlivù na životní prostøedí (EIA). V tuzemsku se žád-
né tunelové stavby pro rok 2016 nepøipravují. Aby-
chom zachovali svoji kvalifikaci v tomto segmentu, 
musíme se obracet jinam. Nejde o nic nového, 
zkušenosti s podnikáním v zahranièí už máme. 
Pøedpokládáme proto, že se nám tam podaøí navá-
zat na naše souèasné podzemní stavby dalšími. 
Platí to zejména o Nìmecku a Švédsku. Chceme 
nadále pùsobit také v Maïarsku, poèítáme také se 
Slovenskem. Tuzemský stavební trh však rozhod-
nì opomíjet nebudeme, ten stále zùstává naší 
prioritou, dvì naše divize jsou svým výrobním pro-
gramem zakotveny právì zde. 

Èeká nás tedy spousta práce, ale tak už to ve 
stavebnictví chodí. Od politických vizí o nové Hed-
vábné stezce a gigantických vodních koridorech 
spásu èekat nemùžeme. Postarejme se tedy sami 
o sebe. Loni se nám to podaøilo. Jsem pøesvìdèen, 
že máme dostatek vùle, odhodlání i odborného po-
tenciálu, abychom byli úspìšní nejen letos, ale 
i v letech pøíštích. 

Ing. Ondøej Fuchs
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Skanzen v Kouøimi u Kolína je mimoøádným souborem tradièních staveb ze 17. až 19. století, v areálu se nachází 14 staveb 
z rùzných oblastí Èech. V souèasnosti skanzen prochází úpravami, na kterých se podílí divize 4.  

Lidová architektura a moderní instalace    
D4

Jedním z exponátù Muzea lidových staveb v Kouøimi, jehož protipožární zabezpeèení øešila divize 4, 
je roubená usedlost Šperkovna  ze Strašic na Rokycansku.    „ “

Investorem rekonstrukce a dostavby skanzenu je 
Støedoèeský kraj za podpory dotací EU. První eta-
pa, bìhem které bylo na místo pøeneseno šest ob-
jektù, má skonèit v polovinì roku 2016.

Subterra získala celou zakázku loni na jaøe. 
Ochrana staveb stabilním hasicím zaøízením (SHZ) 
byla navržena již v pùvodním zadání pro stavební 
povolení. Divize 4 následnì dodala provádìcí pro-
jekty SHZ, elektrické požární signalizace (EPS), 
elektronického zabezpeèovacího systému (EZS) 
i požárnì bezpeènostního øešení. Po projednání 

dokumentace s Hasièským záchranným sborem 
v Kolínì a získání kladného stanoviska mohli pra-
covníci divize 4 na konci záøí v areálu zahájit po-
kládku plastového páteøního potrubí PE 225.   

Spolupráce s hasièi i památkáøi 
Spojení lidových staveb se souèasnou technolo-
gií a pøedpisy samozøejmì pøedstavovalo složitý 
problém, trasování rozvodù i umístìní koncových 
prvkù proto bylo podrobnì konzultováno s pracov-
níky památkové péèe.

„Jejich pùvodní pøedstavu, že nic ze souèasné 
technologie nebude vidìt, nebylo možno uskuteè-
nit. Bìhem øady jednání jsme pøedkládali rùzné 
vzorky. I pøes tyto detailní konzultace pak na stav-
bì došlo ke zmìnám jak na rozvodech, tak v umís-
tìní koncových prvkù,“ vysvìtluje okolnosti pro-
jektu jeho vedoucí František Holeèek. „Stanoviska 
památkáøù a hasièù byla èasto velice odlišná a my 
jsme mezi obìma složkami státní správy dìlali 
prostøedníky.“

Spolu s osazováním pøípojných šachet a vnitø-
ních rozvodù byla zahájena montáž strojovny, v níž 
jsou dvì dieselová èerpadla s výkonem 6 000 l/min. 
Na pøelomu roku bylo dokonèeno SHZ vèetnì èásti 
elektro, následovaly instalace EPS a EZS v jednot-
livých stavbách i samotné strojovnì. Díky pøíznivé-
mu poèasí budou již v dubnu probíhat proplachy 
potrubí a tlakové zkoušky, následuje oživování 
všech systémù.   

Støedoèeský skanzen v Kouøimi by se mìl i na-
dále rozrùstat, další etapa poèítá s 18 objekty 
vèetnì kostela.

Ve Švédsku již tøetí tunel    

D1 Ve Stockholmu pokraèuje Subterra v ražbì pøí-
stupových tunelù Sätra a Skärholmen, souèástí 
výstavby jižní vìtve silnièního obchvatu metropo-
le. Celkovì již tøetí tunel byl otevøen na staveništi 
Sätra. 

„Zatím se nám daøí organizovat stavbu efekt-
tivnì, poprvé v krátké historii tohoto projektu jsme 
napøíklad provedli odpal tøí èeleb v jedné smìnì,“ 
øíká hlavní stavbyvedoucí Dalibor Èenèík. Pracov-
níci dceøiné spoleènosti Subterra Sverige AB zá-
roveò absolvovali øadu nároèných školení, tým 
také doplnili razièi ze slovenské spoleènosti STI, 
která se na zakázce podílí.  

Práce na stockholmských pøístupových tune-
lech, ražených tzv. „skandinávskou metodou“, bu-
dou dokonèeny závìrem letošního roku.

D4 Výstavba v bývalém továrním areálu Waltrovka, 
v pražské ètvrti Jinonice, opìt pokraèuje i s pøi-
spìním spoleènosti Subterra. 

Divize 4 uspìla v dalším výbìrovém øízení, pro 
Penta Investments vybuduje infrastrukturu v jižní 
èásti projektu. Jedná se o prodloužení obslužné 
komunikace okolo již dokonèené administrativní 
budovy Aviatica do prostoru pøipravované výstav-
by sousedícího objektu se stejným úèelem, nazva-
ného Dynamica. Práce dále zahrnují zøízení inže-
nýrských sítí, tedy splaškové a deš�ové kanalizace 
vèetnì retenèní nádrže, vodovodu a plynovodu.

Zakázka je rozdìlena do dvou etap. První pro-
bìhne ještì letos a spoèívá ve vybudování kana-
lizace, jež uvolní pozemek pro výstavbu samotné 
budovy. Druhá etapa bude následovat v první po-
lovinì roku 2017, jejím pøedmìtem bude realizace 
ostatních rozvodù i vlastní komunikace.

D1 Od 1. bøezna 2016 má divize 1 nového øeditele, 
kterým se stal jednapadesátiletý Josef Baèa.

Absolvent VŠB v Ostravì spojil se spoleèností 
Subterra celou svoji dosavadní kariéru. V roce 
1987 nastoupil do státního podniku VDUP jako mis-
tr a poté prošel všemi výrobními øídícími úrovnì- 
mi až po krátkodobé pùsobení ve funkci øeditele 
odštìpného závodu Tišnov. Bìhem let byl èlenem 
projektových týmù pro øadu nosných technologií 
podzemních staveb, napøíklad plnoprofilové razicí 
stroje Demag, mikrotuneling Iseki èi ražbu èistíren 
odpadních vod. Jednou z významných a rovnìž 
mimoøádnì nároèných zakázek, na nichž se podí-
lel, byla ražba Královopolských tunelù v Brnì, do-
konèená v roce 2012.    

V poslední dobì zastával Josef Baèa funkci 
výrobního námìstka divize 1 a vedoucího projektu  
Tunel Bancarevo v Srbsku. 

Infrastruktura pro areál Waltrovka  

Øeditelem divize 1 Josef Baèa   
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Koncem letošního roku má dojít ke zprovoznìní zbývajícího 12kilometrového úseku dálnice D8 pøes Èeské støedohoøí. 
Souèástí stavby jsou i tunely Prackovice a Radejèín, jejichž technologické soubory dodává divize 4.           

Mateøská škola Na Sychrovì v Praze 10 byla pøed devíti lety uzavøena, vzhledem k opìtovnému nárùstu poptávky však probíhá 
již druhá etapa její rekonstrukce. Stejnì jako pøed dvìma lety je dodavatelem divize 2 Subterra.        

Technologické vybavení tunelù na D8 

MŠ Na Sychrovì pro více dìtí  

D4

D2

Subterra vybavuje veškerými technologiemi tunel 
Prackovice mìøící témìø 300 metrù, tunel Radejèín 
s více než dvojnásobnou délkou a rovnìž 133met-
rový most, jenž je propojuje.    
    „Díky mírné zimì se týmu, který øídí stavbyve-
doucí Michal Robek a Petr Maïar, podaøilo reali-
zovat všechny silnoproudé kabelové rozvody, usa-
dit do výklenkù vnitøní SOS skøínì a vybavit tunely 
dopravními znaèkami,“ popisuje aktuální stav za-

kázky vedoucí provozu elektro Michal Virt. „Na žá-
dost ØSD bylo v pøedstihu zprovoznìno prùjezdní 
tunelové osvìtlení, které slouží i jako staveništní, 
což kolegùm z Metrostavu usnadòuje dokonèo-
vací práce,“ dodává stavbyvedoucí Michal Robek. 

Øídicí systém 
Vybavení technologických objektù pro oba tunely 
bylo z vìtší èásti dokonèeno v minulém roce. Nyní  

probíhají montáže místních datových komunikací 
a dále budou dozbrojeny trafostanice a rozvodny, 
pro pøipojení na distribuèní sí� ÈEZ. Divize 4 pracu-
je také na instalaci koncových zaøízení slabo-
proudých provozních souborù, tedy kamerových 
systémù, elektrické požární signalizace, mìøení 
fyzikálních velièin, mìøení dopravních dat, rádio-
vého spojení a reproduktorù rozhlasu.

Zároveò byly zahájeny pøípravné práce na nej-
dùležitìjší souèásti dodávky – øídicím systému 
dopravy a technologie, pro každý tunel zvláš�.  

Individuální zkoušky všech provozních soubo-
rù jsou naplánovány na èerven, poté bude odladì-
na jejich komunikace s øídicím systémem. Na zá-
vìr provìøí pracovníci divize 4 funkènost ovládání 
všech zaøízení z místního dispeèinku, situované-
ho v technologickém objektu tunelu Radejèín.  

Instalace technologií v nových dálnièních tu-
nelech je koordinována tak, aby dílo mohlo být 
pøedáno investorovi jako jeden dopravní celek. 
Zkušební provoz bez dopravy má být zahájen již na 
podzim letošního roku. 

Ke všem lidovým stavbám muselo být pøivedeno 
plastové potrubí zásobující SHZ vodou.       

Pavilony Mateøské školy Na Sychrovì upoutají 
výraznou barevností fasád.        

Spolu s osvìtlením zajiš�uje provoz elektro 
napøíklad dopravní znaèení a SOS skøínì.        

Každý z tunelù má svùj technologický objekt, 
v nìmž jsou zejména trafostanice a rozvadìèe.          

Stavba v areálu mateøské školy zahrnuje opravu 
dvou pavilonù a provozní budovy a rovnìž vybu-
dování spojovacího krèku. Rekonstrukce pøinese 
navýšení kapacity o 112 dìtí. 

Na hranici novostavby
Pavilony musely být kvùli nedostateèné izolaci po-
dlah zcela odstrojeny a z pùvodních konstrukcí zù-
staly pouze sloupy s patkami. Základová deska je 
zcela nová.     

Stìny pavilonù tvoøí zdivo z ytongu a poro-
thermu, fasády s plastovými okny mají standardní 

zateplení. Pod podlahou spojovacího krèku vedou 
nové inženýrské sítì. Ve tøídách bylo položeno 
PVC a také koberce. Rekonstrukce se týká rovnìž 
zahrady, což zahrnuje nové chodníky, zelené plo-
chy i hrací prvky s mìkkou dopadovou plochou 
z EPDM.

Velmi výraznì pùsobí barevnost budov, jež 
prošla jistým vývojem. „Fasády mìly pùvodnì být 
jasnì žluté, pomalované rozpohybovanými panáè-
ky. O novém výtvarném øešení bylo rozhodnuto po 
zásahu zástupce investora,“ popisuje zmìnu ve-
doucí projektu Michal Krenar.
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Více než 15kilometrový železnièní úsek Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštìm byl uveden do zkušebního provozu 
koncem loòského roku. Revitalizace neelektrifikované trati, jež prochází pohoøím Beskyd, bude hotova na podzim roku 2016.   

Valašská tra� ve zkušebním provozu     
D3

V dobì výstavby tunelu pøed více než sto lety si 
dìlníci museli vystaèit se základními nástroji.            

Pøi zøizování železnièního svršku se uplatnil 
portálový pokladaè pražcù Robel PA 1-20 ES.         

Výluka na valašské jednokolejné regionální trati 
skonèila již na sklonku roku 2015.         

Divize 3 nasadila i další vlastní stroje, napøíklad  
automatickou strojní podbíjeèku ASPv 08-275.          

Obnova východoèeské regionální trati Trutnov – Teplice nad Metují byla rozdìlena do dvou etap, první skonèila již v prosinci.  
Hlavní souèást druhé etapy, završené koncem bøezna, tvoøila rekonstrukce Teplického tunelu provedená divizí 1.       

     

Stoletý Teplický tunel v novém  
D3

Portály Teplického tunelu tvoøí kamenné zdivo, jehož pùvodní materiál byl oèištìn a znovu použit. 
Klenák nese letopoèet 2016. Ostìní tubusu se zvìtšeným profilem je nyní železobetonové.    

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit atraktivitu cel-
kem 32kilometrové neelektrifikované jednokolejné 
trati pro místní obyvatele i pro návštìvníky Adr-
špašsko-teplických skal.   

Stabilizace podloží a obnovená dopravna 
První èást stavby, úsek Trutnov støed – Teplice nad 
Metují mìsto, zahrnovala odstranìní propadù ry-
chlosti ve dvou úsecích, spoèívající v kompletní 
výmìnì svršku se zmìnou smìrových a výško-
vých pomìrù trati, úpravì spodku i èásteèné opra-
vì odvodnìní. 

Ke zhoršení kvality železnièního spodku došlo 
vlivem klimatu, namìøené hodnoty únosnosti již 
nebyly vyhovující, a podloží tedy muselo být stabi-
lizováno. „Geotechnik navrhl recepturu pojiva, to 
bylo pomocí frézy promíseno se zeminou a nako-
nec byla vrstva srovnána a zahutnìna. Následnì 
jsme úspìšnì provedli zkoušku únosnosti,“ vy-
svìtluje použitou technologii stavbyvedoucí Milan 
Badura.  

Pøi pøestavbì pøejezdu na 27. kilometru byla 
použita celopryžová konstrukce. Souèástí projek-
tu bylo i nahrazení kamenného mostu železobeto-
novým.  

V rámci revitalizace dopravny Adršpach, spo-
jené s redukcí poètu kolejí, byla provedena kom-
pletní výmìna svršku a spodku vèetnì odvodnìní, 
kabeláž pro sdìlovací a zabezpeèovací zaøízení 
a také výstavba poloostrovního nástupištì. Divi-
ze 4 dodala osvìtlení a rovnìž ohøev výhybek.

Cestující v dobì výluky využívali autobusy, po 
silnici však musely být pøepravovány také veškeré 
stroje a materiály. „Tra� byla neprùjezdná z obou 
smìrù, kvùli rekonstrukci tunelu, resp. výstavbì 
mostu,“ popisuje Milan Badura složitou logistiku.   

Pøekvapení ve skále i ostìní
Rekonstrukce tunelu z roku 1908 o délce 230 met-
rù spoèívala v rozšíøení jeho profilu, provedení hy-
droizolace a také nahrazení kamenné obezdívky 
železobetonovým ostìním, vèetnì chodníkù a mul-
tikanálù. Zakázka se vyznaèovala krátkými termíny 
a rovnìž tím, že se odehrávala v CHKO.  

Po zahájení výluky v záøí 2015 a vybudování 
pøístupových komunikací k portálùm, což se pra-
covníkùm divize 1 podaøilo zajistit v neobvykle 
krátkých lhùtách, následovaly z obou stran ražby 
Novou rakouskou tunelovací metodou.   

Samotné ražby byly pomìrnì komplikované, 
nebo� probíhaly v horninì s blokovitou odluèností 
a vysokou tvrdostí. V prùbìhu stavby musela 
Subterra pøikroèit k zásadním zmìnám v postu-
pech ražby vedoucím k dílèímu posunu harmono-
gramu.  

„Bloky horniny byly nestabilní a vznikaly zna-
èné, geologicky podmínìné nadvýlomy. Pøedpo-
kládaný objem pùvodního ostìní a kamenné za-
kládky se nepotvrdil, a tak ražba v zásadnì vìtší 
míøe probíhala v rostlé horninì,“ øíká vedoucí 
projektu Jan Panuška. Tyto zmìny byly detailnì 
zaznamenávány prostøednictvím systému Naviga-
tor a poté jako vícepráce uplatòovány na stranì 
objednatele.

Po dokonèení ražeb byla provedena fóliová 
hydroizolace deštníkového typu, následnì defini-
tivní železobetonové ostìní a také vyzdìní kamen-
ných portálù z pùvodních kvádrù. 

Souèástí dokonèovacích prací bylo osvìtlení 
vèetnì rozvadìèe se záložním zdrojem a další ka-
beláž zajiš�ovaná divizí 4. Rekonstrukci Teplické-
ho tunelu završila divize 3, která provedla návoz 
štìrkového lože a pokládku kolejí.     

Jednokolejná regionální železnice, tvoøící èást 
spojnice Ostravy a Valašského Meziøíèí, prochází 
od poloviny loòského èervna celkovou obnovou 
pod vedením spoleènosti Subterra, ve spolupráci 
s OHL ŽS.  

Efektivní Robel 
Ve stávajícím drážním tìlesu probìhla sanace že-
leznièního spodku i rekonstrukce svršku. Subterra 
pracovala v úseku mezi stanicemi Kunèice pod 
Ondøejníkem a Frenštát pod Radhoštìm, jenž mìøí 
zhruba 6 kilometrù. 

Realizaci železnièního svršku zajistily stroje 
Robel, které divize 3 vlastní. „Tato technologie je 
pro zøizování zejména mezistanièních úsekù velmi 
vhodná a dokázala významnì urychlit dobu vý-

stavby. Pøi montáži kolejového roštu jsme praco-
vali na dvì smìny i pøes noc. Práce byly také limi-
továny uzávìrami pøejezdù a realizací pevné jízdní 
dráhy na mostì ve Frenštátu pod Radhoštìm,“ 
øíká vedoucí projektu Tomáš Kotek. 

V železnièní stanici Kunèice pod Ondøejníkem 
bylo upraveno kolejové øešení a rovnìž vybudován 
nový podchod vèetnì pøilehlých nástupiš�. Práce 
zahrnovaly i rekonstrukci øady pøejezdù èi pøecho-
dù a mostù nebo propustkù. Souèástí zakázky byla 
obnova elektrických instalací, tedy osvìtlení a za-
bezpeèovacího a sdìlovacího zaøízení.        

Dokonèovací práce do léta
I po uvedení do zkušebního provozu bude na trati 
až do poloviny letošního roku probíhat øada prací.

V dubnu se úsek nevyhne pìtidenní výluce, pøi 
níž bude na kolejích od Frýdlantu nad Ostravicí až 
po Frenštát pod Radhoštìm provedeno tzv. tøetí 
podbití. Dále dojde k úpravám kolejového lože 
a okolních svahù, dokonèeny budou rovnìž pøe-
jezdy. Na kvìten je plánováno broušení kolejnic 
v noèních výlukách. Za provozu budou zpracovány 
také poslední detaily, probìhne úklid a opravy dot-
èených obecních komunikací. 

Revitalizace moravskoslezské trati pøinese 
zkrácení jízdní doby, zvýšení bezpeènosti i spoleh-
livosti a výhledovì také nárùst osobní dopravy na 
celé trase, jež vede k øadì turistických cílù. Sta-
vební práce mají být hotovy do konce èervna, ofi-
ciální ukonèení celého projektu je stanoveno na 
30. záøí. 
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PÌT OTÁZEK

Pavel Zykán pracuje pro Skupinu Metrostav již 
dvì desítky let. Do spoleènosti Subterra nastoupil 
v roce 2004, jejím ekonomickým øeditelem se stal 
o  tøi roky pozdìji. Na poèátku každého roku samo-
zøejmì pøedevším bilancuje dosažené výsledky. 

Jste spokojen s hospodaøením spoleènosti v loò-
ském roce?
S výsledky roku 2015 mohu být spokojen pouze èá-
steènì. Podaøilo se nám dosáhnout mimoøádných 
výkonù, celkem více než 6 miliard korun. Výraznì 
nám však pomohl obrat v zahranièí. Ponìkud jsme 
zaostali v tvorbì zisku, když jsme dosáhli zhruba tøí 
ètvrtin plánované hodnoty.

Jaký podíl tedy pøedstavuje zmínìná èinnost 
v zahranièí, poèítáme-li i dceøiné spoleènosti?
Obrat v zahranièí loni èinil 34 procent z celkových 
výkonù. Hospodáøský výsledek je složité hodnotit, 
protože ten skuteèný poznáme až po dokonèení 
každé stavby.

Napøíklad Maïarsko ovlivnilo naše výsledky 
pozitivnì, nebo� v loòském roce jsme dostali do-
placeny veškeré vícepráce z prvního tamního pro-
jektu. Po mnoha letech, kdy jsme své podnikání 
v Maïarsku dotovali, se tedy situace obrátila.

Druhý pøíklad již ovšem pozitivní není. Myslím 
tím zakázku Tunel Bancarevo v Srbsku, kde se od 
zaèátku potýkáme s nekomunikativním investorem 
a stavbì se nedaøí podle našich pøedstav. 

Jaký pomìr zahranièních a tuzemských zakázek 
byste považoval za ideální?
Odpovìï je jasná. Nejlepší by byl co nejmenší po-
díl zahranièních akcí, nebo� každá zemì je jiná 
a my se odlišnosti musíme rychle nauèit. Dùleži-
tým aspektem je jazyková vybavenost týmu. Jako 
ekonom samozøejmì nejvíce vnímám objektivní 
finanèní rizika, dodateèné náklady na administra-
tivu a také na nápravu chyb plynoucích z pøípravy 
a realizace v cizím prostøedí. Zkušenost nás po-
uèila, že bez významné spolupráce místních od-
borníkù se zkrátka neobejdeme. 

Realita je však taková, že vìtší tunelové stav-
by jsou u nás v nedohlednu a na železnici se loò-
ský rok také jen tak opakovat nebude. Subterra je 
nastavena na obrat pøes 5 miliard korun. Chceme-
-li si udržet vlastní kapacity a schopnost realizovat 
technicky nároèná díla, nic jiného než hledání za-
kázek v zahranièí nám nezbývá. Železnice stavíme 
v Maïarsku, snažíme se uspìt v Chorvatsku. Co se 
týká tunelù, dokonèujeme jeden dálnièní v Srbsku, 
realizujeme rekonstrukci železnièního v Nìmecku 
a naše nová švédská dcera razí tunely v rámci bu-
dování èásti obchvatu Stockholmu. To jsou zemì, 
na nìž se chceme zamìøit i do budoucna.

Odrážejí celkové výsledky oživení ekonomiky po 
hospodáøské krizi?
Co se rùstu týká, tak optimistický jako média bych 
nebyl. Je sice pravda, že stavební produkce proti 
roku 2014 výraznì vzrostla, nesmíme však zapomí-
nat, že i tak byl její objem v loòském roce pøibližnì 
o 30 procent nižší než v roce 2007.

Naše loòské rekordní výkony bych s rùstem 
èeského stavebnictví nespojoval. Z pøevážné èásti 
byly dosaženy jednak v zahranièí, jednak na želez-
nici, kde šlo o mimoøádnou situaci. Konèil Operaè-
ní program Doprava I a stát potøeboval vyèerpat 
dotace. Bylo proto nutné do konce roku realizovat 
nebývalé množství staveb. Teï se však projevuje 
negativní dopad této situace, kdy v letošním roce 
je na železnici zakázek naopak nedostatek.

Která z divizí vám loni udìlala nejvìtší radost?
Tøi z našich ètyø divizí splnily plánované paramet-
ry, vynikla mezi nimi divize 3. Radost budu mít, až 
splní všechny. 

Pavel Zykán 
ekonomický øeditel spoleènosti Subterra

D1

Dopravna Adršpach dostala nové poloostrovní 
nástupištì vèetnì osvìtlení.      
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GRATULACE

V prostorách nové budovy Evropské centrální 
banky ve Frankfurtu nad Mohanem se 13. listopa-
du 2015 konala vrcholná mezinárodní konference 
Evropské komise pro životní prostøedí k 20. výroèí 
založení systému EMAS.     

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme 
neboli Evropský systém environmentálního øízení 
a auditu) je Evropskou komisí vyvinutý nástroj, kte-
rý nejrùznìjším organizacím umožòuje do jejich 
systému øízení dobrovolnì zapracovat postupy še-
trné k životnímu prostøedí. V souèasné dobì má 
EMAS registrované èleny ve všech 27 zemích EU, 
jejich poèet se pohybuje již okolo ètyø tisíc.  

U pøíležitosti kulatého výroèí byly na frankfurt-
ské konferenci ocenìny organizace, které se do 
EMAS zapojily mezi prvními v jednotlivých zemích 
a staly se tzv. Národními prùkopníky (National Pio-
neer). Jednou z nejdéle registrovaných v Èeské 
republice je rovnìž spoleènost Subterra, která pøí-
slušné ocenìní od Evropské komise obdržela na 
poèátku letošního února. Prestižní status Národní-
ho prùkopníka pøedstavuje vyjádøení dùvìry v ce-
loevropském mìøítku, zároveò se pro spoleènost 
stává dlouhodobým závazkem v oblasti environ-
mentální politiky. 

Každoroèní konferenci Skupiny Metrostav hostilo letos 22. bøezna Centrum souèasného umìní DOX v pražských Holešovicích. 
Na programu bylo nejen hodnocení výsledkù z uplynulého období, ale také pohled do budoucnosti.                        

Strategická konference Skupiny Metrostav 

Jako zástupce spoleènosti Subterra vystoupil               
výrobní námìstek divize 3 Tibor Trnovszký.          

Patronka horníkù vytesaná ze žuly je urèena pro 
pøístupové tunely ve Stockholmu.          

Svatou Barboru vytvoøil Dalibor Èenèík i bìhem 
svého pobytu v protestantském Švédsku.         

Nároèný závod bylo možno zvládnout pouze díky 
spolupráci celého týmu.          

Bezpeènost handicapovaných cyklistù v bìžném 
provozu zajiš�ovala doprovodná vozidla.           

Spoleènost Metrostav vyslala své reprezentanty 
na handy cyklo maraton již v roce 2015.           

Místo švédské stavby zachytil její vedoucí také 
na nìkterých obrazech.          

Nejèastìji pracuje Dalibor Èenèík se døevem, 
tato Barbora dohlíží na Teplický tunel.           

Letošní strategická konference probìhla 
v inspirativním prostøedí centra DOX.          

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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Martina Formánková 26. 5.

50 let
Petr Sikora  24. 4.
Jiøí Èípa 24. 5.

55 let
Dalibor Koula 23. 4.
Jan Hlupík 27. 4.
Zdenìk John  6. 5.
Michal Žáèek 19. 5.
Ivo Tyráèek 21. 5.

60 let
Jaromír Štípl 5. 4.
Tomáš Šamárek 18. 5.
Petr Hoøánek 27. 5.

65 let
Miloslav Švec 3. 5. 

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
Josef Kaòka 1. 4.

Pavel Adameèko 3. 4.Ing. 
Ladislav Pavelka 2. 5.

Zifèák 4. 5.Pavel 
Jan Pøikryl 31. 5. 

15 let
ø 23. 4. Josef Stola

1. 5.Ing. Ondøej Richter 
20 let

1. 4. Ing. Pavel Zykán 
4. 4.Olga Hellingerová 

Michal Kopøiva 6. 5.
30 let

Ing. Josef Mihalko 1. 5. 
40 let

Tomáš Šamárek 2. 4. 

Subterra prùkopníkem EMAS   

Letos sedmapadesátiletý rodák z Ostravy v životì 
vystøídal již nìkolik zamìstnání, v divizi 1 Subterra 
pracuje od roku 2003. 

V souèasnosti pùsobí Dalibor Èenèík ve Švéd-
sku, kde už více než rok øídí ražbu pøístupových tu-
nelù Sätra a Skärholmen. Také ve Stockholmu si 
našel èas nejen na vysochání svaté Barbory, ale 
rovnìž na malování obrazù.             

Mohlo by se zdát, že pozice hlavního stavby-
vedoucího má k výtvarnému umìní daleko, Dalibor 
Èenèík však nachází nìco spoleèného: „Pøi obojím 
mì zajímá hlavnì hledání a objevování.“ 

 Nejtìsnìjším spojením práce na podzemních 
stavbách s jeho øezbáøskou a sochaøskou vášní 
ale zùstávají právì sošky patronky, jichž vytvoøil již 
více než stovku. Mnohé z nich støeží tunely a další 
stavby spoleèností Subterra èi Metrostav situova-
né v Èesku a rovnìž v cizinì. „Stojí v Nìmecku, 
Rakousku, Chorvatsku, Srbsku, ale i ve Finsku, 
Švédsku a na Islandu. Jedna se nìjakou náhodou 
dostala až do Austrálie,“ vypoèítává autor vpravdì 
celosvìtové rozšíøení svého díla. 

„Svatou Barboru pokaždé zpodobòuji jako 
krásnou mladou ženu,“dodává Dalibor Èenèík.   

i

V úvodní èásti konference se prezident Skupiny 
Metrostav Jiøí Bìlohlav a viceprezident  František 
Koèí vìnovali ekonomickým výsledkùm celé sku-
piny i jejích èlenù. Tématem bylo rovnìž pùsobení 
v zahranièí, významné stavby, strategické opera-
ce a budoucí výzvy.   

V druhé èásti konference hovoøili za jednotli-
vé spoleènosti jejich vrcholní manažeøi. Subterra 
byla zastoupena výrobním námìstkem divize 3 Ti-
borem Trnovszkým, který delegátùm pøedstavil 
realizovanou rekonstrukci železnièního úseku Bu-
dapeš�-Kelenföld – Tárnok v Maïarsku. 

Ètvrtého roèníku nejdelšího cyklistického závodu ve støední Evropì urèeného pro zdravé i handicapované sportovce 
se na zaèátku srpna zúèastní i zamìstnanci spoleènosti Subterra.                             

Každou podzemní stavbu tradiènì provází slavnostní osazení sošky svaté Barbory, patronky horníkù a dalších profesí 
s vyšší mírou rizika. Zvykem se bìhem let stalo i to, že svìtici dává podobu nadaný zamìstnanec spoleènosti Subterra.   
                        

Metrostav handy cyklo maraton 2016 

Svaté Barbory Dalibora Èenèíka 

Metrostav handy cyklo maraton 2016 je otevøen 
pro dvou-, ètyø- èi osmièlenné týmy s doprovo-
dem, v nichž figuruje minimálnì jeden èlovìk s tì-
lesným postižením. Každé cyklistické družstvo je 
zároveò patronem nìkoho, kdo se s handicapem 
teprve uèí žít a potøebuje podporu a motivaci.     

Letošní roèník unikátního maratonu bude již 
ètvrtým a pøinese øadu novinek. Za ètyøi dny, v roz-
mezí 111 hodin, musejí týmy štafetovým zpùsobem 
zdolat  trasu o délce 2 222 kilometry s 26 kontrol-
ními body. Závod se startem i cílem v Praze zavítá 

mezi 2. a 6. srpnem do všech krajù ÈR a do Brati-
slavy. Pojede se nonstop, bez ohledu na poèasí. 
Nepùjde pouze o rychlost, pohár ve své kategorii 
získají týmy, jež budou nejlépe reprezentovat zá-
kladní ideje celého podniku, tedy solidaritu a spo-
lupráci.           

Po loòské premiérové úèasti se letos v bar-
vách Metrostavu, generálního partnera akce, po-
staví na start dva týmy. Jeden za samotnou spo-
leènost, druhý pak za celou Skupinu Metrostav – 
a v nìm bude mít své zástupce i Subterra.

Spolek Cesta za snem poøádá i jiné sportovnì-
-integraèní projekty, napøíklad ÈEZ handy kvadri-
atlon smíšených dvojic. Po jeho zimní èásti se 
uskuteèní ještì tøi letní kvadriatlony. Podpoøit po-
hybem dobrou vìc lze i na akci Okolo mìst. Zdraví 
i handicapovaní cyklisté ve shodný èas vyjedou 
napøíklad kolem Prahy, Brna, Ostravy, Plznì èi Li-
berce. Zúèastnit se mùže každý vèetnì dìtí, lze 
absolvovat libovolnou èást cesty. 

Bližší informace najdete na webových strán-
kách spolku www.cestazasnem.cz. 
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