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ZPR AVODAJ

MODERNÌJŠÍ TRA BRNO−KUØIM

TECHNOLOGIE DÁLNIÈNÍCH TUNELÙ

Osmnáct mostù na maïarské dálnici M43

D3

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Souèástí 23kilometrového úseku dálnice Makó−Nagylak, který byl zprovoznìn v polovinì èervence, je také šest nadjezdù
a dvanáct podjezdù. Na jejich stavbì se podílela rovnìž spoleènost Subterra.
Dálnice M43, mìøící nyní témìø 60 kilometrù, vede
pøíhranièní oblastí jižního Maïarska. Dva její dosavadní úseky byly do provozu uvedeny již v letech
2005 a 2011, slavnostní otevøení poslední èásti se
konalo 11. èervence.
Pro tuzemského øidièe pøedstavuje dostavba
této spojnice možnost dojet po dálnicích až do
Rumunska, po trase Praha−Brno−Bratislava−Budapeš−Segedín−Makó−hranice. Spolu se závìreèným úsekem M43 byla do provozu uvedena také navazující dálnice A1 v Rumunsku, jež vede do
mìsta Pécska.
Kilometr mostù
V rámci dostavby M43 bylo vybudováno šest mostù, které jsou souèástí samotné dálnice, a dalších
dvanáct vedoucích pøes ni. Rozsáhlou zakázku
realizovalo Sdružení DSD, skládající se ze spoleèností Dömper, Doprastav RBR a Subterra.
Témìø všechny mosty mají malá nebo støední
rozpìtí do 26 metrù, výjimku tvoøí 120metrová stavba s rozmìrem polí 35,3 + 45,85 + 38,3 metru. Délka
všech pøemostìní v souètu dosahuje necelého kilometru. Z pohledu konstrukce se jedná o témìø
identická øešení, montované pøedpjaté železobetonové nosníky vysoké 90 až 120 centimetrù se
spolupùsobící monolitickou deskou. Základy mostù pak tvoøí hlubinné železobetonové piloty o prùmìru 80 až 100 centimetrù.
Hned šestnáct mostù stavìli zhotovitelé najednou, zbývající dva pak s èasovým odstupem,
nebo šlo už o další zakázku. „Pøi zakládání jsme
pracovali souèasnì na dvou staveništích, protože
jsme mìli k dispozici dvì vrtací soupravy pro
realizaci hlubinných pilot. Následnì jsme pokraèovali již na všech mostech souèasnì, a to až do

Všem ostatním stavbám se vymyká 120metrové
pøemostìní potoka o tøech polích.

Konstrukce vìtšiny mostù na posledním úseku dálnice M43 je tvoøena montovanými nosníky
z pøedpjatého železobetonu, s nimiž staticky spolupùsobí monolitická deska.
montáže pøedpjatých nosníkù. Ta byla opìt postupná, potøebovali jsme pro ni speciální jeøáby,“
popisuje postup prací vedoucí projektu Gergely
Bölcskei z divize 3 Subterra.
Komplikace kvùli poèasí
Stavbaøi se museli vypoøádat s nejrùznìjšími problémy. Kromì nedostatku materiálu pro náspy je
trápily zejména pøírodní podmínky.
Do hlavních prací zasáhly vydatné deštì, jež
zaplavovaly staveništì a vynutily si nìkolikatýden-

ní pøestávku. „Nejvíc nám komplikovaly práci na
nejdelším mostu. Nosníky o 45metrovém rozpìtí
bylo možno vyzdvihnout a zabudovat pouze z obou
bøehù pøemosovaného potoka. Vzhledem k nepøízni poèasí jsme se na místo prakticky nemohli dostat,“ vzpomíná na nejnároènìjší chvíle realizace
Gergely Bölcskei.
Podíl na stavbì dálnièních mostù pøedstavuje
významný referenèní projekt, který spoleènosti
Subterra umožní ucházet se o další zakázky nejen
v Maïarsku.

Souèástí zakázky byly také objekty s rozpìtím
pouhých nìkolika metrù.

Dálnici pøeklenují rovnìž mosty urèené pro
živoèichy neboli ekodukty.

Inženýrské sítì pro výstavbu v Letòanech

D4

Na severním okraji Prahy zaèala realizace projektu U Lesoparku s více než stovkou rodinných domù.
Rozvody a komunikace pro stavbu první etapy zajišuje divize 4 Subterra.
hlavní rozvody vody, plynu a dešové i splaškové
kanalizace. Souèástí zakázky jsou rovnìž spoleèné komunikace a veøejné osvìtlení.

Spolu s realizací inženýrských sítí na místì již
probíhá i stavba øadových domù.
Nový obytný soubor v pražských Letòanech budou
tvoøit samostatné i øadové rodinné domy a jeho
první èást má být pøipravena k nastìhování v polovinì pøíštího roku. Divize 4 pro tuto etapu dodává

Rozsáhlé rozvody pro 52 domù
Realizaci inženýrských sítí zahájila divize 4 na
poèátku letošního èervna. Do pøíštího kvìtna musejí stavbaøi rozvést a zprovoznit více než kilometr
kanalizaèního potrubí, 1 250 metrù plynového potrubí, 700 metrù vodovodního øadu, dále pøipojit
deset stožárù pro veøejné osvìtlení, vybudovat více než 3 500 metrù ètvereèných asfaltových komunikací a rovnìž 600 metrù ètvereèných ostatních
povrchù.
Témìø všechny uvedené rozvody jsou pøipojeny na stávající inženýrské sítì. „Jedinou výjimku
tvoøí dešová kanalizace, která bude svedena do

vsakovacích galerií. Splašková voda bude proudit
nejprve do pøeèerpávací stanice a dále do kanalizaèního øadu a èistírny odpadních vod,“ upøesòuje
koncová napojení vedoucí provozu inženýrských
sítí Martin Vlk.
Plány na další etapy
Investor projektu U Lesoparku bude v pøíštích letech realizovat jeho dvì další etapy. Po stavbì
zbývajících 62 rodinných domù totiž soubor doplní
také viladomy a sportovní klub s tenisovými i squashovými kurty, sálem pro fitness a rovnìž s vlastní
restaurací.
Pøestože je v sousedství plánována další výstavba, uchová si letòanská lokalita pro své obyvatele i návštìvníky také dostateènì rozsáhlé plochy zelenì.

Vážení ètenáøi,
vstoupili jsme do podzimu, do jehož pestré palety
barev se tentokrát pøikrádá i barva èerná; to když
k nám doléhají zprávy, kolik lidí zahynulo pøi nedávných náletech v rùzných váleèných oblastech.
Èerná je také barva Islámského státu, který v poslední dobì zamìstnává mysl nejen svìtových lídrù. Pak zde máme migraèní vlnu smìr Evropa dosud nepoznaných rozmìrù. A nádavkem i velkou
aféru u našich sousedù – aféru s cinknutým softwarem u jedenácti milionù motorù automobilù
koncernu VW. Naše civilizace je i v jednadvacátém století nedokonalá a dokonalou se zøejmì nikdy nestane.
A nyní od obecných úvah k naší domácí podnikové realitì.
Divize 1 zahájila rekonstrukci tunelu na trati
Trutnov – Police nad Metují. Jedná se o revitalizaci tohoto traového úseku, jehož kolejovou èást
má na starosti divize 3. Ta se s pracemi na železnici, jejichž objem nyní ve 3. ètvrtletí vrcholí, vyrovnává úspìšnì a je na dobré cestì zapsat si na
konci letošního roku ve svých výkonech èíslo dosud nikdy nedosažené. Ve srovnání s loòským rokem je v lepší formì i naše divize 2, zejména v poslední dobì dobøe pracuje na své kondici a pøejme
si, aby tento vývoj udržela. Pozitivnì lze hodnotit
i naši divizi 4, která potvrzuje, že kvalitnì odvedená práce se vyplácí; po TZB na Florentinu a TZB
v první etapì administrativnì-rezidenèního projektu Waltrovka získala nyní zakázku i pro jeho
druhou etapu. To vše u stejného investora.
V srpnu pøibyla do rodiny naší spoleènosti další dcera – tentokráte ve Švédsku. Jmenuje se SBT
Sverige AB a je registrována jako soukromá akciová spoleènost se sídlem v obci Sölna, jež je
souèástí stockholmské aglomerace. Subterra v ní
má vìtšinový podíl, menšinový vlastní dva švédští
partneøi. Dùvodem pro zøízení dceøiné spoleènosti
v této zemi je perspektiva uplatnìní naší spoleènosti na švédských infrastrukturálních podzemních stavbách. SBT Sverige AB tak chce navázat
na úspìch naší organizaèní složky pøi získání první
zakázky na tomto trhu, kterou jsou pøístupové tunely Skärholmen a Sätra.
Hovoøím-li o dcerách, rád bych se zmínil též
o nejstarší z nich, aè je to z hlediska lidského vìku
teprve mladá sleèna. Jde o akciovou spoleènost
Stavební obnova železnic, která si pøipomíná dvacet let od svého vzniku. Subterra se v rámci privatizaèního procesu stala jejím vlastníkem a dodnes
je jejím jediným akcionáøem. Pøi restrukturalizaci
spoleènosti v roce 2005 byly èinnosti související
s prací na železnici pøevedeny do naší divize 3.
Souèasnì byla využita i licence pro provozování
drážní dopravy. Dnes je Stavební obnova železnic
významným partnerem Správy státních hmotných
rezerv pøi øešení krizových stavù, zejména pøi skladování, údržbì a vývozu pohotovostních zásob.
Popøejme tedy naší dvacetileté dceøi hodnì zdraví
(v tomto pøípadì ekonomického) i do dalších let.
Vám, vážení ètenáøi, pøeji pøíjemné, i když stále kratší podzimní dny. Smìrem k našim zamìstnancùm pøipojuji pøání, aby jejich práce ve finiši
letošního roku pøinesla naší spoleènosti co nejlepší výsledky a jim co nejvìtší uspokojení.

Ing. Ondøej Fuchs
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Personální zmìna v divizi 2
D2 Novým obchodním námìstkem divize 2 se na
poèátku letošního záøí stal Jan Povejšil. Do spoleènosti Subterra nastoupil v roce 2008 jako stavbyvedoucí, od roku 2010 vykonával funkci vedoucího útvaru marketingu a obchodu.

Technologie pro nové dálnièní tunely

Další zakázka v areálu Waltrovka

ní povìtrnostních vlivù, kamerový systém, osvìtlení, SOS skøínì u portálù a v neposlední øadì i komunikaèní a datové propojení obou tunelù v jeden
dopravní uzel.
Souèástí rozsáhlé zakázky pro provoz elektro
je také rozšíøení stávajícího dispeèinku v Øehlovicích, ze kterého bude øízen i provoz obou nových
tunelù.

Odlišné parametry
Pøestože jsou technologie v obou tunelech v principu totožné, odlišují se svým celkovým rozsahem
a také nìkterými požadavky, jimž musejí vyhovìt.
„Tunel Radejèín je dvakrát delší než Prackovice.
Pøi délce 600 metrù již musí být odvìtráván proudovými ventilátory, kterých jsme do obou jeho tubusù dodali celkem dvanáct. Adekvátnì vìtší je
také jeho technologický objekt a s ním související
vystrojení,“ popisuje hlavní rozdíly vedoucí provozu elektro Michal Virt. Mimo to tunel Radejèín propojuje s jeho technologickým objektem kolektor
vedený pod vozovkou.
Znaènou komplikaci pøi práci pøedstavuje pro
techniky divize 4 skuteènost, že most mezi obìma
tunely dosud nebyl dokonèen. Stavby od sebe sice
dìlí jen necelých 150 metrù široká Uhelná strouha,
cesta mezi nimi však zabere až 20 minut. Je tøeba
objet celý kopec Debus a dostat se až k opaènému
tunelovému portálu. Dostavba mostu práce samozøejmì výraznì urychlí, bude po nìm možno
dopravovat také potøebnou techniku, tøeba manipulaèní plošinu.
Divize 4 musí hlavní èást své zakázky dokonèit
do èervence pøíštího roku, nakdy jsou plánovány
funkèní zkoušky všech technologických zaøízení.
„S montážními pracemi jsme zaèali již loni v øíjnu
a pøedpokládáme, že instalace v tunelu Prackovice zkompletujeme ještì letos. V polovinì pøíštího
roku musíme mít práce v obou tunelech zcela hotové, tedy vèetnì namontovaných koncových prvkù,“ dodává k harmonogramu dostavby dálnice
Michal Virt.

Oba tunely jsou od sebe sice na dohled, pøímou
cestu však divizi 4 umožní až dokonèení mostu.

Tunel Radejèín mìøí více než 600 metrù, proto jej
musejí odvìtrávat proudové ventilátory.

Dvoutubusové dálnièní tunely Prackovice a Radejèín na sebe navazují. Divize 4 dodává technologie
také pro jejich mostní propojení a nedaleký øehlovický dispeèink.
Na výstavbì více než 16kilometrového úseku dálnice D8 mezi Lovosicemi a Øehlovicemi se spoleènost Subterra podílela již v minulosti. Divize 1 razila v prostoru prackovického lomu prùzkumnou
štolu a následnì také samotný tunel.
Zakázku na silnièní stavbì získala na konci
loòského roku rovnìž divize 4. Její provoz elektro
vybaví kompletními technologiemi 300metrový tunel Prackovice a 600metrový tunel Radejèín.
Vybavení pro tunely i most
Technologickými celky, jež provoz elektro do tunelù instaluje, jsou silnoproudé i slaboproudé rozvody, elektronický zabezpeèovací systém, øídicí
systém dopravy a technologie, elektrické protipožární systémy, rádiové volání, dopravní znaèení,
osvìtlení, napájení trafostanic, hlavní záložní dieselagregáty a vystrojení technologických objektù.
Ve spolupráci s pøíslušným provozem divize 4 je do
tunelu Radejèín montována i vzduchotechnika.
Subterra dodává rovnìž technologické vybavení mostu mezi tunely. Jedná se zejména o mìøe-

Pokraèování bytových projektù v Praze
D4 Na revitalizaci areálu Waltrovka v pražských
Jinonicích se bude nadále podílet i divize 4. Po
dodávce nìkterých instalací pro kanceláøskou budovu Aviatica, vèetnì rozvodù a koncových prvkù
v nájemních jednotkách, bude pøipravovat infrastrukturu pro Rezidenci Waltrovka. Jde zejména
o rozvody vody, plynu a kanalizace i o vybudování
pøilehlých komunikací. Vlastní výstavba obytného
souboru je ve fázi pøípravy, divize 4 se zde uchází
o dodávku mechanické èásti instalací.

D2

Subterra se dalšími etapami výstavby vrací ke dvìma obytným souborùm v rùzných èástech metropole.
V Pitkovicích staví divize 2 dva bytové domy, v Letòanech pak tøi.

Rychlejší tra Brno – Uh. Hradištì
D3 V následujících týdnech zaène Subterra spolu
s OHL ŽS odstraòovat propady rychlosti v železnièním úseku Blažovice–Nesovice, nacházejícím
se na jihu Moravy.
Cílem projektu je vyšší efektivita a spolehlivost
regionální železnièní dopravy. Realizace zakázky,
která nezahrnuje samotné stanice vymezující celý
pøibližnì dvacetikilometrový úsek, pøinese zejména výrazné snížení rizika pomalých jízd a také poètu dopravních výluk vynucovaných opravnými èi
údržbovými pracemi na trati. Stavba, jež je naplánována na dobu sedmi mìsícù, pøedstavuje rekonstrukci železnièního spodku i svršku ve tøech
mezistanièních úsecích a rovnìž opravu nástupiš
v železnièních zastávkách Køenovice dolní nádraží, Køižanovice, Marefy a Nevojice. Kromì opravy
samotných kolejí bude provedena modernizace
sdìlovacího zaøízení a stavební úpravy 42 mostních objektù.
Investorem projektu je Správa železnièní dopravní cesty.

D4

Dálnice D8 vedoucí pøes Èeské støedohoøí smìøuje ke svému dokonèení a na její stavbì pracuje také Subterra.
Divize 4 vybaví kompletními technologiemi tunely Prackovice a Radejèín.

Nová geriatrie v Havíøovì

D2 Havíøovská nemocnice pøed koncem tohoto roku otevírá zmodernizované oddìlení urèené lidem
starším 65 let.
Kompletní rekonstrukce 4. podlaží, kterou divize 2 zahájila v bøeznu, zajistí pacientùm centrální
koupelnu a devìt pokojù v rùzném provedení, personálu pak lepší zázemí. Kromì toho byla zøízena
klimatizace a provedena výmìna všech inženýrských sítí a také podlahových souvrství. K nejsložitìjším èástem stavby patøily práce na pøípojkách
elektøiny a na rozvodech zdravotnických plynù.
Zásahy se dotkly také hlavních instalací celé nemocnice, práce proto musely být pøesnì naèasovány. Kvùli výmìnì stoupacích potrubí a také
ležatých rozvodù kanalizace byl provoz pøíslušných oddìlení zcela pøerušen. „Výluka pùvodnì
plánována nebyla, nicménì nám umožnila zkrátit
termín asi o dva mìsíce,“ dodává vedoucí projektu René Pfleger.
Termín zprovoznìní havíøovského geriatrického oddìlení tedy díky posunu v harmonogramu
pøipadl již na øíjen.
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Dva domy v projektu Nové Pitkovice budou
shodné s tìmi, které Subterra postavila již døíve.

Letòanský rezidenèní soubor doplní do koneèné
podoby druhá trojice viladomù.

Bytové projekty v hlavním mìstì, jež divize 2 realizuje pro dvì rùzné developerské spoleènosti, se
kromì typologie a návaznosti na stavbu pøedcházející etapy podobají také harmonogramem. Obì
zakázky mají být dokonèeny na sklonku pøíštího
roku.

nický dozor investora pøesnì ví, jak pøi výstavbì
postupovat,“ vysvìtluje vedoucí projektu Jaroslav
Hovorka. Jediný rozdíl bude v barevné kombinaci
fasád.
Domy o ètyøech podlažích nabídnou vždy po
22 bytových jednotkách rùzné velikosti. V pøízemí
na nì navazují pøedzahrádky, ve druhém a tøetím
podlaží pak balkony. Ustoupení nejvyššího patra
vytváøí po celém obvodu objektu støešní terasu.
Nosnou konstrukcí bude monolitický železobetonový skelet v kombinaci s cihlovým zdivem. Hrubou stavbu dokonèí divize 2 poèátkem pøíštího
roku. Souèástí dodávky jsou rovnìž okolní komunikace, sadové úpravy areálu a pøípadné klientské
zmìny.

V Pitkovicích podle osvìdèeného modelu
Rozsáhlá výstavba v Praze-Pitkovicích postupuje
rychlým tempem. Subterra v lokalitì, jež dnes má
již více než tisíc obyvatel, stavìla pro spoleènost
Central Group dva bytové domy už v letech 2010 až
2011 a koncem letošního èervence zaèala pracovat na dvou dalších.
Nové objekty budou stejné jako ty døívìjší.
„Investor se drží osvìdèených projektù, identických domù je v Pitkovicích nìkolik. Jedna z výhod
této strategie spoèívá v tom, že projektová dokumentace je vyladìna do posledního detailu a tech-

Dokonèení Rezidence Lesopark
Když Subterra pøed dvìma roky stavìla v Letòanech první tøi domy Rezidence Lesopark, byla s in-

vestorem ELIDCAT Prague pøedbìžnì dojednána
také navazující zakázka. Druhou, závìreènou etapu projektu zahájila divize 2 v polovinì letošního
srpna.
Uzavøený rezidenèní soubor doplní další tøi viladomy, v nichž vznikne celkem 56 bytù. Ke každému z nich náleží balkon, støešní terasa nebo pøedzahrádka. Projekt zahrnuje realizaci vsakovacích
jímek pro dešovou vodu a také cest i zelenì v celém areálu.
V první fázi stavby jsou budovány dva témìø
totožné ètyøpodlažní objekty, které svojí podobou
a zároveò situováním pøímo navazují na tøi stávající. Pozdìji bude realizován také poslední dùm –
o patro nižší, s protáhlejším pùdorysem a kolmou
orientací k ostatním. Architektonické øešení souboru zachovává jednotu, jeho charakteristický
prvek tvoøí pøedevším døevìné výplnì zábradlí na
balkonech a terasách v kombinaci s omítkou bílé
barvy.
V souèasné dobì realizují stavbaøi zemní práce. Objekty budou založeny na vrtaných pilotách
a základové desce, jejich suterén bude zhotoven
z vodonepropustného betonu jako tzv. bílá vana.
Zdìné nosné stìny doplní stropy, výtahové šachty
a schodišové stìny monolitické konstrukce.
„Hrubou stavbu chceme mít hotovu zaèátkem
jara pøíštího roku. Bohužel ale musíme poèítat
s tím, že nás hlavní práce èekají v zimì. I pøesto
pokládám termín dokonèení všech tøí domù v prosinci pøíštího roku za reálný,“ popisuje harmonogram vedoucí projektu Tomáš Hadáèek.
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Modernìjší spojení Brna a Kuøimi

D3

PÌT OTÁZEK

Gergely Bölcskei

Na tøináctikilometrovém železnièním úseku Brno-Malomìøice – Kuøim skonèila rekonstrukce druhé traové koleje.
Obì dílèí stavby se dodavatelským spoleènostem, mezi nimiž byla i Subterra, podaøilo zrealizovat v rekordnì krátké dobì.

jednatel maïarské dceøiné spoleènosti
Subterra – Raab Kft.

chvíli byly na stejné trati realizovány ètyøi stavby.
Mezi Židenicemi a Malomìøicemi, v samotných
Malomìøicích a zbývající dvì, na nichž se podílela
Subterra, mezi Malomìøicemi a Kuøimí“ upøesòuje
Petr Mikulášek. Rekonstrukce koleje è. 2 se tedy
skládala ze dvou èástí. Stavbu Brno-Malomìøice –
Brno-Královo Pole dodávala Subterra a Firesta ve
spoleènosti vedené OHL ŽS, stavbu Brno-Královo
Pole – Kuøim provedla Subterra jako vedoucí spoleènosti s OHL ŽS.

Ukonèení rekonstrukce traové koleje è. 2 završilo modernizaci celého úseku. Kromì rychlejšího
cestování mezi Brnem a Kuøimí pøináší projekt také snížení hluku v okolí železnice.
Železnièní úsek Brno-Malomìøice – Kuøim je dnes
zrekonstruován kompletnì, jelikož jeho první kolej
byla opravena již pøed èasem. Stavba pro Správu
železnièní dopravní cesty spadá do modernizace
regionální trati Brno-Židenice – Kuøim a pøináší
bezpeènìjší, rychlejší, pohodlnìjší a tišší vlakovou
dopravu.
Oprava druhé koleje probìhla pøi úplné výluce trati. Mezi polovinou èervna a koncem srpna
zrekonstruovali stavbaøi v celé délce úseku železnièní spodek a svršek. „Výluka však platila pro obì
koleje, protože v nìkterých místech jsme opravo-

S ohledem na silnice a zástavbu
Kromì návaznosti samotných železnièních staveb
se dodavatelé museli vypoøádat také s investièními akcemi dalších subjektù. Logistiku pøi dopravì
veškerého stavebního materiálu zásadním zpùsobem ovlivnily probíhající opravy okolních silnic.
Tra mezi Brnem-Malomìøicemi a Kuøimí navíc
prochází hustou mìstskou zástavbou, což pøi realizaci omezovalo plochy staveniš a také pracovní
dobu, z níž byly vylouèeny noèní hodiny. Stavbaøi
po celou dobu rovnìž museli dodržovat pøísné limity pro hluènost a prašnost.

vali i tu první. Zejména v zastávkách Èeská a Øeèkovice, v tunelech a na nìkolika mostních objektech,“ øíká øeditel stavby z divize 3 spoleènosti
Subterra Petr Mikulášek. Souèástí modernizace
bylo také nové trakèní vedení, instalace sdìlovacího a zabezpeèovacího zaøízení a v neposlední
øadì nová nástupištì s bezbariérovými pøístupy
pro cestující v obou brnìnských zastávkách.
Koordinace nìkolika staveb
Nejnároènìjším momentem celého projektu byla
koordinace s navazujícími stavbami. „V jednu

Souèástí rekonstrukce byla též úprava
brnìnských zastávek Èeská a Øeèkovice.

Obnova trati Trutnov – Teplice nad Metují

D3

Subterra zahájila revitalizaci jednokolejné železnièní trati na východì Èech, jež je celkem dlouhá témìø dvaatøicet kilometrù.
Na úpravì regionální spojnice se v následujících ètyøech mìsících budou podílet hned tøi divize.

Projekt zahrnuje také rekonstrukci Teplického
tunelu, postaveného na poèátku 20. století.

logického podloží. Mezi Trutnovem a Chvalèí bude
stávající kamenný most nahrazen železobetonovým s rámovou konstrukcí a se zavìšenými rovnobìžnými køídly. Kromì toho stavbaøi zmodernizují
dopravnu Adršpach, kde vymìní železnièní spodek a svršek a vybudují poloostrovní nástupištì.
„Tyto práce musíme provést do 12. prosince,
kdy konèí výluka v úseku Trutnov – Teplice nad
Metují zastávka. Na zbývající èást trati, jež zahrnuje Teplický tunel, budeme mít o mìsíc a pùl více
èasu, do konce ledna 2016,“ rekapituluje harmonogram vedoucí projektu Pavel Zelina z divize 3.

Na železnici mezi Trutnovem a Teplicemi nad Metují byla v druhé polovinì záøí zahájena výluka, bìhem které provede Subterra øadu rekonstrukèních
prací.
Pro zvýšení rychlosti bude ve dvou úsecích
o celkové délce 675 metrù pozmìnìna poloha koleje, což kromì kompletní výmìny železnièního
svršku v tomto pøípadì pøedstavuje i úpravu geo-

Tunel rekonstruovaný divizí 1
Teplický tunel pochází z roku 1908 a mìøí 230 metrù. Divize 1 provede jeho rekonstrukci, která spoèívá ve snesení stávajících kamenných portálù
a rozšíøení profilu v celé délce, za použití NRTM
(Nové rakouské tunelovací metody). Následnì
bude provedena fóliová hydroizolace deštníkového typu a betonáž železobetonového ostìní. Práce

divize 1 ukonèí obnova portálù ze skládaného kvádrového zdiva, odvodnìní, nátìry a instalace bezpeènostního znaèení.
„Rekonstrukci Teplického tunelu musíme provést v rekordnì krátkém èase, výluka potrvá jen
122 dnù. Do této lhùty je tøeba zapoèítat i demontáž a montáž železnièního svršku a spodku,“ øíká
za divizi 1 vedoucí projektu Jan Panuška.
Elektroinstalace od divize 4
Svùj podíl na stavbì bude mít také provoz elektro
divize 4, jenž dodá pøípojku pro napájení tunelu ze
stanice Teplice nad Metují a také jeho osvìtlení
vèetnì nového rozvadìèe se záložním zdrojem.
„Osvìtlení tunelu je koncipováno jako požárnìbezpeènostní zaøízení, jež musí být funkèní i v pøípadì havárie nebo požáru,“ upøesòuje vedoucí
projektu Michal Virt.
Pro dopravnu Adršpach dodá divize 4 pøípojku
s rozvadìèem, osvìtlení nástupištì i pøístupové
cesty a také ohøev výhybek.

Dobøichovická škola ve ﬁnále Stavby roku

D2

Základní škola v Dobøichovicích, postavená loni divizí 2 Subterra, se úspìšnì úèastní soutìže Stavba roku 2015.
Po postupu do druhého kola ji odborná porota vybrala také mezi patnáctku finalistù.
Dostavba školy v centru Dobøichovic, pøímo navazující na její pùvodní objekt, je v provozu již od loòského záøí. Úèastí ve finále prestižní soutìže potvrzuje kvalitu nejen svého architektonického øešení, ale také samotné realizace.
Ateliér Šafer Hájek architekti se ve svém vítìzném projektu vypoøádal se složitou prostorovou
situací a dal stavbì nezvyklou ustupující formu.
Jednotlivé bloky uèeben a kabinetù, obložené
latìmi z èerveného cedru, jsou soustøedìny kolem
prostorného a pøirozenì prosvìtleného schodišového prostoru. Celou dostavbu sjednocuje pøesa-

hující plochá støecha. Nová škola má užitnou
plochu pøibližnì 2 300 metrù ètvereèných a pojme
14 uèeben se zázemím. Kromì navýšené kapacity
základního vzdìlávání pøináší školní novostavba
mìstu na Berounce také novì upravené veøejné
prostranství s moderním mobiliáøem.
Letošního roèníku soutìže Stavba roku, poøádané Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství,
se zúèastnilo celkem 72 realizací a do druhého
kola jich postupovalo 30. Datum slavnostního vyhlášení pìtice vítìzù v Betlémské kapli bylo stanoveno na 13. øíjna.

Na fasádì èlenité dostavby i v jejím interiéru se
rozsáhle uplatòuje cedrové døevo.

Maïarsko pøedstavuje pro spoleènost Subterra
nejvýznamnìjší stavební trh v zahranièí. Za poslední roky bylo na území tohoto státu zrealizováno nìkolik referenèních zakázek. S tamním
pùsobením je, i vzhledem ke svému pùvodu, dlouhodobì spjat Gergely Bölcskei, který u všech projektù zastává vrcholné pozice. Pracuje jako hlavní
stavbyvedoucí, zároveò je jedním z jednatelù
dceøiné spoleènosti Subterra – Raab Kft.
Kdy jste šel pracovat do Maïarska?
Vlastnì hned na zaèátku, když Subterra na tamní
trh vstupovala. Nejprve jsem pomáhal s kontrolou
harmonogramù. Pøelomem byl rok 2011, kdy jsme
uspìli v soutìži na rekonstrukci železnièní trati
Budapeš-Kelenföld – Tárnok. Stavbu jsme následnì také realizovali a zatím šlo o nejnároènìjší
projekt v Maïarsku. Pøemìna jednokolejné trati
na dvojkolejnou probíhala ve 20kilometrovém úseku, navíc pøevážnì v mìstské zástavbì, s mnoha
inženýrskými sítìmi.
Jak složitá je zde pozice zahranièní spoleènosti?
Postavení cizích subjektù je složité. Nìkdy trvá
i nìkolik let, než si osvojí místní zákony a technické rozdílnosti a než si vybudují fungující dodavatelský systém.
Tøeba hlavní úèetní osnova není v Maïarsku
stanovena tak pøesnì jako v Èesku, kde tvoøí pøílohu zákona. Zcela se odlišuje celá legislativa v oblasti veøejných zakázek. Obsahuje napøíklad ustanovení o ochranì subdodavatelù na první úrovni.
Od zadavatele tedy nedostaneme zaplaceno, dokud prohlášením od banky i od samotných subdodavatelù neprokážeme, že vše je vyrovnáno. Veškeré právní aspekty jsme však zvládli a díky tomu
mùžeme dnes na maïarském území realizovat velké stavby.
Má práce v Maïarsku oproti Èesku nìjaká další
specifika?
Zásadní rozdíl mezi zadavateli v obou zemích vidím v jejich vyspìlosti. Myslím tím kvalitu zpracování dokumentace v tendru a také srozumitelnost
smlouvy o dílo. V Maïarsku jsou tyto záležitosti
ještì nekvalitní, což pøi samotné realizaci zakázek
pøináší øadu problémù. Údaje ve výkresové èásti
se liší od smlouvy a zvláštních technických podmínek, vše ještì ke všemu èasto nekoresponduje
s tím, co je napsáno ve stavebním povolení. Od dodavatele to vyžaduje zkušenosti a rozhodnost. Naopak líbí se mi tamní mentalita a uvolnìná pracovní atmosféra.
Na jakých stavbách v souèasnosti pracujete?
Stìžejními projekty jsou nyní rekonstrukce železnièního uzlu v Székesfehérváru a výstavba silnièního obchvatu mìsta Várpalota. Nedávno jsme
také dokonèili výstavbu osmnácti mostù pøes dálnici M43 pøed hranicí s Rumunskem, což byl mimoøádnì složitý projekt.
Jak hodnotíte perspektivy maïarského trhu?
Maïarsko je branou do Evropy a stále v nìm existuje mnoho nedokonèených železnièních koridorù, státních silnic èi dálnic. Proto si myslím, že se
jedná o dlouhodobì perspektivní trh. Navíc právì
konèí první období financování z fondù EU a zahajuje se druhé, s ještì ambicióznìjším plánem.
Letošní rok se ovšem z pohledu zadavatele, tedy maïarského státu, nese pøedevším právì v duchu dokonèení stávajících investic, z programového období 2007 až 2014. Všechny projekty musejí
být finanènì vyrovnané, proto se nyní mnoho nových veøejných zakázek nevypisuje. Hodláme se
však zúèastnit dalších plánovaných tendrù v oblasti železnièních a silnièních staveb.
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Požární bezpeènost tunelù 2015

Svatá Barbora na Teplickém tunelu

D1

Pøedposlední záøijový den byla na jižním portálu Teplického tunelu slavnostnì osazena soška svaté Barbory. Patronka všech
pracovníkù v podzemí bude dohlížet na rekonstrukci objektu, jež je souèástí revitalizace trati Trutnov – Teplice nad Metují.

D4 Spoleènost Subterra se opìt stala partnerem
mezinárodní konference Požární bezpeènost tunelù. Již ètvrtý roèník dvoudenního odborného
setkání probìhl 23. a 24. záøí v Rožnovì pod Radhoštìm, za divizi 4 se jej zúèastnil její technický
námìstek Vít Strejèek.
Mezinárodní konferenci poøádá spoleènost
K.B.K. fire, se kterou spolupracují také Øeditelství
silnic a dálnic ÈR a Národná dia¾nièná spoloènos.
Akce probíhá pod záštitou Èeské tuneláøské asociace ITA/AITES. Spoleènost Subterra odborné
setkání podporuje pøedevším proto, že technologické celky v rámci podzemních staveb jsou pro
divizi 4 jednou z tradièních oblastí èinnosti.
Letos na konferenci vystoupilo dvaadvacet
pøednášejících z Èeska a Slovenska. Napøíklad
František Rainer z ØSD pøedstavil koncepci øízení
tunelového provozu a Peter Schmidt ze slovenské
NDS seznámil pøítomné se struèným pøehledem
legislativy, výstavby i dalších novinek v oboru. Své
produkty pro technologické vybavení tunelù prezentovala také øada zástupcù specializovaných
výrobcù.

Sošku z èásteènì zkamenìlého dubu vyøezal
zamìstnanec divize 1 Dalibor Èenèík.

Svaté Barboøe pøed umístìním do schrány
požehnal broumovský dìkan Martin Lanži.

Závìrem všem pøítomným popøál úspìch
vedoucí projektu Jan Panuška.

Slavnostní akce probìhla za sluneèného poèasí
ve skalním záøezu pøímo pøed portálem kamenného tunelu z roku 1908.
Úvodní slovo patøilo vedoucímu projektu z divize 1 Janu Panuškovi, který pøivítal dvì desítky
úèastníkù. Kromì samotného investora, jímž je
Správa železnièní dopravní cesty, byl zastoupen
také stavební dozor, projektant, mìsto Teplice nad
Metují, Obvodní báòský úøad pro území krajù Královéhradeckého a Pardubického a Závodní báòská záchranná služba Odolov.

Jan Panuška pøítomné také struènì seznámil
s technickým øešením pøeražby 230metrového tunelu, jehož profil bude v celé délce rozšíøen. Následnì svaté Barboøe i celé stavbì požehnal pan
Martin Lanži, dìkan broumovské farnosti královéhradecké diecéze, a pøedák Martin Linhart sošku
uložil do pøipravené schrány u portálu, v níž stráví
celou dobu rekonstrukce.
Svatá Barbora, která je tradièní patronkou
horníkù a ochránkyní dalších profesí spojených
s vyšší mírou rizika, bude po následující ètyøi mìsí-

ce, až do ledna pøíštího roku, symbolicky bdít nad
bezpeèným prùbìhem stavebních prací. Døevìnou svìtici vyøezal jako obvykle dlouholetý zamìstnanec spoleènosti Subterra Dalibor Èenèík.
V tomto pøípadì pro svoji tvorbu použil zajímavý
materiál v podobì èásteènì zkamenìlého døeva
dubu, jenž byl nalezen pøi realizaci ostravského
kolektoru.
Na závìr malé slavnosti popøál vedoucí projektu úèastníkùm mnoho zdaru a rozlouèil se s nimi hornickým pozdravem „zdaø bùh“.

Kahan Cup opìt pro divizi 4
Turnaj spoleènosti Subterra v malé kopané se konal již podeváté. V letošním roèníku se na stadionu FSC Libuš
utkaly ètyøi týmy, reprezentující tøi divize a centrálu. Putovní hornická trofej zùstala v držení svého obhájce.

GRATULACE
K životnímu èi pracovnímu výroèí pøejeme
svým kolegùm zdraví, štìstí, spokojenost
i profesní úspìchy. Dìkujeme za dosavadní
obìtavou práci pro spoleènost Subterra.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Hana Vlková
50 let
Antonín Štìdrý
Bohuslav Válek
55 let
Miroslav Pustina
Karel Pošta
Ing. Ján Klein
65 let
Ing. František Adam
Karel Mìøínský

15. 10.
Divize 4 hrající v èerveném ovládla po loòském
pøekvapivém vítìzství také letošní Kahan Cup.
10. 10.
23. 11.
10. 10.
8. 11.
12. 11.
18. 10.
16. 11.

PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Miroslav Polák
Pavol Troják
Ján Vnenk
Ján Gròák
Michaela Simùnková
Hana Vlková
Ing. Lukáš Rùžièka
Jaroslav Futej
15 let
Ing. Jiøí Patzák
Bronislav Rezek
Ing. Pavel Kalíšek
20 let
Martin Pavka
Ing. Jaroslav Èižinský
Pavel Suchý
25 let
Zdenìk Hoskovec
30 let
Lubomír Kadlec
35 let
Marie Kuèerová

V jednom z dalších zápasù bojovala divize 1 ve
svìtlých dresech s divizí 2.

K tradiènímu klání nastoupila 10. záøí fotbalová
družstva složená ze zamìstnancù divizí 1, 2, 4 a také centrály. Hlavní otázkou bylo, jak na loòský pøekvapivý triumf divize 4 odpoví divize 2, do té doby
jediný držitel poháru.
Týmy jednokolovì odehrály vzájemné zápasy
a celkové poøadí urèoval bodový zisk. Svoji první
pozici uhájila divize 4, druhým místem pøekvapila
divize 1, tøetí pak skonèila divize 2. Pohár Kahan
pøedal nejlepšímu týmu generální øeditel spoleènosti Subterra Ondøej Fuchs za asistence ekonomického øeditele Pavla Zykána.

1. 10.
1. 10.
1. 10.
3. 10.
3. 10.
3. 10.
17. 10.
1. 11.

Umìní v tišnovském podchodu
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Cestující po železnici mohou od poloviny èervence na nádraží v Tišnovì spatøit práci umìlce Vladimíra Kiseljova.
Rozsáhlou nástìnnou malbu v podchodu podpoøila také Subterra, jejíž divize 3 v jihomoravském mìstì sídlí.
Promìnu zanedbaného prostoru pod nádražím inicioval spolek Za sebìvìdomé Tišnovsko, který obrazy Vladimíra Kiseljova v soutìži vybral zejména
pro jejich duchovní a symbolické pojetí. Nákup barev na výzdobu o celkové ploše 600 metrù ètvereèných financovalo mìsto a rovnìž øada sponzorù.
Dnes si v podchodu mùžete prohlédnout soubor obrazù v jasných tónech, inspirovaný mimo
jiné Branou nebes z nedalekého Pøedklášteøí. Malíø svými figurálními výjevy zachytil také ètveøici
živlù a mnoho dalších motivù, mezi nimiž nechybìjí
ani místní památky èi symboly cílových mìst.

Tišnovský nádražní podchod lemují pestré,
symbolicky pojaté figurální malby.

Jeden z motivù zobrazuje odlišnost mezi svìty
žen a mužù i jejich složitý vztah.

Vladimír Kiseljov osobitì zpodobnil také
samotný Tišnov a jeho blízké okolí.

Zakonèení podchodu a vyústìní pomyslné cesty
rùznými živly pøedstavuje Brána nebes.

Schodištì k nástupišti zdobí dominanty cílových
mìst, Praha a Brno se na obraze objímají.

2. 10.
20. 10.
2. 11.
1. 10.
2. 10.
3. 10.
1. 11.
1. 10.
1. 11.
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