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PROVOZNÍ ZKOUŠKY METRA

DO CHORVATSKA PO ŽELEZNICI

Silniční obchvat města Várpalota

D3

Maďarská dceřiná společnost Subterra – Raab Kft., člen sdružení SDD Konzorcium, začala s výstavbou obchvatu
města Várpalota. Přeložka silnice číslo 8 v délce necelých šesti kilometrů je dlouhodobě očekávanou stavbou.
dokumentace na inženýrské sítě, které proběhlo
již v listopadu 2014.
Po novém obchvatu v únoru 2018
Investorem stavby je společnost Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Zhotovitelem rozsáhlého
projektu se na základě veřejné soutěže stalo
sdružení SDD Konzorcium, jež utvářejí společnosti
Subterra – Raab Kft., Dömper Kft. a Pannon-Doprastav Kft. Samotná smlouva na provedení díla
vstoupila v platnost 21. srpna 2014.
Hlavní část stavebních prací bude zahájena až
se začátkem nadcházející stavební sezony. Celý
obchvat města Várpalota má být uveden do provozu v únoru roku 2018.

Dvacetitisícovému městu, ležícímu 85 km jihozápadně od Budapešti, dominuje Thuryho hrad
ze 14. století. Na dohled od něj prochází centrem frekventovaná silnice č. 8.
Silnice č. 8 je velmi důležitou spojnicí, vedoucí
ze Székesfehérváru až na hranice s Rakouskem.
Nejvytíženější část komunikace spojuje města
Várpalota a Veszprém. Část silnice v tomto
regionu již byla zrekonstruována na čtyřpruhovou,
směrově rozdělenou komunikaci. Ve Várpalotě, jež
má hornickou historii, prochází trasa přímo
centrem, proto byla její přeložka dlouhodobě
plánována. Nový jižní obchvat se na již zrekonstruovaný úsek napojí přibližně za tři roky.
Stavba v náročných podmínkách
Nová trasa spadá do šířkové kategorie 22,5 m,
s návrhovou rychlostí 110 km/h. Projekt zahrnuje
rekonstrukci stavbou dotčených silnic II. třídy
v celkové délce 2 400 metrů a také výstavbu jedné
mimoúrovňové křižovatky a celkem pěti mostů,
z toho dvou přes železniční trať. „Výstavba těchto
mostů, respektive obchvatu, ovlivní provoz dráhy.
Během prací budou vlaky na nezbytně nutnou
dobu jezdit po provizorní trati,“ popisuje vliv
rozsáhlé stavby na ostatní dopravu hlavní
stavbyvedoucí Gergely Bölcskei.
Hlavní trasa obchvatu povede členitým terénem s několika zářezy i náspy. Největší zářezy mají
hloubku kolem čtyř metrů, náspy dosahují tří
metrů. Komplikace lze předpokládat zejména
v místech poddolovaného území. „Nevhodné podloží je prakticky na celém úseku, proto náspy
budeme speciálně zakládat. K zajištění rychlého

sedání, tedy k urychlení konsolidace podloží,
zřídíme tzv. svislé geodrény,“ doplňuje hlavní
stavbyvedoucí. Součástí stavby obchvatu bude
také rekultivace části bývalé skládky, jež do trasy
zasahuje na jejím konci.
V závěru loňského roku provedli stavbaři přípravné práce na křižujících silnicích a inženýrských sítích. Za první významný okamžik považuje Gergely Bölcskei právě odevzdání prováděcí

Název akce: Výstavba silničního obchvatu
Várpaloty v km 23,900–29,700 silnice č. 8
Zadavatel: Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.
Dodavatel: SDD Konzorcium: Dömper Kft.
(lídr, 30 %), Subterra – Raab Kft. (člen, 40 %),
Pannon-Doprastav Kft. (člen, 30 %)
Délka úseku: 5 915,58 m
Návrhová rychlost: 110 km/h
Šířka silnice: 22,50 m
(2 + 2 pruhy, nezpevněná krajnice)
Úpravy přilehlých silnic: 4 770 m
Protihluková stěna: 392 m
Mosty: 5 (2 přes železniční trať)
Mimoúrovňové křížení: 1
Předpokládaná doba realizace: 44 měsíce

Jiří Bělohlav
prezident Skupiny Metrostav

Vodohospodářské stavby v Praze

Trasa obchvatu je situována jižně od města, kde naváže na již zrekonstruovaný úsek.
Součástí projektu je i pětice mostů spolu s mimoúrovňovou křižovatkou.

Nový drážní dispečink na Balabence
V pražské Libni začala stavba Centrálního drážního dispečinku, z něhož se za několik let budou řídit tisíce kilometrů tratí
v celých Čechách. Subterra se na důležitém objektu podílí dodávkou elektro části.
Nový Centrální drážní dispečink se nachází nedaleko provozního objektu vybudovaného v rámci
výstavby Nového spojení. Objemem stavebních
prací projekt sice nepatří k největším, svým významem pro českou železnici ale předčí i mnohem
nákladnější stavby. Provoz drah na území celých
Čech bude do šesti let z jednoho místa řídit více
než stovka dispečerů.
Divize 4 Subterra zajišťuje realizaci trafostanice, silnoproudých rozvodů, venkovního
osvětlení a také systému měření a regulace
(MaR). Samotné práce byly zahájeny provedením

Vážené kolegyně a kolegové,
rok 2014 přinesl českému stavebnictví další
pokles a tato skutečnost se nevyhnula ani členům
Skupiny Metrostav. Subterra doplatila na depresi
z celé skupiny nejvíce. A to proto, že neměla v zásobníku práce starší velké projekty a při absolutním nedostatku nových zakázek na trhu velice
obtížně hledala uplatnění především pro své
tunelářské kapacity. V černých číslech ji tak udržel segment železničních staveb s přece jenom
lepší situací na trhu, v němž našla dobré uplatnění
i v zahraničí.
Doufám, že v roce 2015 se podmínky na trhu
alespoň částečně zlepší, i když velký obrat se
očekávat nedá. Důvody jsou dva: jednak se nám
vymstí řadu let zanedbaná příprava nových velkých staveb, kterou nelze dohnat v řádu měsíců.
A dále pak, že existující právní úprava investiční
výstavby a její velice extenzivní výklad zahajování
nových projektů neúměrně protahují.
Podmínky na trhu jsou ale pro všechny stejné,
a proto zdůrazňuji, že i pro společnost Subterra
platí to, co pro ostatní členy skupiny: hledat
uplatnění pro svoje kapacity nejen v České republice, ale i v zahraničí. Zdá se, že se to postupně
začíná dařit, ale k tomu je třeba se zaměřit i na
hledání dalších vnitřních rezerv tak, aby společnost byla konkurenceschopná, a to jak v otázce
nákladů, tak i kvality.
Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za
práci odvedenou v minulém roce a přeji, aby se
vám v letošním roce dařilo a aby Subterra dostála
své pověsti kvalitního a respektovaného partnera.

výkopů pro položení kabelů z nové trafostanice do
hlavní rozvodny. „Celkem se jedná o vzdálenost
zhruba 140 metrů. Následují rozvody v samotném
objektu, realizované dle postupu jeho výstavby,“
upřesňuje vedoucí provozu elektro Michal Virt.
Samotná stavba dispečerského pracoviště by
měla být dokončena v srpnu příštího roku, hned
poté ji Správa železniční dopravní cesty začne
vybavovat technologiemi. Jako první bude na
Balabenku připojen železniční úsek Kolín–Česká
Třebová, postupně budou následovat další zmodernizované koridory.

Budovu dispečinku na Balabence staví
pro SŽDC společnost Metrostav.
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D4 Loni v listopadu byly zahájeny dvě stavby pro
Pražskou vodohospodářskou společnost, další
přijde na řadu letos na jaře. Ve Slivenci pak začíná
Subterra realizovat pro soukromého investora zasíťování nových parcel.
Rekonstrukce 370metrové jednotné zděné
kanalizační stoky, částečně vejčitého profilu,
v Prokopově ulici na Žižkově zahrnuje přespárování, injektáž narušených míst, nový čedičový
žlábek a také úpravu vstupů. Divize 4 nyní také
obnovuje přibližně 350 metrů vodovodu z tvárné
litiny DN300 a DN200, včetně přípojek, ve Vltavské
ulici v Praze 7. Na Smíchově bude Subterra brzy
obnovovat stávající vodovodní řady v ulicích
Nádražní, Pivovarská, Na Valentince, U Železničního mostu a Kotevní, v celkové délce bezmála
1200 metrů potrubí DN400, DN300 a DN200, včetně
přípojek. Nové řady budou z tvárné litiny, uloženy
převážně v pažené rýze. Na necelých 20 metrů se
musí použít bezvýkopová technologie.
Postup zasíťování pozemků ve Slivenci bude
záležet na počasí. „Staveniště jsme převzali na
přelomu listopadu a prosince 2014. Zahájili jsme
pouze práce, které můžeme v případě nepříznivého počasí přerušovat. Jejich hlavní část pak
provedeme až na jaře,“ říká vedoucí provozu
inženýrských sítí Martin Vlk. Celkem bude divize 4
napojovat na vodovod a splaškovou i dešťovou
kanalizaci devět stavebních parcel. Součástí
projektu je také výstavba sdružených pilířů a zřízení komunikací.
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Do Chorvatska po železnici
Před koncem roku byly v Chorvatsku dokončeny dvě železniční stavby, další se připravuje.
Menšími zakázkami získává Subterra v zemi pozici pro počínající období rozsáhlých investic.

hou využít také nově vybudovaný podchod. „Pro
zachování provozu na trati, bez souvislejší výluky,
jsme podchod zhotovili pomocí mostního provizoria,“ říká hlavní stavbyvedoucí Tomislav Buljat.

Vážení čtenáři,
jsme na začátku nového pracovního roku a ten se
má zahajovat dobrými zprávami. Není jich nazbyt,
ale přece jen jsou.
Za hlavní z nich považuji letošní solidní zajištění našeho výrobního programu, přičemž u divizí
1 a 3 má na tom významný podíl zahraničí. Trojka
může kontinuálně působit na svých zakázkách
v Maďarsku, v případě jedničky budeme pokračovat v Srbsku, poběží rekonstrukce tunelu Alter
Kaiser Wilhelm v Německu a dobrá zpráva přišla
i ze Švédska. V úplném závěru loňského roku zde
došlo k dohodě vládních stran s částí opozice,
předčasné volby byly zrušeny a silniční obchvat
Stockholmu dostal zelenou. V práci na přístupových tunelech Skärholmen a Sätra můžeme
tedy pokračovat. Předpokládáme, že ražby budou
zahájeny v období květen–červen.
I přes tato pozitiva nebude pro nás rok 2015
rokem jednoduchým. Nejsmutnější je pohled na
situaci v domácím podzemním stavitelství. Zde
žádné velké zakázky s výjimkou ejpovického
tunelu, který je již v realizaci, nejsou a v dohledné
době ani nebudou. Výpadek domácího výrobního
programu proto nyní kompenzujeme a ještě nějaký
čas budeme kompenzovat zakázkami v zahraničí.
Náš dlouhodobější strategický cíl je však jiný;
zahraniční zakázky by měly představovat doplnění
domácího výrobního programu, nikoli jeho náhradu.
V ostatních stavebních oborech sice tak tristní
situace není, musíme zde však tvrdě bojovat
o každou zakázku. A co je neméně důležité,
musíme ji umět za vysoutěženou cenu také
postavit. I když to zní jednoduše a samozřejmě,
v loňském roce se nám to v četných případech
nepodařilo. Věřím, že jsme se z toho poučili
a stejné nebo podobné chyby už se nebudou opakovat. Mnohá opatření jsme pro to již udělali, další
jsme si vytkli v naší strategii. Jsem přesvědčen, že
jsou to kroky správným směrem a že rok 2015
může být pro nás rokem úspěšným.
K naplnění tohoto cíle vám přeji, vážení
spolupracovníci, hodně pracovního elánu a zdravého optimismu, který s vámi budu rád sdílet. Přeji
vám též, aby letošní rok naplnil vaše očekávání
i v osobním životě a přinesl vám jen vše dobré.
Ing. Ondřej Fuchs

Kolektivní vyjednávání skončilo

Generální ředitel společnosti Subterra Ondřej
Fuchs, ekonomický ředitel Pavel Zykán a zástupce
odborových organizací, předseda ZOOS Stavba
Praha Josef Mařík, dne 29. ledna 2015 podepsali
Kolektivní smlouvu Subterra a.s. na rok 2015.
Smlouva navazuje na Vzorovou kolektivní
smlouvu Skupiny Metrostav uzavřenou na konci
loňského prosince. Hlavní změnou je zvýšení
mzdových tarifů dělnických i technicko-hospodářských pracovníků o 2 %. Benefity zůstávají ve
stejné výši jako v roce 2014. Další změny pak
představují drobná legislativní upřesnění.
Pro stávající zaměstnance bude smlouva
zveřejněna na firemním intranetu, noví zaměstnanci ji dostanou při nástupu do zaměstnání.
Karel Vašta, personální ředitel

Výměna mostu Jelenski Jarak
Přibližně 30metrový most Jelenski Jarak se
nachází na trati M202 Zagreb–Karlovac–Rijeka,
mezi stanicemi Vrbovsko a Moravice. Projekt jeho
rekonstrukce představoval hlavně výměnu ocelového příhradového nosníku za železobetonový
a sanaci mostních podpěr.
Také zde byla s použitím mostních provizorií
zachována doprava, s výjimkou dvoudenní výluky
v dubnu a třídenní v srpnu. Nejnáročnější část
tohoto projektu opět popisuje Tomislav Buljat:
„Nová železobetonová konstrukce byla vyrobena
vedle stávajícího mostu. Během 72 hodin jsme pak
provedli její výměnu, včetně pokládky nového
železničního svršku.“

V následujícím desetiletí čekají Chorvatsko obrovské investice do železniční a komunální
infrastruktury, pocházející především z dotačních
fondů EU. Dle vedoucího tamní organizační složky
Alena Novosada má Subterra za cíl zaujmout na
startu tohoto období co možná nejlepší pozici.
Zahajovacím krokem popsané strategie se
stává několik menších staveb v rámci rekonstrukce chorvatské železniční sítě, na nichž divize 3
Subterra pracuje ve sdružení s místní firmou.

Zastávka Buzin s novým podchodem
V obci Buzin, ležící na jednokolejné trati č. M104
Zagreb–Sisak–Novska, dokončila Subterra začátkem listopadu novou zastávku. Součástí stavby
byla také rekonstrukce 300metrového úseku
železničního svršku, zhotovení přístupové komunikace délky 250 metrů a parkoviště s kapacitou
52 míst.
Přístup k nástupišti, dlouhému 160 metrů, je
díky výtahu a rampám bezbariérový, cestující mo-

Most Vrbovsko dle přepracovaného projektu
Na stejné trati připravuje Subterra také rekonstrukci mostu Vrbovsko přes řeku Dobru, jenž
přímo navazuje na tunel vedoucí do stejnojmenné
stanice. Most o rozpětí necelých 24 metrů dostane
nové železobetonové nosníky, spočívající na kamenných podpěrách.
„Stavbu jsme zahájili výkopy u mostních opěr
již loni. Zjistili jsme však nesrovnalosti mezi projektem a skutečným stavem,“ vysvětluje Tomislav
Buljat průběh zakázky. Na základě dodatečných
průzkumů zadal investor vypracování nového
projektu, který určí technologii pro provedení
rekonstrukce.

Zastávka Buzin je vybavena bezbariérovým
přístupem a také podchodem.

Zhotovení podchodu za provozu umožnilo
mostní provizorium.

Rekonstrukce mostu Vrbovsko teprve čeká na
přepracovaný projekt.

Most Jelenski Jarak v nejnáročnější fázi své rekonstrukce. Původní příhradový nosník nahradil
železobetonový a celá výměna, včetně pokládky železničního svršku, trvala pouze 72 hodin.

D4

Dětský Motol v poslední etapě
Kompletní rekonstrukce dětské nemocnice realizovaná společností Metrostav od konce loňského roku pokračuje,
zbývá dokončit ambulantní křídlo B. Subterra je dodavatelem zdravotnětechnických instalací.
Ambulantní část dětské nemocnice v pražském
Motole se v letošním srpnu dočká zmodernizovaných vnitřních prostor. Stavba navazuje na
první etapu rekonstrukce, probíhající již od roku
2011, kdy Metrostav provedl náročnou sanaci
nosných konstrukcí a opravu vnější části desetipatrové budovy, koncipované do tvaru kříže.
Postupná rekonstrukce od roku 2006
Vůbec první kompletní rekonstrukce motolské
dětské nemocnice, budovy pocházející ze 60. let
minulého století, byla zahájena před devíti lety.
Jako první přišly na řadu společné interiéry všech
čtyř křídel, včetně výtahů a schodišť situovaných
v komunikačním uzlu s označením S. Následně
začala oprava obvodového pláště jednotlivých
křídel a ostatních prostor. Do současnosti byla
zmodernizována křídla A, C a D, nyní zbývá dokončit interiér křídla B.
Divize 4 Subterra se na opravě dětské části
podílela již v předchozích etapách, zejména rekonstrukcí výměníkové stanice včetně nového
potrubí pro ústřední topení a chlazení. Kromě toho
v dosud zrekonstruovaných pavilonech zprovoznila regulaci topení a chlazení.
Rozvody pro tři desítky ambulancí
V pavilonu B provede Subterra kompletní rozvody
zdravotnětechnických instalací, celkem se práce
týkají asi třiceti ambulantních jednotek. „Jedná se

Kompletní rekonstrukce dětské části nemocnice v Motole probíhá od roku 2006.
Současná modernizace vnitřních prostor pavilonu B potrvá do letošního srpna.
především o sociální zařízení, ale také o prostory
s lékařskými a sterilizačními přístroji, v nichž
rozvedeme vodovodní a kanalizační potrubí,“
upřesňuje předmět zakázky technický náměstek
divize 4 Vít Strejček.

Motol je jednou z největších dětských nemocnic v Evropě. Jeho kapacita je celkem 667 lůžek,
z toho 136 na JIP. Díky heliportu trvá urgentní
příjem dětských pacientů nejvýše 50 sekund,
dospělých 5 minut.
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Provozní zkoušky nového metra
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PĚT OTÁZEK

Pavel Zelina

Dubnové zprovoznění metra z Dejvic do Motola se blíží. Stejně jako ostatní zhotovitelé dokončuje také
Subterra nezbytné zkoušky. Divize 4 se na stavbě podílí nejen dodávkou osvětlení.

vedoucí projektu za společnost Subterra na stavbě
Modernizace trati Rokycany–Plzeň

Prodloužený úsek trasy A pražského metra
zahrnuje hned čtveřici nových stanic: Bořislavka,
Nádraží Veleslavín, Petřiny a Motol. Divize 4
dodala technologie do jeho mnoha částí.
Osvětlení i rozvody pro technologie
Kompletní osvětlení stanic Petřiny a Nádraží Veleslavín, tunelů mezi všemi novými stanicemi, mezistanice Kanadská a také všech větracích objektů
představuje velice působivé číselné údaje: celkem
6 315 kusů svítidel a 256 kilometrů kabelů, uložených na více než dvou desítkách kilometrů
kabelových roštů. Pomocné ocelové konstrukce,
kabelové příchytky a objímky váží skoro 60 tun.
Kromě osvětlení zahrnuje zakázka také kabelové rozvody, napájecí kabely a rozvaděče pro
technologie výtahů a eskalátorů ve všech stanicích. Na celou novou trasu dodala Subterra také
strojní části ZTI pro čerpací stanice a napájení
i ovládání všech technologií. Ve stanici Nádraží
Veleslavín se dále jedná o vzduchotechniku,
energoblok, optickou i metalickou kabeláž pro
datovou síť a kompletní kabelové rozvody.
Poprvé dle nových norem
Celý projekt je podle vedoucího provozu elektro
Michala Virta výjimečný i tím, že vůbec poprvé při
stavbě metra musí být elektroinstalace provedena
podle nově platných vyhlášek a norem pro požární
bezpečnost, odolnost a funkčnost kabelových tras
a kabelů.
Do poloviny února bude odzkoušeno ovládání
osvětlení ze silových rozvaděčů, z řídicích pultů
provozního manipulanta stanice a také z rozvaděčů automatického systému dálkového řízení.
Následuje rovněž zkouška ovládání z centrálního
dispečinku pomocí komunikačních protokolů po
optických kabelech.

Projekt modernizace koridorové trati mezi Rokycany a Plzní letos vstupuje do další fáze. Zhotovitelé zatím dokončili modernizaci úseku mezi
stanicí Rokycany a Chrástem. Tento rok zahájí
ražbu nejdelšího železničního tunelu v Česku
a modernizaci zbylé části trati do Plzně.
V současné době jde o největší železniční
stavbu na našem území. Za společnost Subterra,
která je členem sdružení zhotovitelů, řídí stavbu
zkušený kolejář Pavel Zelina.
Do poloviny února provádí provoz elektro ve stanicích také zkoušky ovládání osvětlení ze silových
rozvaděčů. V rámci projektu prodloužení trasy A bylo dodáno celkem 6 315 svítidel.

Dodávka zahrnovala také osvětlení tunelů
v úsecích mezi jednotlivými stanicemi.

Novinkou z norem pro elektroinstalace je také
přehledné štítkování všech kabelů.
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Tawesco v úspornějším plášti
Subterra v areálu kopřivnické rmy kompletně vyměnila opláštění výrobní haly a také postavila
novou plynovou kotelnu. Cílem je snížení energetické náročnosti provozu.

řešili složitou regulaci systému pro teplou užitkovou vodu. Očekávaného výsledku jsme nakonec
dosáhli až navrženou úpravou již provedených
rozvodů v kotelně,“ vysvětluje vedoucí projektu
Jaroslav Brus.

Novou fasádu výrobní haly firmy Tawesco tvoří ocelové panely s PUR pěnou. Na střešních světlících
a také na stěnách objektu je velkoplošně použit komůrkový polykarbonát.
Renovace výrobní haly patřící strojírenské firmě
Tawesco byla projektem značného rozsahu.
Kromě samotné rekonstrukce obvodového pláště
přispěla divize 2 Subterra k úspoře energie také
novou kotelnou, rozvody a regulací vytápění.

hal opláštěny téměř 12 000 m2 dutinkového polykarbonátu. Kromě dobré světelné propustnosti se
tento moderní materiál vyznačuje rovněž příznivými tepelněizolačními vlastnostmi a velmi nízkou
hmotností.

Nové prosvětlení z polykarbonátu
Obvodový plášť byl vyměněn v ploše přibližně
8 000 m2. Dosavadní fasádu z hliníkových lamel
s vloženou tepelnou izolací nahradily sendvičové
stěnové panely, u nichž prostor mezi ocelovými
plechy vyplňuje polyuretanová pěna.
Ještě větší rozsah však představovala
rekonstrukce původního prosvětlení výrobních
prostor, jež bylo z dříve hojně používaného drátoskla. Dnes jsou střešní světlíky a částečně i stěny

Složitá regulace kotelny
Plynová kotelna, vytápějící kromě renovovaného
objektu také sousední halu s dosud vyhovujícím
pláštěm, byla nově osazena dvěma teplovodními
a jedním horkovodním kotlem. Před jejich zprovozněním musel pro obě haly stále fungovat i původní
zdroj tepla.
K zajištění dodávky plynu byla zbudována
vysokotlaká přípojka, regulační stanice a středotlaký rozvod. „V samotném závěru projektu jsme

Stavba za plného provozu
Společnost Tawesco se zabývá vývojem a výrobou lisovacích nástrojů, širokého sortimentu
přípravků a nářadí a také výrobou výlisků za
studena a svařovaných dílů, které odebírají klienti
zejména z oblasti automobilového průmyslu.
S realizací projektu začala Subterra na
začátku loňského roku, dokončené dílo pak předala v jeho závěru. Po celou dobu stavby musela
výroba fungovat bez omezení. „Z bezpečnostního
hlediska i kvůli riziku nepříznivého počasí představovaly stavební práce za plného provozu
organizačně náročný úkol,“ dodává Jaroslav
Brus.
Přesný dopad všech úsporných opatření
provedených ve společnosti Tawesco, do nichž
kromě rekonstrukce opláštění a optimalizace
kotelny spadá také využití odpadního tepla ze
samotné výroby, posoudí investor až porovnáním
výsledků ročního provozu.

Původní opláštění výrobní haly bylo vyměněno
v celkové ploše přibližně 8 000 m2.

Která fáze stavby byla zatím nejnáročnější?
Těžko vybrat jen jednu, specifický je celý průběh
stavby. Hned na začátku nás ovlivnily archeologické nálezy před vjezdovým portálem tunelu
Ejpovice, vzhledem k nim se vše na rok pozastavilo. Práce jsme následně museli provést co
nejrychleji, příprava stavby pro montáž stroje
TBM před samotnou ražbou tunelů byla náročná
na koordinaci i na termíny. Jako jednu z pozitivních jistot vidím nasazení vlastních kapacit, strojů
i personálu.
Co složitého vás naopak ještě čeká?
Z našeho pohledu především realizace pevné jízdní dráhy v tunelech a propojení nové konfigurace
tratě do té stávající. Především z časového
hlediska. Obojí bude realizováno až v samotném
závěru stavby a bude nutno co nejvíce eliminovat
jakékoliv zpoždění, které předtím vznikne.
Jak dlouho jste se na projekt připravovali?
Řádově jeden rok. Museli jsme s celým projektovým týmem nastudovat realizační dokumentaci stavby, překontrolovat výkazy výměr, zpracovat podrobné technologické postupy prací nebo
připravit výběrová řízení na podzhotovitele.
Jak celkově hodnotíte právě dokončenou etapu,
tedy zdvojkolejnění úseku Rokycany–Chrást?
Ukončení výluky bylo dovršením roční práce.
Musím říci, že k dosažení tohoto cíle nám velmi
pomohlo přívětivé počasí na začátku roku 2014.
Veškeré plánované práce jsme mohli začít
realizovat v plném rozsahu hned od 3. ledna 2014,
kdy v tomto úseku byla zahájena výluka traťové
koleje číslo 1.
Druhá etapa, která na první bezprostředně
navazovala, byla zahájena v červenci. Zejména
v jejím závěru jsme si sáhli na dno. Ne naší vinou
došlo k prodlevě na jiných stavebních objektech,
což si vyžádalo aktualizaci harmonogramu prací,
s následným každodenním operativním řízením
a kontrolou jejich průběhu. S ohledem na tyto
skutečnosti jsme poslední tři týdny výluky
pracovali na stavbě 16 hodin denně, v několika
případech i ve 24hodinových směnách. Rád bych
proto využil tohoto prostoru a ještě jednou
poděkoval všem kolegům, kteří tímto nadstandardním výkonem přispěli k ukončení výluky ve
stanoveném termínu.
Čím stavba doposud obohatila vaše zkušenosti?
V současné době hodnotím jako nejpřínosnější,
i když v negativním slova smyslu, součinnost
s pracovníky záchranného archeologického výzkumu. V takovém rozsahu jsem se s archeologickým výzkumem ještě nesetkal a musím konstatovat, že má představa o archeologii se velice
lišila od reality. Zjistil jsem, že i tento obor je jen
a pouze o byznysu. Přístup soukromé archeologické firmy byl, mírně řečeno, místy až za hranicí
slušnosti. Bohužel současná legislativa tomu jen
nahrává, neboť neexistuje kontrolní orgán ani
mechanismus, který by jasně definoval rozsah
archeologických prací. Proto v současné době
nelze práci těchto firem jakkoliv kontrolovat.

www.subterra.cz
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Lyžařské závody letos počasí nezastavilo

LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
SUBTERRA 2015
BĚH (KLASICKÝ STYL)
M2
Ž2
1. Martina Horáková 1. Miroslav Rypáček
2. Lenka Kobiánová 2. Martin Plíva
3. Martina Formánková 3. Radek Novák
M1
M3
1. Martin Mokrovics
1. Jiří Kubeš
2. David Svoboda
2. Jan Vintera
3. Zdeněk Pata
3. Vladislav Beneš
SLALOM SPECIÁL
OBŘÍ SLALOM
Ž2
1. Lenka Kobiánová 1. Lenka Kobiánová
2. Martina Horáková 2. Martina Horáková
3. Martina Formánková 3. Martina Formánková
Ž1
1. Iva Tatranská
1. Iva Tatranská
2. Anna Šťastná
2.
Markéta Vlková
GRATULACE
3. Markéta Vlková
3. Anna Šťastná
M3
1. Jiří Kubeš
1. Jiří Kubeš
2. Vladislav Beneš
2. Vladislav Beneš
3. Jan Vintera
3. Jan Vintera
M2
1. Miroslav Rypáček 1. Miroslav Rypáček
2. Pavel Farský
2. Jan Kolář
3. Jan Kolář
3. Pavel Farský
M1
1. Martin Mokrovics 1. David Svoboda
2. Martin Mokrovics
2. David Svoboda
3. Zdeněk Pata
3. Zdeněk Pata

Letošní ročník tradičních Lyžařských závodů Subterra se konal v areálu Větrný vrch v Dolní Moravě.
I přes částečně nepříznivé povětrnostní podmínky proběhly plánované závody v běhu i ve slalomu.
Teprve podruhé v osmileté historii zavítali
účastníci Lyžařských závodů Subterra do areálu
Větrný vrch, který se nachází pod masivem
Králického Sněžníku v Dolní Moravě. Loňská
nevydařená zima stála za historicky prvním
zrušením této oblíbené sportovní akce. A nechybělo mnoho, aby se letos historie opakovala.
První den změřili závodníci své síly nejprve
v obřím slalomu a pak ve slalomu speciál, na
tratích, které jim připravili profesionální organizátoři. Ve svých kategoriích těmto disciplínám
dominovali Iva Tatranská, Lenka Kobiánová,
Martin Mokrovics, David Svoboda, Miroslav
Rypáček a Jiří Kubeš. Běžecká část závodů následovala druhý den. Nejlepší výsledek v ženské
kategorii obhájila Martina Horáková. V mužských
kategoriích pak kralovali Martin Mokrovics,
Miroslav Rypáček a Jiří Kubeš.
Osmý ročník Lyžařských závodů Subterra se
i přes částečnou nepřízeň počasí vyvedl na jedničku, za což patří dík nejen jejich organizátorům,
ale také všem účastníkům.
Lenka Kobiánová

První den Lyžařských závodů Subterra se ve skiareálu Větrný vrch závodilo v alpských disciplínách,
obřím slalomu a slalomu speciál.

Ražba tunelů Ejpovice zahájena
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Modernizace trati Rokycany–Plzeň dosáhla dalšího milníku, zahájení ražby železničních tunelů Ejpovice.
Započetí prací předcházel slavnostní křest 114metrového razicího štítu a také den otevřených dveří.

GRATULACE

jedná o jméno charakteristické právě pro plzeňský
region.
Zhotovitelem nejdelšího železničního tunelu
v Česku je společnost Metrostav, jež je lídrem
Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany–Plzeň.
Samotného křtu se ujal přímo generální ředitel
společnosti Metrostav Pavel Pilát, spolu s generálním ředitelem SŽDC Pavlem Surým.
Subterra v rámci projektu realizovala především železniční spodek a svršek, v obou tunelech
pak postaví pevnou jízdní dráhu. Společnost na
křtu zastupovali generální ředitel Ondřej Fuchs,
obchodní ředitel Jiří Tesař a také ředitel divize 3
Miroslav Kadlec.

K životnímu či pracovnímu výročí přejeme
svým kolegům zdraví, štěstí, spokojenost
i pracovní úspěchy. Děkujeme za dosavadní
obětavou práci pro společnost Subterra.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Jaroslava Srbová
50 let
Alex Cokris
Vladimír Vlasák
Ing. Josef Bača
Jiří Motyčák
55 let
František Janda
Pavel Macourek
60 let
Ing. Pavel Liška
Jiří Papala
75 let
Zikmund Kowolowski

25. 3.
19. 2.
15. 3.
19. 3.
31. 3.

Jméno s plzeňskou symbolikou
Slavnostního křtu štítu se v pátek 23. ledna zúčastnila asi stovka hostů. Podle hornické tradice byla

před portály budoucího tunelu nedaleko Kyšic
nejprve vysvěcena a osazena soška svaté
Barbory, patronky všech horníků a tunelářských
pracovníků. Následoval samotný křest obrovského stroje, jenž dostal jméno Viktorie. To má
symbolizovat vítězství, které se zrodilo po
dlouhých letech plánování, příprav a překonávání
obtíží během výroby samotného štítu. Zároveň se

Den otevřených dveří
Hned následující den si mimořádný stavební stroj
mohla prohlédnout také široká veřejnost v rámci
dne otevřených dveří. Navzdory nevlídnému
počasí byl o stavbu tunelů veliký zájem, celkem
mezi 10. a 15. hodinou přišlo asi osm tisíc lidí všech
generací. Nejvíce se samozřejmě zajímali o různé
technické parametry samotného razicího štítu.
Málokterý z návštěvníků přitom tipoval, že tunely
Ejpovice budou dokončeny již za dva roky.
Razicí štít EPB/Hardrock má celkovou délku
114 metrů, váží 1 800 tun a jeho hlava dosahuje až
4,5 otáčky za minutu. Od začátku února štít
pracuje nepřetržitě, ve čtyřech směnách jej
obsluhuje celkem 120 lidí. Každý den je vyraženo
přibližně 15 metrů tunelu o průměru necelých
10 metrů. Německá firma Herrenknecht stroj vyráběla více než půl roku.

V pátek 23. ledna posvětil biskup František
Radkovský sošku svaté Barbory.

Křest razicího štítu obstarali generální ředitelé
společností SŽDC a Metrostav.

Sobotní den otevřených dveří přilákal zástupy
lidí, nevlídnému počasí navzdory.

17. 2.
12. 3.
19. 2.
28. 3.
14. 2.

O prohlídku razicího štítu byl velký zájem mezi lidmi všech generací. Během Dne otevřených dveří
přišlo kolem osmi tisíc návštěvníků.

PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Ing. Zuzana Kypová
Eva Limonová
Karel Ulrich
Jiří Provazník
Ing. Lucie Rollová
Roman Kolář
Jozef Krajč
Jiří Procházka
Ing. Lukáš Klégr
Petr Kolář
15 let
Zdeněk Dvořák
20 let
Miroslav Gorniak
Ing. Václav Pusch
Jan Veselý
25 let
Antoník Hottek
40 let
Jiří Chytráček

1. 2.
1. 2.
1. 2.
9. 2.
15. 2.
1. 3.
1. 3.
1. 3.
7. 3.
11. 3.

Konvertibilní razicí štít, jejž sestavili technici ze
společností Metrostav a Herrenknecht, má prorazit dva souběžné železniční tunely o délce více
než 4 kilometry, což bude tuzemské maximum.

9. 2.
1. 3.
1. 3.
6. 3.
12. 3.
5. 2.
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