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Bytový dùm Vokáèova dostavìn

D2

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Od loòského podzimu realizovala divize 2 bytový dùm ve Vokáèovì ulici v Praze 4, který jako generální dodavatel pøevzala
až po provedení podkladních betonù. Projekt pro spoleènost Borgo nabízí témìø ètyøicet bytù a komerèní prostory.
Ustupující patra nabízejí výhled na pražský horizont, pøièemž tento bonus neovlivòuje ani blízká
magistrála. „Nedávno položený tichý asfaltový
povrch opravdu funguje a silný provoz prostory
v domì vùbec neruší,“ potvrzuje vedoucí projektu
Petr Bican.

Podnož domu je provedena v imitaci broušeného betonu. Hlavní hmotu s šedou omítkou prolamují na jihovýchodní fasádì lodžie, jejichž èelní
stìny dostaly žlutý a oranžový nátìr. Stejné odstíny se tøemi dalšími tvoøí i pestrou mozaiku, jež souvisle pokrývá vrchní èást budovy. Výraz fasády
doplòují kromì balkonù také døevìné okenní rámy
ve svìtle hnìdém tónu.

Dùraz na kvalitu provedení
Akustické nároky ovšem pracovníci divize 2 museli peèlivì sledovat také pøi samotné stavbì. Pozornost vyžadovalo zejména napojení cihelných
vyzdívek na nosnou konstrukci tvoøenou železobetonovými stìnami.
Výrobce keramického systému pøedepisuje
postupy pro zabudování prvkù, jejichž sebemenší
nedodržení – související napøíklad s nestandardním architektonickým øešením – se v dùsledku
mùže projevit. „Pøi práci jsme hlídali všechny návaznosti, jelikož pøi dílèí chybì by se pøi pozdìjších
mìøeních mohla zjistit odchylka v rozsahu jednoho
èi dvou decibelù. Taková závada by následnì byla
pouze velmi obtížnì dohledatelná a opravitelná,“
vysvìtluje Petr Bican.
Dùslednost pøi realizaci se spoleènosti Subterra vyplatila. Mìøení akreditované laboratoøe
SQZ potvrdilo, že hodnoty kroèejové i vzduchové
neprùzvuènosti splòují veškeré normy stanovené
pro obytné stavby.
Divize 2 dokonèila stavbu bytového domu Vokáèova v plánovaném listopadovém termínu, jeho
pøedání investorovi bylo stanoveno na prosinec.
První obyvatelé se na novou pankráckou adresu
zaènou stìhovat na jaøe pøíštího roku.

Severozápadní fasáda dìlená prosklením obou
schodiš má výraznì jednodušší podobu.

Velká okna nabízejí v nejvyšších patrech
pùsobivé výhledy na Prahu.

Bytový dùm Vokáèova nepøehlédnete zejména díky jihovýchodnímu prùèelí, jehož èlenìní ještì
zvýrazòuje barevnost lodžií. Pestré tóny pokrývají i celou hmotu nejvyšších pater.
Èlenitý dùm, jenž navazuje na starší zástavbu solitérních bytových objektù, má deset podlaží vèetnì
dvou podzemních. Materiálovì odlišená nejvyšší
patra ustupují, èímž stavbu opticky odlehèují a zároveò poskytují prostor pro støešní terasy.
Budova je rozdìlena do dvou èástí se samostatnými vchody a celkem obsahuje 38 bytù s dispozicemi 1+kk až 4+1. Ke všem jednotkám náleží
venkovní prostory v podobì balkonu, lodžie nebo
terasy. Pøízemí a druhé nadzemní podlaží bude
sloužit komerèním úèelùm, nechybìjí garáže ani
sklepní kóje.
Neutrální i pestré barvy
Na rozdíl od vìtšiny developerských projektù zde
spoleènost Borgo figurovala v pozici nejen investora, ale rovnìž architekta. Dùm proto mohl být
snadno upravován ještì pøi své realizaci.
Napøíklad kvalitní zpracování betonových povrchù v garážích zapùsobilo natolik pozitivnì, že
investor upustil od jejich stìrkování a ponechal je
v surovém stavu, bez výmalby.

Modernizace trati Rokycany–Plzeò

D3

Na západì Èech postupují úpravy koridorové trati, které Subterra ve spoleènosti, již vede Metrostav, provádí od roku 2013.
Kromì samotných kolejí letos divize 3 budovala protihlukové stìny a modernizovala zastávku Plzeò-Doubravka.

V zastávce Plzeò-Doubravka bude cestujícím
sloužit nové nástupištì a informaèní systém.
Dùležitou souèástí projektu bylo v roce 2016 dokonèení rekonstrukce stávající trati v úseku Plzeò
hlavní nádraží – Plzeò-Doubravka, jehož celková
délka dosahovala témìø dvou kilometrù.
Výluka druhé traové koleje mezi Plzní a Chrástem u Plznì trvala pìt mìsícù, od bøezna do èervence letošního roku.

Komfort pro cestující i obyvatele Plznì
Modernìjší podobu dostala zastávka Plzeò-Doubravka. Pùvodní zastøešení podchodu a pøístupu
k vlakùm bylo zdemolováno a nahrazeno, nové nástupištì má délku 170 metrù. Nechybìjí úpravy pro
smyslovì a tìlesnì hendikepované, osvìtlení, rozhlas a informaèní systém.
Jelikož tra vede hustou obytnou zástavbou,
zahrnoval projekt výstavbu protihlukových stìn
v délce pøibližnì 1 700 metrù. Divize 3 je kompletnì
realizovala vlastními kapacitami.
Pro pokládku kolejového roštu byl využit stroj
Robel a následnì automatická strojní podbíjeèka
ASPv 08-275. Pomocí pokladaèe DESEC byla zabudována ètyøi malá dilataèní zaøízení, která se nacházejí po obou stranách 60metrového mostu pøes
Úslavu. „Úspìšný prùbìh výlukových prací podmiòovala demolice a výstavba tøí mostních objektù,
provádìná našimi partnery. Spolupráce fungovala
výbornì a i pokládka železnièního svršku probìhla

velice rychle. Celý úsek je dokonèen s minimem
nedodìlkù,“ øíká stavbyvedoucí Radim Wrana.
Termíny dle ejpovických tunelù
Nejnároènìjší úsek modernizované trati Rokycany–Plzeò pøedstavuje pøeložka Ejpovice–Kyšice,
jejíž souèástí jsou nejdelší tuzemské železnièní tunely. Jejich 4 150 metrù pøekonává dosavadní maximum témìø dvaapùlkrát. Metrostav již prorazil
jižní tunel Ejpovice a zahájil realizaci severní tunelové trouby.
Na novém úseku byly vybudovány další sekce
betonových stìn Geowall a armovaných zemin.
Vytìžením znaèného objemu materiálu se úroveò
terénu již v témìø celé délce pøeložky snížila na niveletu plánovaných kolejí.
V pøíštím roce má dojít k dokonèení železnièního spodku a pokládce kolejového roštu. Plánované ukonèení projektu spadá do roku 2018, kdy
bude tra pøepojena do ejpovických tunelù.

Vážení ètenáøi,
a je to tady! Máme advent – èas blížících se svátkù, nakupování dárkù a rodinného i pøátelského
setkávání. Je to období pøející lidskému porozumìní, spojované s nadìjí a vírou v budoucnost.
Je to však i doba shonu a spìchu, protože Vánoce, potažmo konec roku, jsou vnímány jako milník, do kterého se musí, nebo by se alespoò mìlo,
nìco stihnout, uzavøít, vyøídit, napravit a pøipravit.
Týká se to i života firemního; øeší se záležitosti,
které se promítnou do ekonomického pohledu na
„rok konèící 31. 12. …“ i otázky související již s rokem následujícím a rovnìž s celkovým smìøováním spoleènosti.
I my jsme chtìli do konce roku mnohé stihnout
a dokonèit, ne vše se ale podaøí; do této zapeklité
škatulky patøí výstavba tunelu Bancarevo v Srbsku. I když už zde prací mnoho nezbývá, nìkteré
èinnosti se do poèátku pøíštího roku pøece jen protáhnou. Budiž naším pøedsevzetím, že se s touto
stavbou v novém roce vypoøádáme co nejdøív a co
nejlíp. Rekonstrukci tunelu Alter Kaiser-Wilhelm
v Nìmecku úspìšnì a v termínu stavebnì dokonèíme, pøesah do pøíštího roku však bude mít neménì dùležitá kapitola projektu – jeho ekonomické
vypoøádání. Zato v Maïarsku žádné resty nemáme: pod stromkem bude ležet slavnostní ukonèení
rekonstrukce železnièního uzlu Székesfehérvár
a jeho uvedení do provozu s datem 19. prosince.
Ke slavnostnímu ukonèování v tomto mìsíci dospìly i dvì železnièní stavby v tuzemsku: revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziøíèí a optimalizace trati Bystøice nad Olší – Èeský
Tìšín, žst. Èeský Tìšín. Do nového roku si popøejme, abychom v nìm železnièní stavby èastìji slavnostnì zahajovali, než ukonèovali.
Zatímco na bilancování letošního roku je ještì
brzy, plánování toho pøíštího se nachází ve finální
fázi, stejnì jako tvorba strategie na ètyøleté období, o jejíž koneèné podobì rozhoduje prosincové
pøedstavenstvo. Strategii v duchu našeho sloganu
„Nedržíme se pøi zemi“ byla na úrovni vedení spoleènosti vìnována velká pozornost a vìøím, že
tomu tak bude i v pøípadì strategií jednotlivých divizí. Jisté je, že bez èinnosti v zahranièí se v dohledné dobì neobejdeme, rozhodnì ne v podzemním stavitelství. V této oblasti se musíme dobøe
pøipravit na práci na Slovensku a spoleèné projekty se spoleèností BeMo v Nìmecku. U všech tunelových staveb zavedeme v pøíštím roce zdokonalené systémy pro sledování postupu prací po
stránce ekonomické i èasové, tedy vùèi nákladovým kalkulacím i smluvním harmonogramùm.
Jak jsem se zmínil v úvodu, èas adventní má
být èasem lidského smíøení a porozumìní, èasem,
kdy se na nìco tìšíme. Tìšme se tedy na Vánoce
a s nimi spojené dny zaslouženého volna a zkusme
se zároveò tìšit i na výzvy, které pøed námi stojí.
Vánoèní zázrak se nestane a situace v èeském
stavebnictví se prvním lednem radikálnì nezlepší.
O svoje živobytí a existenci se budeme muset postarat sami. Vìøím, že to dokážeme tak, jak jsme to
dosud dokázali vždy.
Pøeji Vám, vážení ètenáøi, radostné a klidné
prožití vánoèních svátkù a do nového roku hodnì
zdraví, optimismu, štìstí a úspìchù.

Ing. Ondøej Fuchs
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Radlická štola jménem Šárka
Práce na Radlické radiále, která spojí Pražský a Mìstský silnièní okruh, pokraèují. K dosud vyražené èásti prùzkumné štoly,
souèásti komplexního inženýrsko-geologického prùzkumu, pøibude dalších 180 metrù.
První etapa inženýrsko-geologického prùzkumu
zaèala v kvìtnu 2015 a skonèila závìrem loòského
roku. Divize 1 realizovala v oblasti Zlíchova tìžní
šachtu a z ní vyrazila štolu s délkou 850 metrù, jež
vede pøevážnì v budoucí trase severní trouby tunelu Radlice.

D1 Dceøiná spoleènost SBT Sverige AB pokraèuje
v projektu Pracovní tunely Skärholmen, který tvoøí
souèást silnièního obchvatu západní èásti Stockholmu.
V øíjnu 2016 byl na jezeøe Mälaren dokonèen
provizorní pøístav Sätra, který bude sloužit k nakládce rubaniny odtìžené pøi ražbì hlavního tunelu Skärholmen. Stavbu tvoøí molo a ètyøi vzájemnì
propojené železobetonové pontony. „Soustava
øetìzù je fixuje jak k pilíøùm kotveným do dna, tak
k volnì uloženým železobetonovým blokùm. Pøístavem povede pásový dopravník, kterým se rozdrcená hornina bude z pohyblivé násypky nakládat na lodì. Ty ji pak odvezou na další skládku,“
vysvìtluje Dalibor Èenèík z divize 1.
Po jezeøe budou na stavbu pøepravovány také
stavební stroje a materiály.

Zkoušky v tunelech na D8

D4 Na konci øíjna se konaly komplexní testy požárnìbezpeènostních zaøízení v tunelech Prackovice
a Radejèín na dokonèované dálnici D8, jejichž celkové technologické vybavení zajišuje divize 4.
Úèelem zkoušek bylo ovìøit funkènost nejen
všech systémù, ale i požárních scénáøù kontrolovaných z lokálního dispeèinku Radejèín vèetnì samotného hasebního zásahu. Pomocí speciálního
aerosolu byl nasimulován požár o výkonu 20 MW
s vývinem kouøe 20–30 m3/s, jehož vlastnosti se podobají skuteènému požáru autobusu. Technologie
musely obstát také pøi výpadku elektøiny z veøejné
distribuèní sítì, již nahradil UPS a dieselagregát.
Zkoušky probìhly za nejhorších povìtrnostních podmínek simulovaných mobilním ventilátorem a prokázaly, že nové dálnièní tunely splòují
veškeré bezpeènostní požadavky.

Prùzkum v jižní troubì
Souèasná etapa spoèívá v rozšíøení zhruba 14metrového úseku štoly a následné ražbì další èásti
o délce 180 metrù, sledující jižní tunelovou troubu.
Nová štola je vedena šikmo ve smìru od jižního k severnímu tubusu dovrchnì tak, aby veškeré podzemní vody prosakující do díla odtékaly.
Práce zahrnují rovnìž 90metrový prùzkumný
vrt z povrchu, který má ovìøit velice komplikované
geologické podmínky zastižené v oblasti nacházející se mimo dosah stávající štoly.
Celý projekt, jehož investorem je hlavní mìsto
Praha, se dìlí do dvou èástí. Stavební práce, zahájené pracovníky divize 1 v øíjnu 2016, mají trvat ètyøi mìsíce, soubìžná prùzkumná èinnost bude ještì
o dva mìsíce delší. Dílo bude v provozu dva roky,
nedojde-li k rozhodnutí o jeho likvidaci.

Ražba další etapy prùzkumné štoly tunelu Radlice využívá pro dopravu materiálu tìžní šachtu
o hloubce 14 metrù, kterou divize 1 vyhloubila v polovinì roku 2015.

Ražba krasovou oblastí
Ražba s využitím observace probíhá Novou
rakouskou tunelovací metodou. Primární ostìní je

ze støíkaného betonu, výztužných pøíhradových
rámù a kari sítí. Sekundární ostìní není plánováno.
Hornina bude rozpojována pomocí trhacích prací,

Postup ražby i nasazená strojní sestava navazují
na první etapu projektu.

Jméno prùzkumné štoly souvisí s její lokalitou,
pøírodní památkou Ctirad.

Rozsáhlá infrastruktura ve Waltrovce

D4

V bývalém továrním areálu v Praze-Jinonicích pokraèuje rozsáhlý developerský projekt spoleènosti Penta.
Díky úspìchùm v dílèích výbìrových øízeních se na jeho výstavbì podílí také divize 4.

Green Park v Benešovì

D4 Subterra dodává pro Metrostav kompletní
vzduchotechniku a chlazení na stavbu obchodního centra Green Park Benešov.
Zatímco realizace pìtipodlažního monolitu
stále probíhá, divize 4 již od zaèátku øíjna montuje
nìkteré rozvody VZT. Zakázka zahrnuje vìtrání
pasáží a vstupních hal s dveøními clonami, technických i sociálních prostor, garáží a také restauraèního provozu. Pro pøívod a odvod vzduchu byl
navržen standardní nízkotlaký systém. Požární
vìtrání zajišuje dostateènou – tedy patnáctinásobnou – výmìnu vzduchu na všech schodištích,
která jsou chránìnými únikovými cestami. Chlazení technických místností využívá multisplitového
zaøízení.
Vzduchotechnické instalace pro kinosál a obchodní jednotky budou provedeny do fáze pøípravy. Divize 4 dokonèí práce v bøeznu 2017.

s využitím hydraulického vrtacího stroje Boomer
T1 D. Rubaninu do strager van pøenáší prùbìžný
nakladaè s pásovým dopravníkem Häggloader
7HR-B. Doprava strojù, materiálu i osob probíhá
výhradnì tìžní šachtou.
„V novém úseku ražby ve vápencích a bøidlicích budeme muset provádìt dvacetimetrové jádrové pøedvrty, jejichž úèelem je zvýšení bezpeènosti podzemních prací. Oblast se totiž vyznaèuje
vysokým rizikem výskytu krasových jevù,“ upozoròuje na nároènost celého projektu jeho vedoucí
Václav Dohnálek.
Ražbu prùzkumné štoly provázejí hornické tradice. Na bezpeènost pracovníkù dohlíží soška svaté Barbory a poèátkem listopadu dostala stavba,
která se nachází v oblasti pøírodní památky Ctirad,
rovnìž své jméno – Šárka.

Rezidenèní èást projektu Waltrovka pøedstavují kromì stovek bytù rovnìž øadové rodinné domy.
Inženýrské sítì pro 34 dosud postavených jednotek dodávala divize 4 Subterra.
Mìstský soubor se nachází na místì, kde se bezmála sto let vyrábìly automobilové a letecké motory pod znaèkou Walter. Obytné a administrativní
budovy doplní obèanská vybavenost, chybìt nebudou ani parky a námìstí.
Urbanistický a architektonický návrh projektu
Waltrovka pochází pøedevším z ateliéru Cigler
Marani Architects. Názvy nejvìtších kanceláøských objektù pøipomínají strojírenskou historii
areálu – Aviatica, Dynamica a Mechanica. Kromì
novostaveb je souèástí celku také památkovì
chránìná tovární budova, jež projde rekonstrukcí.

Neustálá soutìž
Výstavbu celé Waltrovky øídí projektový manažer,
který nahrazuje generálního dodavatele a vybírá
spoleènosti zajišující dílèí práce. V soutìžích na
jednotlivé etapy výstavby se opakovanì daøí i spoleènosti Subterra.
„Úspìch ve výbìrových øízeních je dùkazem
dobøe odvedené práce už na projektu Florentinum,
jejž v centru Prahy postavil stejný investor, nebo
v první fázi samotné Waltrovky, administrativní budovì Aviatica,“ vysvìtluje Vít Strejèek, technický
námìstek divize 4.

Instalace i komunikace
V souèasnosti divize 4 zajišuje mechanické èásti
TZB na objektech Mechanica 1 a 2. Jedná se o topení, chlazení, vzduchotechniku, zdravotnìtechnické instalace a sprinklery.
Pro obytnou èást projektu, dosud sestávající
z desítky bytových a 34 rodinných domù, dodávala
Subterra inženýrské sítì a další technickou vybavenost. Vybudovala dešovou a splaškovou kanalizaci, rozvody vody a plynu a rovnìž silnice, vjezdy,
chodníky a veøejné osvìtlení.
Všechny práce byly ukonèeny v plánovaných
termínech, èásti související s kolaudací bytových
domù A 1–3 a námìstí pøiléhajícího k objektu Mechanica 1 se podaøilo dodat v pøedstihu. „Námìstí je vydláždìno výraznou kombinací antracitového syenitu ve formátu pražské mozaiky a dobìla
upravených betonových dlaždic,“ popisuje použité materiály vedoucí projektu Martin Vlk.
V souèasnosti probíhá výbìrové øízení na mechanické èásti TZB pro objekt Dynamica, jehož
výstavba právì zaèala. Pokud divize 4 opìt uspìje,
bude v práci pokraèovat na jaøe 2017.

Souèástí areálu zùstává i jedna z pùvodních
budov továrny Walter.
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Nová dvorana Divadla Na Zábradlí

D2

PÌT OTÁZEK

Jan Panuška

Proslulé pražské divadlo na Anenském námìstí podstoupí èásteènou rekonstrukci, kterou realizuje divize 2.
Zastøešením dvora vznikne velkorysý prostor navazující na novì situovaný vstup.

výrobní námìstek divize 1

Hlavním dùvodem pøemístìní vstupních prostor je
skuteènost, že Divadlo Na Zábradlí musí opustit
Pachtùv palác, jejž dosud mìlo pouze propachtován. Objektu se navíc už od 80. let minulého století
zásadnìjší opravy vyhýbaly.
Investorem je hlavní mìsto Praha, návrh rekonstrukce vypracoval ateliér TaK Architects.
Pod sklenìnou støechou
Projekt znaènì povýší estetickou i technickou úroveò celého divadla.
Nová dvorana se sklenìným zastøešením poskytne návštìvníkùm divadla prostor pro obèerstvení. Pavlaèe budou rozšíøeny, díky èemuž dostane malá scéna (tzv. Eliadova knihovna) koneènì
dùstojné pøedpolí. Nové schodištì zpøístupní rovnìž balkonek v divadelním sálu.
Ménì viditelné zmìny se dotknou technologií,
napøíklad vytápìní a vìtrání.

Divize 1 Subterra provádìla ražbu a definitivní betonovou konstrukci trojlodní stanice Nádraží Veleslavín, souèásti prodloužení trasy A pražského
metra – a za tuto stavbu získala ocenìní Vynikající
betonová konstrukce udìlované Èeskou betonáøskou spoleèností.
Vedoucím úspìšného projektu byl Jan Panuška, který v divizi 1 již témìø rok pracuje v pozici výrobního námìstka.

Sklenìné zastøešení pøispìje k zachování dojmu
pavlaèového dvorku.

Z jakého dùvodu si ocenìní od Èeské betonáøské
spoleènosti považujete?
Již bìhem pøípravy celého projektu jsme si uvìdomovali, že pùjde o unikátní konstrukci. Postup výstavby a použité technologie nemìly v tuzemsku
obdoby. Samotná realizace nás každodennì stavìla pøed technické problémy, jejichž øešení musela být inovativní.
Z dnešního pohledu – také ve svìtle získaného
ocenìní – mohu prohlásit, že jsme s celým týmem
tento úkol zvládli velmi dobøe. Jde tedy o ohodnocení kolektivu, resp. každého pracovníka, který se
na projektu podílel!

Rekonstrukce Divadla Na Zábradlí dle projektu ateliéru TaK Architects pøinese návštìvníkùm
elegantní prostory urèené pro setkávání i obèerstvení.
Do nového po prázdninách
Pùvodním zámìrem investora i samotných divadelníkù bylo scénu opìtovnì otevøít již na konci letošního roku.
Vzhledem ke skuteènosti, že stavební zásahy
probíhají v pražské památkové rezervaci a zároveò v záplavovém území Vltavy, se ovšem ponìkud
protáhly pøípravy .

„Práce zaèaly oproti pùvodnímu plánu investora pozdìji. My jsme do divadla mohli nastoupit
až na konci záøí 2016 a hotovi zde budeme pøesnì
za rok,“ pøibližuje zmìny harmonogramu vedoucí
projektu Jaroslav Hovorka.
V souèasnosti se v Divadle Na Zábradlí odehrávají demolice, demontáže prvkù urèených k restaurování a zednické práce.

Oprava kolejištì v Tøineckých železárnách
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Subterra provedla v areálu významného slezského podniku rychlou opravu kolejištì na aglomeraèním rudišti.
Pùvodní listopadový termín se týmu divize 3 podaøilo podstatnì zkrátit – témìø o dva mìsíce.
Dvì kolejové jeøábové dráhy v Tøineckých železárnách využívají velkostroje – „nabìraèe”– pøipravující rudnou vsádku do vysokých pecí. Jejich výmìna za výkonnìjší a tìžší stroje, jež také snižují
prašnost, si vyžádala únosnìjší podloží i koleje.
Za plného provozu
Zakázka zahrnovala zøízení mocného podloží a výmìnu kolejí v délce 4 x 540 metrù vèetnì jejich vyrovnání na normované hodnoty.
Stavební práce probíhaly za plného provozu
rudištì, nesmìly ovlivnit plynulou výrobu oceli pro

další divize železáren. Naplánovány byly ètyøi etapy s desetidenními výlukami jednotlivých kolejí.
Koleje velkostrojù nejsou vzájemnì propojeny,
divize 3 proto nemohla nasadit tìžkou proudovou
mechanizaci. Kolejový svršek tedy zøizovala pøevážnì blokovou montáží v ose koleje, s využitím
menších strojù.
„Všechny práce na kolejovém spodku i svršku
zvládla Subterra vlastními kapacitami, jen na svaøování bezstykové koleje jsme spolupracovali se
spoleèností Toramos,“ dodává k neobvyklé zakázce hlavní stavbyvedoucí Roman Krajèa.

Divize 3 pokládala v Tøinci pražce také pomocí
tandemového závìsu.

Spolupráce se spoleèností BeMo
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Na trhu v Nìmecku bude divize 1 Subterra kooperovat se sesterskou spoleèností BeMo Tunnelling.
Dvì podzemní stavby u našich západních sousedù již realizují spoleèné výrobní týmy.

Ražba tramvajového tunelu v Karlsruhe probíhá
v kesonu, pøetlak pro kalotu je 0,9 baru.

Vlevo od východního portálu tunelu Zierenberg
se nachází jeho pøedchùdce.

V rámci spolupráce obou spoleèností vyslala Subterra své pracovníky do Nìmecka na dva projekty,
jež v souèasnosti realizuje BeMo – stavbu podzemní tramvaje v Karlsruhe a ražbu železnièního
tunelu v Zierenbergu.

ße, na které se podílí Subterra. Délka ražené èásti
èiní 250 metrù, výška nadloží 3,5 metru. Profil tubusu je nepravidelný, tvaru trumpety, s ohledem
na vjezd do stanice Marktplatz v historickém jádru
mìsta. Tunel se z jedné strany témìø dotýká základù hotelu Kaiserhof, z druhé policejního øeditelství
spolkové zemì Bádensko-Würtembersko. Okolní
masiv tvoøí zvodnìlé štìrkopísky.
Vzhledem k tìmto extrémním podmínkám
probíhá ražba v pøetlaku – pro kalotu 0,9 baru a pro
dno 1,25 baru. Toto opatøení snižuje hladinu podzemní vody pod úroveò dna tunelu, zároveò však

Podzemní tramvaj v Karlsruhe
Pøeložení tramvajových tras do podzemí v centrální èásti Karlsruhe, na jihozápadì Nìmecka, je rozsáhlým projektem dìleným do nìkolika etap.
Témìø všechny tunely budou hloubené, jedinou výjimkou je trasa pod ulicí Karl-Friedrich-Stra-

zachovává kapilární vodu v masivu tak, aby neztratil svoji únosnost. Celá délka ražby pøedstavuje
jeden kesonový úsek. „Z dùvodù vysokého požárního nebezpeèí v kesonu zde nejsou povoleny ani
dieselové motory a veškerou mechanizaci pohání
výhradnì elektrický proud,“ podotýká Karel Milichovský z divize 1.
Za spoleènost Subterra pracuje v Karlsruhe
jedna kompletní parta z celkových pìti. Prorážka
je naplánována na bøezen 2017, v souèasnosti do
ní schází asi 25 metrù.
Železnièní tunel Zierenberg
Jednokolejným železnièním tunelem, který má délku 937 metrù, bude procházet pøímìstská tra Kassel–Wolfhagen ve spolkové zemi Hesensko.
Pracovníci divize 1 Subterra na stavbì od srpna 2016 provádìjí betonáž sekundárního ostìní.
Dokonèení této fáze stanovuje harmonogram na
konec ledna 2017.
V bezprostøední blízkosti staveništì je provozován starý Zierenberský tunel pocházející z roku
1896. Poté, kdy vlaky zaènou projíždìt novým tunelem, èeká ten pùvodní zasypání – to již není souèástí dodávky spoleènosti BeMo.

Který technický detail vás na Veleslavínì nejvíce
potrápil?
Jednoznaènì se jednalo o postupnou výstavbu
dílèích výrubù a jejich vzájemné propojení, jež muselo být zajištìno jak pro primární ostìní a izolaci
se všemi jejími prvky, tak i pro ostìní definitivní.
Vše následnì ještì ztížila nároèná koordinace
s prùtahem razicích štítù TBM a rovnìž s výstavbou ostatních èástí stanice. Celosvìtovì unikátním zpùsobem jsme pøi budování metra použili
spárové plechy.
V èem ojedinìlost tohoto øešení spoèívala?
Spárové plechy jsou standardem pøedevším pro
pozemní stavby neboli pro tzv. „bílé vany“. Jejich
uplatnìní v podzemních stavbách je sice taktéž
bìžné, unikátní však bylo jejich vložení mezi jednotlivé bloky klenby definitivního ostìní stanice.
Navíc v zazubeném èílku, které striktnì požadoval
projektant.
Spárové plechy tedy byly umístìny do veškerých obvodových pracovních spár a rovnìž všesmìrnì propojeny. Vznikl tak pojistný systém pro
støíkanou izolaci, jejíž aplikace v tomto rozsahu
nemìla v naší zemi obdoby.
Jako výrobní námìstek divize 1 pracujete necelý
rok. Co oèekáváte v nadcházejícím kalendáøním
roce?
Divizi 1 èeká složitý rok se zásadní obmìnou struktury zakázek. Ze souèasných staveb musíme pøesunout výrobní prostøedky na novì plánované
projekty v Nìmecku, na Slovensku a ve Švédsku.
Zároveò nás èeká definitivní ukonèení a vypoøádání dvojice zakázek z let minulých.
Na vìtšinì projektù budeme pracovat s partnery ve sdružení, což s sebou ponese rozsáhlou
agendu – a v mnoha aspektech také novou. Na nìmeckých projektech pùjde napøíklad o tøi sdružení, ve kterých se naším partnerem stane spoleènost BeMo.
Jakou zmìnu oproti své pøedcházející pracovní
pozici pociujete coby výrobní námìstek nejvíce?
Z právì øeèeného vyplývá, že divize 1 se v souèasnosti nachází ve fázi urèitého pøeskupení. Související agenda je velice rozsáhlá.
Tato situace si od všech èlenù našeho týmu
žádá vysoké nasazení, obèas pøevyšující i takové,
na jaké jsem byl zvyklý døíve pøi øízení jednotlivých
projektù. Vìøím však, že se vše brzy stabilizuje,
procesy budou nastaveny standardnì – a že já
sám budu mít znovu více èasu na rodinu a své
mnohé koníèky.

www.subterra.cz
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Dvì železnièní konference
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Vlakem po Šumavì modernìji
Ve ètvrtek 3. listopadu byla v železnièní stanici Železná Ruda-Alžbìtín slavnostnì ukonèena
rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda, na které se podílela také divize 3 Subterra.
Prùbìh stavby na témìø 50kilometrovém jednokolejném úseku šumavské trati zhodnotil pøi ceremoniálu generální øeditel SŽDC Pavel Surý slovy„jako
když nùž projede máslem“. Starosta Železné Rudy
Michal Šnebergr vidí pøínos projektu pro pøíhranièní region hlavnì v rozvoji turistického ruchu.

D3 V listopadu probìhly v pražském hotelu Olšanka dvì konference, jež kromì zamìøení na železnice a místa konání spojovalo také partnerství spoleènosti Subterra.
Tématem prvního setkání, které první listopadové pondìlí organizovala technologická platforma Interoperabilita železnièní infrastruktury, se
stala rychlá spojení v ÈR. Podle poøádajícího sdružení – reprezentujícího zájmy dvaadvaceti podnikatelských subjektù, univerzit a výzkumných èi
projektových ústavù – má právì vyšší rychlost vlakové dopravy zajistit její konkurenceschopnost,
resp. komerèní úspìch. Obchodní øeditel spoleènosti Subterra Jiøí Tesaø pøítomným pøiblížil rekonstrukci AKWT v Nìmecku.
O dva týdny pozdìji zahájila tøetí desetiletí své
historie také konference Železnice, tradiènì poøádaná spoleèností SUDOP PRAHA. Pøíspìvky se zabývaly napøíklad investièní politikou vèetnì vyhodnocení OPD1 a promítnutí závìrù do OPD2, dále
dùležitými infrastrukturními projekty, novými technologiemi nebo problematikou životního prostøedí
na železnièních stavbách. Za spoleènost Subterra
vystoupil Tomáš Macháèek z divize 3 a informoval
o zkušenostech s rekonstrukcí traového úseku
Brno-Královo Pole – Kuøim.
Na akci byla již podruhé vyhlášena významná
osobnost v oblasti železnièní infrastruktury ÈR.
Laureátem za rok 2016 se stal stavební inženýr
a vysokoškolský pedagog Bohumil Kubát.

GRATULACE

Dodavatelský systém Design–Build
První etapa rekonstrukce zapoèala již v bøeznu
2015. Subterra vedla dodavatelskou spoleènost
„SBT+OHL+ADŽ Klatovy“, všem zúèastnìným
proto podìkoval obchodní øeditel Jiøí Tesaø – a pøipomnìl, že stavba byla jako jedna z prvních realizována v systému Design–Build. Jde o zpùsob
zadávání zakázek, kdy se odpovìdnost za projektovou dokumentaci pøenáší na dodavatele, pøièemž investor ve svém zadání specifikuje pouze
úèel, standardy a rozsah stavby nebo další kritéria. Zde projekt zpracovala spoleènost PRODEX.

Slavnostní ukonèení rekonstrukce se odehrálo ve stanici Železná Ruda-Alžbìtín, která se nachází
pøímo na èesko-nìmecké hranici, a nechybìlo pøi nìm obvyklé støíhání pásky.

Za spoleènost dodavatelù na ceremoniálu
promluvil obchodní øeditel Jiøí Tesaø.

systém, k jejich výbavì patøí také bezpeènostní
kamery. Na trati byl zaveden moderní pøenosový
systém, který zároveò slouží k ovládání ostatních
technologií. Rekonstrukcí prošel i traový a místní
rádiový systém.
Celá regionální železnièní spojnice je dnes øízena z dispeèerského pracovištì situovaného právì ve stanici Železná Ruda-Alžbìtín.
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Ocenìní pro stanici Nádraží Veleslavín
Subterra získala za stavbu trojlodní stanice pražského metra Nádraží Veleslavín titul Vynikající betonová konstrukce.
Ražbu a definitivní ostìní realizovala divize 1 v letech 2011–2013 coby souèást prodloužené trasy A.

K životnímu èi pracovnímu výroèí pøejeme
svým kolegùm zdraví, štìstí, spokojenost
i profesní úspìchy. Dìkujeme za dosavadní
obìtavou práci pro spoleènost Subterra.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
50 let
Martin Rùžièka
Mgr. Karel Vašta
55 let
Peter Meloviè
60 let
Roland Mock
65 let
Ing. Josef Barták
Ing. Václav Braun

Øízení z Železné Rudy
Stavební práce zahrnovaly úpravy železnièního
spodku a svršku, obnovou prošla rovnìž kabelizace. Ve všech stanicích kromì Klatov a na dotèených traových úsecích vèetnì pøejezdù bylo
instalováno moderní sdìlovací a zabezpeèovací
zaøízení. Stanice a zastávky cestujícím novì nabízejí osvìtlená nástupištì, informaèní a rozhlasový

31. 12.
2. 1.
27. 12.

Nádraží Veleslavín je dosud jedinou pražskou
trojlodní stanicí raženou NRTM.

Øeditel divize 1 Josef Baèa obdržel letos v listopadu zprávu, že Èeská betonáøská spoleènost ÈSSI
udìlila spoleènosti Subterra své nejvyšší ocenìní.
Vynikající betonovou konstrukcí se stala stanice
Nádraží Veleslavín na prodloužení trasy A v úseku
Dejvická – Nemocnice Motol.
Èeská betonáøská spoleènost udìluje cenu již
od roku 1997 ve tøech kategoriích – budovy, mosty,
tunely a ostatní inženýrské stavby. Letošní celostátní soutìž byla jubilejní, desátou. Dvanáctièlenná odborná porota vybírala držitele titulù a také
èestných uznání z pøihlášených realizací s výraz-

ným podílem konstrukèního betonu na našem území nebo s vìtší úèastí èeských dodavatelù, které
byly stavebnì dokonèeny letech 2011–2016.
Stanice Nádraží Veleslavín pøedstavuje unikátní øešení, tým divize 1 vedený Janem Panuškou
ji poprvé u nás razil Novou rakouskou tunelovací
metodou. Støední výrub byl proveden až po kompletní realizaci obou boèních tubusù.
Dokumentace konstrukce byla prezentována
ve formì posteru na 23. betonáøských dnech 2016,
jež probìhly na konci listopadu v Litomyšli, a rovnìž byla publikována v èasopisu Beton TKS.

30. 1.
23. 12.
3. 1.

PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Bc. Marie Chylíková
1. 12.
Ing. Simona Všoláková
1. 12.
Ing. Lenka Kobiánová
19. 12.
Ing. Miroslav Neškodný
1. 1.
Ing. Pavel Rajský
1. 1.
Tomáš Tonyka
1. 1.
15 let
Miroslav Pudil
14. 1.
Ing. Karel Milichovský, MBA 15. 1.
20 let
Petr Formánek
8. 12.
Jiøí Havel
12. 1.
Karel Gajer
13. 1.
Jiøí Surovèák
16. 1.
Milan Macháèek
22. 1.
Pavel Zajíc
24. 1.
30 let
Ing. Václav Braun
1. 1.

Volejbalový turnaj ComAp Byrokrat Cup 16
V sobotu 5. listopadu 2016 se ve sportovní hale ÈVUT v Praze-Bubenèi sešlo ètrnáct zamìstnancù
ze Skupiny Metrostav, aby spoleènost reprezentovalo ve volejbalu.
Stejné èíslo – ètrnáct – pøedstavovalo i celkový
poèet zúèastnìných týmù. Skupina Metrostav do
turnaje postavila dvì smíšená družstva, základ
jednoho z nich vytvoøili zamìstnanci spoleènosti
Subterra.
Klání patøí do seriálu sportovních akcí, které
se v prùbìhu celého roku snaží rozhýbat pøedevším pracovníky sedící dennì u poèítaèe. Všichni
pøitom mohou blíže poznat nejen své kolegy, ale
rovnìž zástupce konkurence, s níž soupeøí tentokrát na sportovním poli. Jedná se o nejrùznìjší
odvìtví, napøíklad fotbal, florbal, badminton, golf
nebo bowling.
A jak volejbalový turnaj dopadl? Tým Subterra
se ètyømi zamìstnanci z divize 1 a centrály, kterým
ochotnì vypomohli dva kolegové ze spoleèností
Metrostav a Metrostav stavebniny, se v silnì ob-

Základem jednoho z týmù byli zamìstnanci
spoleènosti Subterra.

Volejbalovým utkáním v hale ÈVUT rozhodnì
nescházelo nasazení.

sazené kategorii Rekreant umístil na šestém místì. „Èistokrevný“ Metrostav pak v kategorii Hobby skonèil na místì pátém. Bez ohledu na celkové
poøadí však èlenové obou týmù spoleènì strávili

pøíjemný den naplnìný samotným sportem i èetnými rozhovory mezi jednotlivými zápasy.
Zdeòka Kouøimská
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