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CEREMONIÁL V BEROUNÌ

DVÌ VÝROÈNÍ KONFERENCE

Zimní hala PADOK IceRink

Rostoucí podíl zahranièních zakázek
V tuzemsku se v souèasnosti pøipravuje minimum velkých infrastrukturních projektù, spoleènost Subterra proto své kapacity
uplatòuje rovnìž v cizinì – v Srbsku, Maïarsku, na Slovensku, v Nìmecku a ve Švédsku.
S tøíletým odstupem se vracíme k vydání Zpravodaje zamìøeného na èinnost naší spoleènosti v zahranièí. Tehdejší odpovìï na otázku „proè stavíme
v zahranièí“ platí i dnes: „doma není dostatek zakázek“. Stejnì tak platí, že zahranièní podnikání by
pro nás mìlo být nástavbou podnikání v tuzemsku,
nikoli jeho náhradou. Ve skuteènosti však náhradou je. Alespoò v souèasnosti, kdy napøíklad poèet tunelù o velkém profilu stavìných v Èeské republice odpovídá èíslu jedna.
A tak je celkem logickým výsledkem, že v loòském roce prostavìla Subterra v zahranièí zhruba
o 30 % více než pøed tøemi lety. Pokud bych zapoèítal naše dceøiné spoleènosti, byl by tento rozdíl
ještì výraznìjší.
Rùznorodé zkušenosti
Dùležitìjší než procenta jsou získané poznatky
a zkušenosti, z nich vyvozené závìry a to, jak
všechny tyto skuteènosti promítáme do naší zahraniènìobchodní strategie.
Ne úplnì rùžovou kapitolou v knize našeho zahranièního podnikání jsou zemì bývalé Jugoslávie. Do Slovinska jsme neprorazili, v Chorvatsku
nepokraèujeme. Spoleèným jmenovatelem v obou
zemích jsou pøedevším cenové dùvody. V Srbsku
letos dokonèíme dálnièní tunel Bancarevo, jehož
ražbu jsme zahájili v bøeznu 2012. Již sama délka
stavby napovídá, že její historie není nejzdravìjší
a její popis by mohl nést titulek „Co všechno je
možné“. Kronikáøe této pìtileté ságy však nemáme, protože témìø nikdo nežije s touto stavbou po
celou dobu. Do jaké míry jsme si komplikace zpùsobili sami, zùstane v oblasti názorové nejednoty.
Severnì od zemí bývalé Jugoslávie leží Maïarsko a Slovensko. Lze øíci, že v Maïarsku jsme
již zdomácnìli, stavíme zde bez pøerušení od roku
2011. Jde o specifický trh, jehož úskalí však zvládáme a i výsledky tomu odpovídají. Naše pùsobení
na Slovensku má sice dlouhou historii, ale vìøíme,
že prùnik na tento trh v širším mìøítku je teprve
pøed námi. Projekty pod smlouvou a potenciál trhu
v oblasti železnièních staveb nás k tomuto závìru
vybízejí.
Další kapitolou je Nìmecko. Zde jsme v roce
2014 zahájili rekonstrukci železnièního tunelu Alter
Kaiser-Wilhelm, jehož portály smìøují do idylického údolí Mosely. Stavba už tak idylická nebyla,
pùvodní projekt s øadou vìcí nepoèítal a bylo tøeba
hledat nová øešení. Po této stránce jsme dílo

D2 Subterra je generálním dodavatelem zimní tréninkové haly PADOK IceRink, jejíž výstavba probíhá v Praze-Strašnicích od letošního ledna.
Budovu tvoøí dvì haly opláštìné sendvièovými
panely a støední dvoupodlažní èást se zázemím,
která zaujme atypickou hliníkovou fasádou. V souèasnosti jsou již provedeny hrubé terénní úpravy
a základové patky a dokonèena montáž skeletu
haly A i B; byla zahájena montáž sekce C. Projekt
vede Petr Bican.
Sportovištì se dvìma ledovými plochami budou celoroènì využívat hokejisté, krasobruslaøi,
školy i veøejnost. Dokonèení stavby je plánováno
na leden 2018.

Subterra a její dceøiné spoleènosti se v souèasnosti podílejí na desítce zahranièních staveb v pìti
evropských zemích. Nejnovìjší a zároveò nejvìtší zakázku se podaøilo získat ve Švédsku.
zvládli velmi dobøe, letos už jen dodìláváme investorem (Deutsche Bahn) dodateènì objednané
práce. Dùležitým cílem je uzavøít tuto stavbu s co
nejpøíznivìjším ekonomickým výsledkem. Nìmecko je vyspìlým, i když nároèným stavebním trhem
s dostateènì velkým zakázkovým potenciálem.
Úzce proto spolupracujeme s partnerskou spoleèností BeMo Tunnelling, která zde má dlouholeté
zkušenosti. Svoji pozici v Nìmecku bychom rádi
dále posilovali, máme k tomu i pomìrnì dobøe
„našlápnuto“. V letošním roce zahájíme spoleènì
s BeMo stavbu dvou nových dálnièních tunelù.
Úspìch ve Švédsku
Naše zkušenosti nasvìdèují tomu, že severnìjší
zemìpisné šíøky jsou pro nás podnikatelsky pøíznivìjší. Dokladem je Švédsko. Pøed tøemi lety jsme
ve Zpravodaji tuto zemi ještì nezmiòovali, dnes
zde kromì organizaèní složky máme i dceøinou
spoleènost. A hlavnì jednu tunelovou stavbu
úspìšnì za sebou a druhou, dálnièní tunel na nové
èásti obchvatu Stockholmu, pøed sebou. Celková
délka tubusù dosáhne u tohoto díla osmi kilometrù
a naše dceøiná spoleènost na nich bude pracovat
až do roku 2022.

Švédský stavební trh je vyspìlý a transparentní. Vážíme si zde zpùsobu komunikace a vztahù
s investorem založených na vzájemné dùvìøe, na
kterou se jinde už skoro zapomíná. Ve Švédsku je
však tato vlastnost stále nìèím pøirozeným; investor se cítí být s dodavatelem „na jedné lodi“, spoleèným cílem je kvalitní stavba. Velmi bych si pøál,
aby s pomìrnì širokým otevøením švédského trhu
evropské konkurenci tato hodnota neutrpìla.
Z uvedeného je zøejmé, že opustit zahranièí se
rozhodnì nechystáme. A ani nemùžeme. Našimi
strategickými prioritami dnes jsou Slovensko,
Maïarsko, Nìmecko a Švédsko. S èinností jinde
nyní nepoèítáme a nechceme ani navyšovat podíl
své zahranièní produkce na úkor té domácí. Chceme se soustøedit na to, abychom v tìchto ètyøech
zemích zvládli zakázky co nejlépe a posílili tím pozice pro své dlouhodobé pùsobení. Budu parafrázovat slova norského autora z názvù slavné rodové ságy o patriarchovi z Medvìdího dolu: i když
ne„Vane vítr z hor“, vzhledem k situaci doma „Není jiné cesty“.
Ing. Ondøej Fuchs
generální øeditel

Kolektor Hlávkùv most

D1 Ve støedu 22. bøezna se stavba kolektoru Hlávkùv most doèkala osazení sošky sv. Barbory.
Døevìné podobì patronky, kterou vytvoøil sochaø a kolega Dalibor Èenèík, požehnal páter Benedikt z Benediktinského arciopatství sv. Vojtìcha
a sv. Markéty. Poté soška putovala do vitrínky nad
ústím ražené èásti kolektoru. Slavnostní akt zahájila pražská radní Jana Plamínková, o významu
projektu pro hlavní mìsto promluvil za sdružení
dodavatelù generální øeditel spoleènosti Subterra
Ondøej Fuchs.
Nároèná výstavba kolektoru pod vltavským
dnem má být hotova v èervnu 2018.

Restaurace v OC Chodov

V zahranièí koordinovanì
Poèet zakázek mimo naši zemi se v posledních letech rozrostl. Proto bylo potøeba èinnosti, které s nimi souvisejí,
soustøedit do jednìch rukou a jedné hlavy.

Miroslav Zobaník
øeditel pro zahranièní podnikání spoleènosti Subterra

Pozice zamìøená na zahranièní stavební trhy byla
zøízena v roce 2015 a Miroslav Zobaník, døíve pracující pro Metrostav, ji zastává od poèátku.

Mùžete upøesnit náplò své práce?
Generální øeditel chtìl mít v zahranièí prodlouženou ruku vedení a i naše dceøiné spoleènosti
a subjekty s nimi spolupracující potøebují v Èesku
kontaktní osobu pro koordinaci obchodní pøípravy
zakázek i pro podporu již realizovaných staveb.
V poèátku jsem se tedy musel seznámit se
všemi projekty a setkat s odpovìdnými pracovníky
nejen zde, ale i u zahranièních partnerù.
Nezbytností je jazyková vybavenost. Ne vždy
dostaèuje znalost angliètiny, intenzivnì proto pracuji na zdokonalení nìmèiny.
Proè jste pozici pøijal?
Pøi práci pro Metrostav jsem osm let pùsobil na
Slovensku. V dobì uvažovaného návratu do vlasti
mì pan generální øeditel oslovil s nabídkou nové,

pestrost slibující pozice. Tuto výzvu jsem pøijal,
protože patøím k lidem, kteøí se nebojí zmìny a nevadí jim cestovat. Cítil jsem, že v oblasti zahranièního podnikání mohu uplatnit své dosavadní zkušenosti a zároveò získat nové.
Co je prioritou pro nejbližší období?
Nejvíce úsilí smìøuji v souèasnosti k tomu, aby se
nám spoleènì s kolegy podaøilo úspìšnì doøešit
dvì neuzavøené zakázky v Srbsku a Nìmecku.
U nových projektù spolupracuji na jejich pøípravì. V této fázi, ale i u již bìžících zakázek se
snažím vèas podchytit pøípadné problémy tak, aby
se vyøešily a nezaložily na další. Jde pøedevším
o to, aby naše práce mìla už ve fázi nabídky takové parametry, které u realizovaných staveb povedou k oèekávaným ekonomickým výsledkùm.

D4 Od bøezna 2016 vybavuje divize 4 technologiemi novou i rekonstruovanou èást komplexu
pražského OC Chodov.
Pøedmìtem dodávky jsou kompletní rozvody
topení, chlazení, vzduchotechniky, odvodu tepla
a kouøe, plynu, vody a kanalizace. Koncem bøezna
bylo na Chodovì zprovoznìno osmnáct nových
restaurací a obèerstvení. Slavnostní otevøení bylo
prozatím odloženo, protože investor se rozhodl
vyèkat na dokonèení rekonstrukce celého centra,
které je plánováno na øíjen 2017.
Dnes jsou hotovy témìø dvì tøetiny zakázky,
zbývající èást zkompletuje divize 4 v kvìtnu.
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V Nìmecku po rekonstrukci AKWT i další tunely
Zatímco na rekonstrukci nìmeckého tunelu Alter Kaiser-Wilhelm dokonèuje Subterra již pouze dodateènì objednané práce,
ètveøici dalších podzemních staveb realizuje nebo pøipravuje ve spolupráci se spoleèností BeMo Tunnelling.
dílela poskytnutím svých pracovníkù spoleènosti
BeMo, která patøí rovnìž do Skupiny Metrostav.
Zamìstnanci divize 1 na projektu pùsobili od srpna
2016 do bøezna 2017, realizovali zejména definitivní
obezdívku dna a klenby.
Nový tubus s délkou 937 metrù nahradí po dokonèení v roce 2019 pùvodní soubìžný tunel, jenž
bude následnì zasypán.

Ražba tunelu pro tramvaj v Karlsruhe musela probíhat v nároèných pøetlakových podmínkách.
Subterra vyslala na stavbu spoleènosti BeMo kompletní osádku svých pracovníkù.
První zakázku v Nìmecku, rekonstrukci AKWT,
získala Subterra v roce 2012. Dnes zajišuje rozvoj
podnikání na nìmeckém a rakouském stavebním
trhu Oblast Nìmecko, založená v divizi 1 roku 2017,
jejímž øeditelem je Jiøí Patzák.
Tìžištì zájmu aktuálnì tvoøí podzemní stavby,
v budoucnu se poèítá s podporou napøíklad železnièních projektù. Pøedpokladem je spolupráce
s divizí 3, resp. její zámìr vstoupit na perspektivní
a nároèný trh.
Složitá pøestavba AKWT
Rekonstrukce více než ètyøkilometrového dvojkolejného železnièního tunelu Alter Kaiser-Wilhelm
u mìsta Cochem pøedstavovala pøemìnu 120leté
stavby na tunel jednokolejný.
Hlavní stavební práce, provedené v letech
2014 až 2016, spoèívaly v profilaci kamenné obezdívky, prohloubení dna tunelu a v realizaci definitivní obezdívky z vodonepropustného betonu.

V souèasnosti probíhají sanace historických
portálù a další dodateènì požadované výkony, napøíklad osazení protipožárních dveøí v tunelových
propojkách èi instalace ochrany proti pádu osob
v oblasti portálu Cochem.
Subterra realizovala projekt jako generální
dodavatel, ražbu a obezdívku provádìla témìø výhradnì s využitím vlastních personálních i strojních kapacit. I pøes výrazné zmìny pøi realizaci
byly práce provedeny s pøedstihem oproti harmonogramu. AKWT bude zprovoznìn v èervnu 2017.
„První stavbu na nìmeckém trhu jsme dodávali pro nároèného investora, jakým je Deutsche
Bahn. Doufáme, že splnìní termínu a kvalita díla
povedou k dalším zakázkám,“ øíká Jiøí Patzák, jenž
je v tomto pøípadì i vedoucím projektu.
Železnièní tunel Zierenberg
Na výstavbì jednokolejného tunelu Zierenberg na
regionální trati Zierenberg–Kassel se Subterra po-

„Tento druh spolupráce se spoleèností BeMo
vede k optimalizaci pøi nasazení dìlnických kapacit divize 1. Pøidanou hodnotou je získávání zkušeností a zlepšování jazykových schopností našich
pracovníkù – to vše s výhledem na další pùsobení
na nìmeckém, pøípadnì rakouském trhu,“ popisuje pøínos celé akce Jiøí Patzák.

Tramvajový tunel v Karlsruhe
Pøeložení tramvajových tras v centru Karlsruhe do
podzemí, jehož dodavatelem je BeMo, pøedstavuje
zejména výstavbu 4,6 kilometru tunelù. Vìtšina
z nich je ražená pomocí TBM, pod ulicí Karl-Friedrich-Straße však bylo nezbytné pøistoupit k ražbì
NRTM, a to v úseku v délce 250 metrù.
Tubus prochází zvodnìlými štìrkopísky, výška
nadloží je pouze 3,5 metru a navíc je v nìm uložena
kanalizace. Kvùli tìmto extrémním okolnostem
probíhá ražba NRTM v pøetlaku 0,9 baru pro kalotu, resp. 1,25 baru pro dno. Toto opatøení omezuje
vnikání podzemní vody do díla a také v masivu zachovává vodu kapilární, dùležitou pro jeho únosnost. Celý tubus tvoøí jeden kesonový úsek. Pobyt
v pøetlaku je spojen se ztíženým výkonem práce
a klade znaèné nároky na zdravotní stav pracovníkù, jejž ovìøuje obsáhlé lékaøské vyšetøení.
Ražby za úèasti pracovníkù spoleènosti Subterra byly zahájeny v øíjnu 2016 a probíhaly více
než pùl roku. Následuje definitivní obezdívka tubusu, která bude dokonèena v srpnu 2017.

Dálnièní tunely Spitzenberg a Herrschaftsbuck
Zakázku na výstavbu tunelu Spitzenberg v Hesensku získala Subterra koncem roku 2016 jako partner spoleèností Stutz a BeMo Tunnelling. Dálnièní
tunel s dvìma tubusy o délce 599 metrù, jenž se
nachází na trase spojující Waldkappel a Ringgau,
je realizován od února 2017. Práce zahrnují rovnìž
tunelové propojky, navazující úseky komunikace
v terénním záøezu a definitivní obezdívku. Projekt
má být dokonèen v roce 2020.
Strojní vybavení a pracovníky pro ražbu dodávají Subterra a BeMo. „Jde o první spolupráci tohoto typu. Na poèátku øešíme zejména organizaci
pøi nasazování techniky a personálu, obì spoleènosti jsou ze svých zemí samozøejmì zvyklé na trochu jiné zpùsoby práce i související pøedpisy,“
zmiòuje Jiøí Patzák.
Tunel Herrschaftsbuck u mìsta Rheinfelden
v Bádensku-Württembersku bude mìøit 485 metrù.
Ražba bude zahájena letos v létì, dokonèení stavby je plánováno na rok 2019. Subterra zde bude
rovnìž spolupracovat stejným zpùsobem se spoleèností BeMo.

Souèástí rekonstrukce AKWT byla zejména
realizace definitivní obezdívky.

Betonáž tunelu Zierenberg byla prvním pøípadem
spolupráce se spoleèností BeMo.

Do Švédska pøes obchvat Stockholmu
Subterra zapoèala svou èinnost v nejlidnatìjší skandinávské zemi úspìšnou úèastí v soutìži na pøístupové tunely pro výstavbu okružní komunikace v hlavním mìstì.
Rok po založení se dceøiné spoleènosti SBT Sverige AB podaøílo získat rovnìž navazující rozsáhlou zakázku v podobì tunelu Skärholmen.

V kvìtnu 2016 byla ražba trojice pøístupových tunelù Sätra a Skärholmen pøibližnì v polovinì.
O tøi ètvrtì roku pozdìji mohla Subterra na tento projekt plynule navázat.
Kontakty ve Švédsku byly postupnì navazovány již
od roku 2011, zájem tehdy projevily obì strany.
„Tamní veøejní investoøi chystali velké infrastrukturní projekty a zakonzervovaný trh hodlali
oživit dodavateli z ciziny. A my jsme hledali transparentní a stabilní prostøedí pro uplatnìní svých
tuneláøských kapacit,“ popisuje poèátky švédského pùsobení spoleènosti Subterra její øeditel pro
zahranièní podnikání Miroslav Zobaník.

Závìrem roku 2013 podala Subterra spoleènì
se slovenskou spoleèností STI svoji první nabídku,
na výstavbu pøístupových tunelù pro novou èást
dálnièního obchvatu Stockholmu. Komunikace bude situována v jihozápadní a západní èásti metropole, pod povrchem povede 18 z celkových 21 kilometrù. Nabídka v konkurenci dalších šesti uchazeèù zvítìzila – a po nìkolikamìsíèním pozastavení
byla realizace projektu v prosinci 2014 potvrzena.

Pøístupové tunely Sätra a Skärholmen
Pøístupové tunely, jejichž ražba zapoèala v lednu
2016 a skonèila o rok pozdìji, jsou prvními stavbami v jižní vìtvi obchvatu. Objekty nejdøíve poslouží
pro dopravu rubaniny pøi realizaci hlavních tunelù,
následnì budou využity k jejich údržbì.
Rozsah ražeb, které probíhaly tzv. „skandinávskou metodou”, investor v prùbìhu stavby navýšil
zhruba o polovinu na celkových 1 410 metrù. Pro
efektivní dopravu odtìženého materiálu i stavebních strojù byl v èásti Sätra na jezeøe Mälaren vybudován provizorní pøístav.
Zatímco projekt zahajovala organizaèní složka
SBT Sweden filial, jeho dokonèení již zabezpeèovala dceøiná spoleènost SBT Sverige AB. Ta byla
založena v létì 2015 jako smíšená èesko-švédská
spoleènost, ve které má Subterra majoritní podíl.
Došlo tak k logickému vyústìní dobré spolupráce,
jež pøináší vhodnìjší formu podnikání na perspektivním švédském trhu.

Zakázka zahrnuje zejména ražbu a definitivní
ostìní dvou tunelù celkové délky zhruba osm kilometrù, více než ètyøi kilometry tunelových ramp,
únikové propojky a také nìkolik podzemních prostor pro technologické vybavení. Ražba probíhá
v relativnì zdravých rulách a žulách, místy se oèekává i výskyt ménì kvalitních hornin. Èásti tunelù
a ramp vedou pod zastavìnou oblastí, kde musejí
být dodrženy hlukové a seismické limity. Riziko
pøedstavuje i blízkost stávajících tunelù metra. Dokonèení ražeb je plánováno na bøezen 2020, celý
projekt bude hotov v prosinci 2022.
„Touto zakázkou se pozice SBT Sverige AB
velmi posílila. Spoleènost se bude ucházet o další
tunelové stavby související napø. s rozšíøením metra nebo zkapacitnìním kanalizaèní sítì ve Stockholmu. V hledáèku máme i èásti železnièního projektu West Link v centru Göteborgu nebo poslední
ražený úsek stockholmského obchvatu, tedy tunel
Akalla, “ dodává Miroslav Zobaník.

Tunel Skärholmen
SBT Sverige AB v èervnu 2016 zvítìzila v soutìži
na výstavbu samotného tunelu Skärholmen. Prùbìh výbìrového øízení však napadl italský konkurent, k potvrzení výsledku švédským soudem došlo
až v prosinci.
Projekt navazuje na pøístupové tunely, jeho
realizace byla oficiálnì zahájena v únoru 2017. Na
stavbì pùsobí spoleèný projektový tým èeských,
slovenských a švédských technikù i dìlníkù. Jejich poèet v dobì nejvyššího nasazení pøekroèí
stovku, zastoupení èeských a slovenských pracovníkù bude postupnì narùstat.

Pro odvoz rubaniny i transport strojù byl na
jezeøe Mälaren vybudován provizorní pøístav.
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Dopravní infrastruktura pro Maïarsko
Poèátky svého pùsobení na maïarském trhu datuje Subterra do roku 2006. Tehdy v Rábu zøídila poboèku a zaèala se ucházet o zakázky ve veøejných soutìžích.
Po nìkolika úspìšných projektech následovalo založení dceøiné spoleènosti, která se v souèasnosti podílí na výstavbì II. etapy obchvatu Várpaloty.
První zakázkou v Maïarsku se stala modernizace
traového úseku Budapeš-Kelenföld – Tárnok,
probíhající v letech 2011 až 2015. Výstavba tøí nádraží a více než 40 kilometrù kolejí byla situována
pøevážnì v mìstské zástavbì.
Soubìžný projekt, realizovaný mezi roky 2013
a 2015, pak tvoøila subdodávka pro stavbu poslední èásti dálnice M43 vedoucí k hranici s Rumunskem, zahrnující 18 mostù.
„Na základì tìchto významných dopravních
staveb, s výhledem na další pùsobení v Maïarsku,
rozhodla Subterra o vzniku dceøiné spoleènosti
Subterra – Raab Kft., k nìmuž došlo v polovinì ledna 2014,” pøibližuje pozdìjší vývoj Gergely Bölcskei, jeden z jednatelù.
Ve spolupráci se spoleènostmi Dömper a Pannon-Doprastav vysoutìžila Subterra na maïarských silnicích a železnicích v nìkolika posledních
letech i další rozsáhlé zakázky.

Práce na II. etapì výstavby silnièního obchvatu
Várpaloty byly zahájeny v øíjnu 2016.

Modernizace železnièního uzlu Székesfehérvár
Székesfehérvár se nachází na 5. transevropském
železnièním koridoru a patøí mezi nejvýznamnìjší
uzly v Maïarsku. Kompletní rekonstrukce nádraží
pøinesla zvýšení traové rychlosti až na 100 km/h
a zároveò modernìjší prostøedí pro cestující.
K podpisu smlouvy došlo závìrem roku 2013,
vìtší stavební práce však byly zahájeny až o šest
mìsícù pozdìji. Únosnost železnièního spodku
musela být zvìtšena. Nové koleje, jichž je celkem
dvaatøicet, dosahují souhrnné délky témìø 20 kilometrù. Kromì trakèního vedení a dalších technologií zahrnovala zakázka i výstavbu tøí ostrovních
nástupiš s podchodem. Dále byl vybudován nadchod, který železnièní nádraží spojuje s autobusovým. Rekonstrukce se doèkala i samotná výpravní
budova, zapsaná na seznamu kulturních památek.
Pùvodní harmonogram poèítal s dokonèením
stavby v kvìtnu 2016, vlivem zpoždìní soubìžného
projektu na zabezpeèovacím zaøízení probìhla
pøejímka o pùl roku pozdìji. Železnièní uzel Székesfehérvár byl slavnostnì zprovoznìn 13. prosince 2016.
Obchvat Várpaloty – II. etapa
V polovinì roku 2014 získalo SDD Konzorcium, jehož èlenem je Subterra – Raab Kft., smlouvu na
výstavbu témìø šestikilometrového obchvatu Várpaloty, mìsta na spojnici Székesfehérváru a hranice s Rakouskem.
Bìhem úspìšné práce na projektu, k jehož dokonèení dnes zbývá pøibližnì jedna šestina, získal
dodavatel i jeho II. etapu.

Od závìru loòského roku využívají cestující v Székesfehérváru nádraží v moderní podobì.
Maximální rychlost vlakù se výraznì zvýšila, dosahuje 100 km/h.
Celková délka ètyøpruhové vysokorychlostní
silnice bude 3,4 kilometru, kromì realizace samotného obchvatu patøí do projektu i korekce pøilehlých silnic II. tøídy v délce 1,5 kilometru a další dva
kilometry servisních cest. Kromì nich bude vybudováno i mimoúrovòové køížení a podchod pro
chodce a cyklisty, rekonstrukce se doèká železnièní nadjezd a most nad potokem Péti víz.

„Nyní se II. etapa nachází v pìtinové rozestavìnosti a vše probíhá dle schváleného harmonogramu. Jsou hotová zemní tìlesa, pokraèují práce
na konstrukèních vrstvách vozovky. Dokonèení
celého projektu, který se stal prvním pod hlavièkou dceøiné spoleènosti, je naplánováno na únor
2018,” popisuje souèasný stav zakázky Gergely
Bölcskei.

Na Slovensku zakázka s úèastí tøí divizí
Subterra se u našich východních sousedù etablovala již v dobì dìlení spoleèného státu, kdy razila kolektory v Bratislavì. V hlavním mìstì také pøed jedenácti lety
založila organizaèní jednotku. Následovaly další zakázky, tou nejnovìjší je podíl na modernizaci trati Púchov–Žilina.

Oba slalomové závody v novì zaøazené kategorii

Tra Púchov–Žilina v roce 2020 povede také pøes
údolí Váhu.
Pøed deseti lety probíhala na Slovensku ražba prùzkumné štoly pro tunel Po¾ana, na níž se podílela
divize 1 Subterra, a soubìžnì rovnìž modernizace
železnièní stanice Piešany, které se úèastnila divize 3.

V souèasnosti se na jednom projektu setkávají hned tøi divize – 1, 3 a 4. Subterra se spoleènostmi Doprastav, TSS GRADE a Elektrizace železnic
Praha uspìla v soutìži a loni v èervenci uzavøela
smlouvu na modernizaci evropského železnièního
koridoru Va mezi Púchovem a Žilinou.
„Jedná se o nejvìtší investici v historii samostatných slovenských železnic,” zdùrazòuje Josef
Lorenc, obchodní námìstek divize 3, která za spoleènost Subterra projekt koordinuje a zároveò je
finanèním správcem sdružení.
Rychlejší spojení dvìma tunely
Do roku 2020 bude zmodernizován témìø 19kilometrový úsek Púchov – Povážská Teplá, navazující
na již hotové etapy projektu. Doprava poté zrychlí
na 160 km/h, u souprav s naklápìcími vagony až
na 200 km/h.

Kromì rekonstrukce kolejí, trakèního vedení
i zabezpeèovacího a sdìlovacího zaøízení probìhne obnova èi výstavba mostù, nadjezdù a podchodù. Hlavními objekty ovšem jsou dva nové dvoukolejné tunely, Milochov a Diel.
Tunel Milochov bude mìøit 1 861 metrù, samotná ražená èást 1 770 metrù. Souèástí realizace
jsou zárubní a opìrné zdi zabezpeèující portály
a rovnìž boèní úniková štola. Ražbu provede divize 1 Subterra.
Zahájení prací divize 1 dosud odsouvaly pøípravy v oblasti obou portálù – na východním se
jedná o pøeložku vysokého napìtí, na západním
komplikuje situaci drážní sdìlovací kabel. Zatím
došlo alespoò k demolicím a kácení, na místì je
i zaøízení staveništì. Speciální zakládání bude zahájeno v dubnu, resp. v kvìtnu. Na 266metrové
únikové štole zaène divize 1 pracovat v záøí.

Vybavení tunelù zèásti zabezpeèí divize 4 Subterra – pro oba zajistí elektroinstalace v technologických objektech na portálech vèetnì rozvadìèù
a svítidel a dále kabeláž pro požární ventilaci a vodovod. Pro tunel Milochov navíc dodá také kompletní osvìtlení.
Výhledy na další železnièní stavby
Subterra na Slovensku hodlá své aktivity rozvíjet,
divize 3 se pokusí získat další železnièní zakázky –
pøedevším pøi výstavbì páteøních tratí. Pro doplnìní výrobního programu pak mají sloužit i drobné
opravy železnièních staveb.
„Pøedpokladem k uskuteènìní plánù na získání výraznìjšího podílu na slovenském trhu je odpovídající personální obsazení a také strojní i materiální zabezpeèení,” upøesòuje souèasné ambice
divize 3 Josef Lorenc.

Srbské komplikace jménem Bancarevo
Svoji první zakázku v Srbsku zahájila Subterra již pøed pìti lety, pùvodní harmonogram se však z mnoha dùvodù prodloužil na více než dvojnásobek.
Dokonèení dálnièního tunelu Bancarevo a jeho pøedání investorovi nastává až letos na jaøe.
Tunel Bancarevo na srbské dálnici E80, nedaleko
mìsta Niš, zaèala Subterra prostøednictvím své
organizaèní složky realizovat na jaøe 2012. Stavba
mìla být hotova za dva roky, již od samého poèátku se ovšem nevyvíjela dobøe.
„Nedostateèná investorská pøíprava stavby,
nevhodnì zvolené projekèní øešení i velice komplikované geologické podmínky – to vše vyvolávalo
již od zahájení realizace úpravy technických postupù, a tedy i zmìny proti smluvnì dohodnutému
rozsahu a termínu dokonèení zakázky. Ražby i další práce se kvùli tomu velice zpomalily a posunuly
v èase,” upøesòuje øeditel pro zahranièní podnikání spoleènosti Subterra Miroslav Zobaník.
Výrazné navýšení objemu prací
Subterra musela prùbìžnì reagovat zejména na
zmìny postupu i rozsahu zajištìní obou portálových jam, které mìly na termín nejvìtší dopad.

Nad rámec smlouvy bylo napøíklad nezbytné
dodateènì a i opakovanì zajišovat portálové svahy støíkaným betonem a vrtanými kotvami, jež se
v pùvodních plánech vùbec nevyskytovaly. Dodavatel se musel vyrovnat i s opakovanými sesuvy
svahù a zmìnami tøíd ražeb pøi provádìní obou
tubusù. Zastižená hornina byla oproti pøedpokladùm v projektu výraznì mìkèí, což znamenalo instalaci více vyztužených a pracnìjších profilù.
Pracovníci divize 1 vyrazili metodou NRTM
dvakrát 620 metrù dvouproudého dálnièního tunelu spolu se 155 metry propojek, k tomu realizovali
více než 200 metrù hloubené èásti. Souèástí zakázky byly rovnìž boèní i støedové drenáže, požární vodovod a betonová vozovka vèetnì dopravního znaèení.
V dubnu dokonèil projektový tým zpìtný zásyp
západního portálu, tedy poslední souèást stavby
pøed jejím pøedáním. I zde došlo oproti tendrové

V létì 2016 byly v jámì západního portálu tunelu
Bancarevo dokonèeny hloubené èásti tubusù.

V polovinì bøezna 2017 již zbývalo dokonèit jen
nìkolik posledních metrù hutnìného zásypu.

dokumentaci k výrazným zmìnám, objem zásypù
se navýšil dokonce na sedmnáctinásobek.
Úhrada zvýšených nákladù je øešena s investorem v rámci smluvní claimové agendy, na vyèíslení všech nárokù se podílí spolupracující øecká
konzultantská firma, která má s podobnými stav-

bami v Srbsku – dokonce pro stejnou organizaci –
èetné zkušenosti.
„Po pøedání projektu a uzavøení finanèního
vyrovnání bude celkovì posouzena další èinnost
spoleènosti Subterra v této zemi,” doplòuje Miroslav Zobaník.

www.subterra.cz

ZPR AVODAJ – ZAHRANIÈNÍ SPECIÁL

roèník XLI, 2/2017 | str. 4

NEJLEPŠÍ ZAMÌSTNANCI
SUBTERRA ROKU 2016

Dvì výroèní konference
Ve ètvrtek 30. bøezna se v Centru souèasného umìní DOX konala Strategická konference Skupiny Metrostav.
O šest dní pozdìji probìhla v Centru vzdìlávání Skupiny Metrostav devátá Programová konference Subterra.

Vedoucí projektu roku 2016
Pavel Horák
Stavbyvedoucí roku 2016
Jan Vítek
Bc. Pavel Kerber
Lukáš Mamula
Michal Robek, DiS.
Pøípraváø roku 2016
Ing. Zbynìk Kaisr
Ing. Tomáš Krulich
Milena Lichá
Ing. Tomáš Hrabina
Mistr roku 2016
Ing. Jiøí Menoušek
Emil Halva
Imrich Ziman
Marián Lonek
Dìlník roku 2016
Martin Pavka
Jiøí Lipenský
Bc. Martin Veselý
Pavel Vìtrovský

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

Strategické cíle Skupiny Metrostav pøedstavil na
konferenci její prezident Jiøí Bìlohlav.

Programové konference Subterra se úèastnilo
nìkolik desítek vedoucích pracovníkù.

Vedoucím projektu roku 2016 byl vyhlášen
Pavel Horák z divize 2.

Každoroèní konference, na nichž Skupina Metrostav, resp. spoleènost Subterra hodnotí své podnikání, se letos uskuteènily krátce po sobì.

Druhá èást konference byla vìnována dvìma
projektùm, a to výstavbì podzemní dráhy v Karlsruhe spoleèností BeMo Tunnelling a polské dálnici
S7, již realizuje divize 4 Metrostav.

Ekonomický øeditel Pavel Zykán zhodnotil hospodaøení spoleènosti a jejích ètyø divizí pomocí
podrobných èísel a grafù. I jeho vystoupení potvrdilo rùst zahranièních zakázek.
Po pøestávce byly podrobnìji pøedstaveny dvì
souèasné stavby. Pavel Horák z divize 2 popsal rekonstrukci vìže Staromìstské radnice, Tomáš Nìmeèek z dceøiné spoleènosti SBT Sverige AB pak
stockholmský tunel Skärholmen. Pøíspìvky potvrdily, že Subterra je vskutku multioborovou stavební spoleèností: od prstu sošky andìlíèka až po
8 kilometrù tunelù ve Švédsku, od filigránské rekonstrukce až po mohutnou infrastrukturu.
Závìreèným bodem bylo vyhlášení nejlepších
zamìstnancù za loòský rok.

Strategická konference
Setkání, jehož mottem bylo „Budoucnost je v lidech,“ se zúèastnilo celkem 171 zástupcù Skupiny
Metrostav – vèetnì nejvyšších pøedstavitelù spoleèností Metrostav, Subterra, BeMo Tunnelling,
Metrostav Development a dalších èlenù.
V první èásti zhodnotil viceprezident František
Koèí ekonomické výsledky Skupiny Metrostav,
resp. jejích spoleèností za rok 2016. Poté pøedstavil prezident Jiøí Bìlohlav strategické cíle pro nadcházející období a okomentoval aktuální výzvy.

Programová konference
Setkání spoleènosti Subterra zahájil svým vystoupením generální øeditel Ondøej Fuchs. Zamìøil se
nejprve na Skupinu Metrostav a její výsledky. Èinnost spoleènosti Subterra pak prezentoval nejen
z pohledu roku 2016, ale i v delší zpìtné èasové
ose potvrzující zásadní zmìny nejen v podílu domácího a zahranièních trhù, ale i ve struktuøe
èeských objednatelù. Nechybìl ani strategický
pohled do budoucna.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
50 let
Radek Novák
Milan Maša
Zdenìk Kordík
Petr Schüler
55 let
Vladimír Slimáèek
60 let
Jozef Krajè
Jiøí Kalina
Ladislav Balcárek
65 let
Mojmír Cihláø
70 let
Ing. Josef Paulíèek
75 let
Jiøí Kuba

9. 4.
6. 5.
13. 5.
20. 5.
5. 5.
8. 4.
23. 4.
13. 5.
24. 5.
1. 5.
22. 4.

D3

V Berounì slavnostnì zahájeno
V pátek 17. bøezna hostilo berounské nádraží ceremoniál, kterým oficiálnì zaèala optimalizace trati Beroun – Králùv Dvùr.
Na významné železnièní stavbì se podílí divize 3.
Úpravy více než pìtikilometrového úseku støedoèeské trati, jejichž investorem je SŽDC, jsou souèástí pøestavby III. tranzitního koridoru.
Dodavatelskou spoleènost tvoøí Eurovia CS,
OHL ŽS, GJW Praha a Subterra, kterou pøi poklepu
na kolejnici reprezentoval obchodní námìstek divize 3 Josef Lorenc. Kromì zástupcù investora hovoøil rovnìž starosta Berouna Milan Kùs. Velkým
pøínosem projektu je i modernizace samotné železnièní stanice.
Cestující budou moci ocenit rychlejší a pohodlnìjší vlakovou dopravu v polovinì roku 2019.

Slavnostní akce se konala na nádraží v Berounì,
které za dva roky získá modernìjší tváø.

Železnièní stavbu oficiálnì zahájil symbolický
poklep na kolejnici.

PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
David Èerný
Ing. Karel Minaøík
Jiøí Vanìk
Ing. Martina Køížová
Ing. Jan Povejšil
Ing. Milan Mesiarkin
15 let
Petr Novák
Karel Šebek
Josef Køíž
Martin Rùžièka
Ing. Tomáš Vejvanèický
Ing. Petr Havelka, MBA
Mojmír Cihláø
Karel Dvoøák
20 let
Lenka Mrkvièková
Pavel Kaška
25 let
Karel Foubík
Jiøí Hoskovec
Ing. Jiøí Menoušek
Pavel Køenek
30 let
Václav Toms
Lubomír Crlík
40 let
Petr Bém

1. 4.
1. 4.
1. 4.
2. 4.
26. 4.
1. 5.

Úspìch na ﬁremní Jizerské 50
Pøedposlední únorový víkend se v Bedøichovì konal padesátý roèník Jizerské 50. Souèástí tradièního závodu v bìhu na lyžích
byla i štafeta Jizerská firemní RAUL na 4 x 3 kilometry volnou technikou, v níž nechybìla ani Subterra.

1. 4.
1. 4.
3. 4.
3. 4.
15. 4.
1. 5.
10. 5.
13. 5.
1. 5.
12. 5.

Po dokonèení druhého úseku pøedával Martin
Plíva štafetu Janu Pálovi.

Na pozici finišmana nasadil žlutoèerný tým
Miroslava Rypáèka.

Závodníky v Bedøichovì podporoval také
generální øeditel Ondøej Fuchs.

1. 4.
1. 4.
4. 5.
26. 5.

Tým ve složení Miroslav Zobaník, Martin Plíva, Jan
Pála a Miroslav Rypáèek, kterému na místì fandil
i generální øeditel Ondøej Fuchs, dosáhl mezi více
než padesátkou štafet na skvìlou 15. pozici. Na
startu se objevila i øada známých jmen – Kvìta
Pecková, Jan Pirk, Radek Jaroš, Jiøí Roèárek, Petr
Koukal a další.
Sobotní štafeta mìla hromadný start, na prvním úseku se proto bojovalo tìlo na tìlo. Každý

èlen štafety absolvoval jeden tøíkilometrový okruh.
Tra se jela jako sprint, to znamená pøibližnì patnáct minut naplno. Vzhledem k rozdílné výkonnosti
se tak stalo, že nejrychlejší štafety mìly na trati již
ètvrtého èlena, zatímco ti, kteøí se pøišli hlavnì
zúèastnit, jeli teprve druhý úsek. Hluboký a tìžký
sníh však provìøil sílu i morální vlastnosti všech.
Vìtšina týmù z první desítky mìla ve svém
støedu profesionální lyžaøe, souèasné èi bývalé.

Každému závodníkovi byl mìøen èas individuálnì,
bylo tedy zajímavé porovnat vlastní síly s profesionály alespoò na dálku. Obdiv zasloužili nejen ti nejrychlejší, ale i ti, na nichž bylo vidìt, že jejich motivace dojet byla vìtší než lyžaøské dovednosti.
Dík patøí èlenùm naší úspìšné štafety a rovnìž
organizátorùm závodu.

15. 4.
7. 5.
5. 5.

Jana Komárková
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