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SLOVENSKÝ TUNEL MILOCHOV

MODERNIZACE NÁDRAŽÍ V KUØIMI

Revitalizace Klementina v cíli druhé etapy

D2

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Závìrem letošního èervna dokonèila divize 2 druhou etapu obnovy pražského areálu Klementina, kde pùsobila již od roku 2012.
Nároènost prací na památkovì chránìném souboru ještì zvyšovaly neèekané okolnosti ústící v posuny termínù.
Postupnì probìhla montáž veškerých rozvodù,
vybudován byl také prosklený výtah. V historických prostorách byly položeny mramorové dlažby,
ve skladech knih polyuretanové stìrky.
V neposlední øadì došlo na likvidaci materiálu
s obsahem azbestu pocházejícího z novodobých
pøestaveb i historických prvkù napadených døevomorkou a outkovkou. V potøebných místech byla
zøízena ochrana proti holubùm.

Stavba zapoèala bouráním nevyhovujících
novodobých konstrukcí, napøíklad podlah a železobetonových vikýøù, zároveò probíhala výmìna
støešní krytiny a zateplení železobetonových krovù. Kvùli narušeným klenbám a nefunkèním historickým táhlùm bylo tøeba do podlah zabudovat táhla nová, ocelová. Složitým úkolem byla rovnìž
výroba dubových oken pro Køižovnickou chodbu
s použitím ruènì foukaných tabulí vitrážového prosklení, jež vyrábìjí jen dvì manufaktury v Evropì.

Restaurátorská èinnost
Zásadní souèást revitalizace pøedstavovala práce
restaurátorù, která se týkala zejména nástìnných
maleb v Køižovnické chodbì, kaple sv. Jana Nepomuckého, nìkdejšího Matematického sálu, sborovny a sluneèních hodin na prùèelích. Opravena
byla i štuková výzdoba, vápencové polychromované sochy, kachlová kamna, kované møíže se zlacením nebo mosazná zábradlí. Vlysy, kamenné dlažby i další prvky prošly repasí.
Restaurátoøi se zabývali také obnovou fasády
do Køižovnické ulice – údajnì nejzdobnìjšího barokního prùèelí v Praze – a dále fasád do Studentského a Révového nádvoøí. Obnovit bylo tøeba
i truhláøské souèásti interiéru – vzácné barokní
skøínì z hudebního oddìlení, dveøe, vrata, okenní
rámy a okenice. Restaurovány byly i kamenné
prvky a kování, pøípadnì došlo na zhotovení replik.
Citlivý pøístup ovšem vyžadovaly i novìjší souèásti
budov, napøíklad dveøe a sklenìné stìny architekta Machonì z první poloviny minulého století.
Rozsáhlou a nároènou revitalizaci Klementina
zvládl tým divize 2 pod vedením Pavla Horáka,
jehož nìkolikaletou práci ocenila Subterra titulem
Vedoucí projektu roku 2016.

V interiérech bylo restaurováno a repasováno
také mnoho architektonických prvkù.

Obnovou prošly rovnìž detaily na fasádách,
vèetnì sluneèních hodin.

Pøi revitalizaci Klementina bylo tøeba stavební práce koordinovat s èinností archeologù, památkáøù
a restaurátorù. K nejsložitìjším èástem budov patøí barokní stropy se štuky a freskami.
Cílem revitalizace jednoho z nejrozsáhlejších barokních komplexù v Evropì je úprava pro potøeby
Národní knihovny, která zde má hlavní sídlo. Krom
samotného uchovávání a zpøístupòování svazkù
jde o otevøení nejzajímavìjších èástí Klementina
širší veøejnosti a turistùm.
Stavební práce se celkovì dìlí do tøí etap.
Sdružení pro obnovu Klementina, vedené spoleèností Subterra, realizovalo druhou, – zahájení závìreèné etapy je plánováno na pøíští rok. Dokumentaci zpracoval Metroprojekt Praha.
Stavba vèetnì archeologických výzkumù
Pøedmìtem zakázky byly tøi objekty v nejstarším,
západním køídle areálu, vèetnì vzácné Køižovnické chodby.
Ihned po pøevzetí budov v záøí 2012 zapoèal se
stavebními pracemi rovnìž záchranný archeologický výzkum, který s drobnými pøestávkami probíhal po celou dobu revitalizace. Objeveny byly pozùstatky dominikánského kláštera z první poloviny
13. století, pohøebištì z pøelomu 9. a 10. století èi
fragmenty románských staveb. Nálezy si vyžádaly
úpravy projektu a odpovídající èasový posun.

Ražby kolektoru pod Hlávkovým mostem
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Kolektor Hlávkùv most a budoucí pøeložka inženýrských sítí pod dno Vltavy umožní plánovanou rekonstrukci mostního tìlesa.
Významnou stavbu pro hlavní mìsto Prahu provádí Subterra a Hochtief.

Pod dnem Vltavy již byla vyražena významná
èást kolektorové trasy.
Ražený a èásteènì hloubený kolektor s technickými a kabelovými komorami a odboènou vìtví na
štvanickém ostrovì spojí Tìšnov s Holešovicemi.
Délka ražených úsekù èiní více než 400 metrù,
souhrnná hloubka šachet je pøibližnì 130 metrù.

Trhací práce i dùlní fréza
Ražba NRTM se zajištìním výrubu støíkaným betonem vyztuženým sítìmi, pøíhradovými rámy a systémovým kotvením probíhá v bøidlièném masivu.
Na tìšnovské stranì byla dosud vyhloubena
šachta a poté vyražen zhruba 30metrový úsek kaloty a opìøí kolektorové trasy pod Tìšnovským tunelem. Dále probìhlo zajištìní proplachovacího
kanálu Tìšnov–Libeò, kvùli nìmuž byly pøi ražbì
podcházející technické komory vylouèeny trhací
práce. Na rozpojování horniny byla nasazena dùlní
fréza Alpine AM50. Nyní je hlouben propoj mezi
šachtou a kolektorem Nábøeží Ludvíka Svobody.
Na opaèném, holešovickém bøehu probíhá
hloubení šachty s elipsovitým profilem, byl vyražen propoj pod kolektor Severní pøedmostí Hlávkova mostu a nyní pokraèuje hloubení prostøednictvím trhacích prací ve skalních horninách.

Na Štvanici první prorážka
Kolektor povede pøes štvanický ostrov, kde byly
vyhloubeny dvì šachty a vyražena technická komora a jímka. Šachty již propojila trasa, což pøedstavuje první ze tøí prorážek. Ražba v této èásti
probíhala dùlní frézou i trhacími pracemi.
Na Štvanici míøí k závìru práce na sekundárních konstrukcích témìø 100 metrù dlouhé hloubené odboèné vìtve, z vìtší èásti jsou již vyraženy
i kolektorové trasy k obìma bøehùm.
„Nejobtížnìjší jsou ražby pod pilíøem Hlávkova
mostu mezi Štvanicí a Tìšnovským pøedmostím,
kde je vkládáno dvojnásobné množství rámù. Práce v podzemí i pilíø na povrchu jsou pod drobnohledem geotechnického monitoringu. Jde o jeden
z klíèových momentù celé výstavby,“ popisuje vedoucí projektu Václav Dohnálek z divize 1. Kolektor má být dokonèen v polovinì roku 2018.

Vážení ètenáøi,
dobrých zpráv není nikdy dost, a nemìly by tedy
zapadnout. Proto jedna, by dobrá jen zèásti, hned
úvodem: oproti predikcím dopadly naše pololetní
výsledky znatelnì lépe. Alikvotní èást roèního plánu však nenaplòují. Pøílišná radost tedy není namístì, zejména když dohody o výsledné cenì dvou
velkých, stavebnì již ukonèených projektù v Srbsku a v Nìmecku, jsou za dveømi, ne však na stole.
Odpovìï na otázku, jak si v poloèase vedou
jednotlivé divize, je košatá.
Divize 1 stále v tuzemsku strádá zakázkovou
vyprahlostí, svìtlou výjimkou je technicky zajímavá stavba kolektoru Hlávkùv most. Nìmecké projekty, dálnièní tunely Spitzenberg a Herrschaftsbuck, kde divize pùsobí spoleènì s koncernovým
partnerem BeMo Tunnelling, se rozvíjejí slibnì
i pøes více než jednomìsíèní pøerušení èinnosti na
Spitzenbergu kvùli nutnému pøeprojektování èásti
tunelu. Tatáž komplikace se objevila i u slovenského železnièního tunelu Milochov, kde však zdržení
bude výraznì delší. Dopady posunu do ekonomiky
projektu zde s investorem øešíme.
Divize 2 má letos v portfoliu øadu zajímavých
projektù, od výstavby zimní haly PADOK IceRink
v Praze-Strašnicích až po rekonstrukci vìže Staromìstské radnice s orlojem. Pøi pololetním vysvìdèení je premiantem, má splnìno a pøedpokládá, že stejný výsledek nabídne i koncem roku.
Totéž se bohužel nedá øíci o divizi 3, která za
plánem letošního roku pokulhává. Své zakázky
sice provádí standardnì bezproblémovì, je jich
však málo. Nadstandardnì se divize 3 mùže pochlubit ocenìním v celostátní soutìži Èeská dopravní stavba, technologie a inovace roku 2016, za
rekonstrukci železnièní trati Klatovy – Železná
Ruda obdržela Cenu Ministerstva dopravy ÈR.
Divize 4 tradiènì pilnì skládá výrobní program
z velkého poètu menších zakázek a pro její pololetní výsledky platí pøesnì to, co padlo úvodem:
lepší, než se èekalo, ale laka byla výše. Dobrým
vkladem pro nejbližší budoucnost je získání zakázky na TZB pøi realizaci administrativních budov
Palmovka Open Park 3 a 4.
Obì naše zahranièní dceøiné spoleènosti pracují ve svých zemích prakticky jen na jediné zakázce. „Jen“ je však v tomto pøípadì slovem velmi
relativním; v Maïarsku se jedná o výstavbu silnièního obchvatu mìsta Várpalota, která v pøíštím
roce skonèí, a Subterra – Raab Kft. zde intenzivnì
usiluje o zakázku navazující, ve Švédsku pak byla
letos zahájena výstavba silnièního tunelu Skärholmen, která naši dceøinou spoleènost SBT Sverige
AB bude zamìstnávat až do roku 2022. Toto podzemní dílo znamená skuteènou výzvu, v naší bohaté tuneláøské historii je ètrnáct èeleb na jednom
tunelu premiérou. Pro budoucnost je dùležité i to,
že naši zamìstnanci pracující vedle Švédù zde získávají velmi cenné zkušenosti. To platí také u divize 1 na spoleèných stavbách s BeMo Tunnelling
v Nìmecku.
Co do výrobního programu máme tedy do druhého pololetí vcelku slušnì nakroèeno. Svým spolupracovníkùm pøeji hodnì odhodlání a úspìchù
pøi jeho realizaci. Jim i všem ostatním pak rovnìž
hezký zbytek léta se vším pøíjemným, co k tomuto
slunnému roènímu období patøí.
Ing. Ondøej Fuchs

roèník XLI, 4/2017 | str. 2

Postup prací na Spitzenbergu

www.subterra.cz

ZPR AVODAJ

D3

Modernizace nádraží v Kuøimi
V rámci rekonstrukce železnièní trati Kuøim–Tišnov realizují Subterra a OHL ŽS úpravy kuøimské stanice.
Práce probíhají od letošního ledna, poèátkem srpna skonèila výluka liché kolejové skupiny.

D1 Tunel Spitzenberg leží na nìmecké dálnici A44,
která spojí mìsta Kassel a Eisenach. Dva dvoupruhové tubusy budou mìøit témìø 600 metrù. Od
letošního února na projektu pracuje sdružení dodavatelù, jež tvoøí BeMo, Subterra a Stutz.
Od dubna byly vystavìny provizorní portály, jejichž stìny jsou zajištìny kotvením a støíkaným betonem. V èervnu zapoèala ražba západního tubusu
od severního portálu pomocí NRTM.
Po vyražení pøibližnì 30 metrù musely být práce pozastaveny, jelikož se objevilo znaèné pøetvoøení a sedání celého tunelu vèetnì nadloží. Realizaèní dokumentace byla pøepracována, pùvodní
jehlový deštník nahradil mikropilotový. Primární
ostìní je provádìno s vertikálním èlenìním kaloty.
O dalším postupu ražby rozhodne zastižená
geologie a deformace horninového prostøedí, zatím se po pøibližnì 150 metrech pøedpokládá využití trhacích prací.

Ražba Herrschaftsbucku zahájena

D1 Ve spolupráci se spoleèností BeMo realizuje
divize 1 tunel Herrschaftsbuck, který bude souèástí dálnice A98 ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Delší z jeho dvou tubusù dosáhne 485 metrù.
Dne 27. èervna se na staveništi konalo slavnostní zahájení ražby. Akce se zúèastnily dvì stovky hostù, vedle spolkových, zemských a regionálních politikù nescházeli ani zástupci investora
a dodavatelù nebo místní obyvatelé. Pøišli i èlenové obèanských iniciativ, které za urychlenou výstavbu tunelu i dalších plánovaných úsekù dálnice
dlouhodobì lobbují.
Ceremoniál zahrnoval také tradièní vysvìcení
sošky svaté Barbory, živou hudbu a samotné symbolické zahájení ražby.
Tunel má být dokonèen v roce 2019.

polí zajišuje stroj PKP 20/25i, pokládku pražcù pak
Robel PA 1-20 ES.
V koleji è. 1 mezi výhybkami è. 11 a 12 byl zøízen zkušební úsek z pražcù BV 08 s uložením kolejnic bez úklonu. V kolejích è. 1 a 3 jsou testovány
inovované pøedpjaté pražce B 91T, které budou
užívány v celé tuzemské železnièní síti.

K pokládce betonových pražcù slouží rovnìž
Robel PA 1-20 ES.

V Kuøimi se uplatòuje hned nìkolik typù pražcù,
nìkteré úseky jsou zkušební.

Divize 3, která pracuje pouhých deset kilometrù od svého sídla v Tišnovì, nasadila na úpravy
kuøimského nádraží øadu vlastních strojù.
Projekt pøedstavuje celkovou modernizaci železnièní stanice Kuøim s cílem zvýšit traovou rychlost, bezpeènost i komfort pro cestující. Naopak
snížení se týká hladiny hluku, která již nebude pøesahovat limitní hodnoty.
Kromì kompletní rekonstrukce železnièního
spodku a svršku zahrnuje zakázka obnovu trakèního vedení, sdìlovacího a zabezpeèovacího zaøízení a dvou ostrovních nástupiš vèetnì podchodu.
Zkouška nových pražcù
Realizace stavby probíhá po etapách, pøi vylouèení nejdøíve liché a následnì sudé skupiny kolejí.
Toto dìlení a postupné uvádìní do provozu zajišuje nepøetržitou dopravu.
První výluka trvala od 13. bøezna do 4. srpna,
nyní se práce pøesouvají na druhou èást kolejí,

Rekonstrukce kanalizace v Nuselské ulici
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Kvùli opravám tramvajové trati bylo u frekventované komunikace v Praze 4 tøeba pøeložit jednotnou kanalizaci.
Zakázky se zhostila divize 4.
dosahovala 4 až 5 metrù a tvrdost hornin odpovídala rozmezí stupòù 3 a 5.
Projekt zahrnoval rovnìž pøeložky vodovodu
a plynovodu.

Setkání bývalých zamìstnancù
Pøeložka kanalizace v Nuselské ulici si vyžádala
nìkolikametrové výkopy.
Výkopy v celém úseku vymezeném ulicemi Adamovská a Na Jezerce byly provádìny podél tramvajového tìlesa za plného provozu, jejich hloubka

Zbraslav hostila 8. èervna setkání více než sedmi
desítek seniorù, bývalých zamìstnancù spoleènosti Subterra z regionu Èechy.
Závodní výbor s pøedsedou Josefem Maøíkem
informoval o nové struktuøe odborové organizace.
Od øíjna bude souèasným zamìstnancùm sloužit
pouze pražská ZO OS STAVBA Subterra. Èinnost
seniorù novì zajistí samostatná organizace v Praze, její obdoba pro region Morava bude v Tišnovì.
Další body programu tvoøila volba výborù èi
schválení zásad hospodaøení. Na setkání vystoupil rovnìž personální øeditel Karel Vašta a pøislíbil,
že vedení spoleènosti bude aktivity seniorù nadále
finanènì podporovat. Kromì tìchto dobrých zpráv
potìšila pøítomné i pøíležitost zavzpomínat a probrat, jak se jim dnes daøí.

kde jsou plánovány až do 30. listopadu. V souèasnosti jsou dokonèovány protihlukové stìny, mosty
a tišnovské a brnìnské zhlaví. Trhání kolejových

Dùraz na výtvarné øešení
Nástupištì kuøimského nádraží dostane pøístøešky
s tvarovì èistou ocelovou konstrukcí.
Pùsobení na cestující se stalo tématem taktéž
pøi návrhu protihlukových stìn. V souèasnosti jedná Subterra s mìstem Kuøim a investorem, kterým
je SŽDC, o barevném a grafickém pojednání ploch
a do návrhu chce zapojit i veøejnost. „Rádi bychom oslovili brnìnské základní školy, které by
pøipravily grafické návrhy. Výsledný motiv by následnì putoval na zeï,“ upøesòuje plány vedoucí
projektu Petr Mikulášek.
Modernizace mezitím pokraèuje pøi omezeních daných velkým poètem dodavatelù na malém
prostoru i hustou okolní zástavbou. Soutìžní dokumentace sice poèítala s èinností v noèních hodinách, s ohledem na okolní obyvatele však lze pracovat výhradnì pøes den.
Stavební èást projektu má skonèit do letošního 30. listopadu.

Ètveøice stok
Stavba se dìlí do ètyø èástí, realizovaných celkem
v pìti etapách.
Nejdelší stoka S1 je napojena v ulici Mendíkù,
prochází pod kolejemi do Nuselské a pokraèuje
severnì, resp. severozápadnì až do ulice Na Jezerce. Po trase v souhrnné délce pøes 350 metrù
bylo vybudováno celkem 18 kanalizaèních šachet
a nìkolik desítek pøípojek. Stoka S2 mìøí více než
100 metrù a Nuselskou smìøuje naopak na jih,
k ulici Ve Vilách.

Stoka S3 pak vychází ze šachty na východní
stranì Nuselské, na køižovatce s Mendíkù, vede
rovnìž na jih a má délku 65 metrù. Poslední stoka
S4 tvoøí pouze krátkou odboèku do ulice Jaurisovy, jde o pøipojení ulièních vpustí.
Veškerá kanalizace je z obetonované kameniny, na øad bylo použito potrubí DN 300 – DN 500,
na pøípojky DN 200. Na povrchu byly obnoveny živièné vozovky i dlažby na chodnících.
V souèasnosti je budován pøibližnì 30metrový
úsek v ulici Pod Pramenem se dvìma šachtami.
Následuje pøepojení vodovodu a obnova zbývajících povrchù.
Celková doba výstavby, již vede Martin Vlk,
byla stanovena na osm mìsícù, termínem dokonèení je tedy konec srpna.

Vzduchotechnika pro obchod na Chodovì
V obchodním centru Chodov instaluje divize 4 ventilaci, klimatizaci a odvod tepla a kouøe pro poboèku
odìvní spoleènosti Peek & Cloppenburg.
Obchodní jednotka se nachází ve dvou podlažích
propojených eskalátory, kromì prodejní plochy
sestává ze skladù a hygienického, personálního
a technického zázemí.
Vysoký standard
Prostor bude vybaven centrálním vìtracím a klimatizaèním zaøízením, na jehož provedení klient
klade znaèné nároky.
„Materiálové standardy jsou vysoce nadprùmìrné a vìtšinu komponent jsme museli zakázkovì dovážet. Napøíklad víøivé anemostaty zajišuje

firma Schako, v každém bude umístìn reproduktor,“ øíká David Svoboda, vedoucí provozu vzduchotechniky divize 4.
Chlazení zabezpeèí systém cirkulaèních jednotek fancoil zavìšených nad podhledem, vytápìní zajistí jednotky s vodním ohøívaèem u fasády.
Pro tepelný komfort bude využito rovnìž odpadní
teplo ze svítidel.
Divize 4, podílející se také na celkovém rozšíøení OC Chodov, musí práce pro generálního dodavatele, spoleènost EQOS Energie, ukonèit do závìru letošního srpna.

Podhledy v odìvní prodejnì budou skrývat
rozsáhlé vzduchotechnické rozvody.

D4
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Ražba tunelu Milochov se zmìnami

D3 D1 D4

Združenie Nimnica, jehož èlenem je prostøednictvím divizí 3 a 1 i Subterra, pracuje na modernizaci železnièní trati Púchov–Žilina.
Výstavbu tunelu Milochov, která se stala pilotním projektem divize 1 na Slovensku, provázejí úpravy dokumentace.

Západní portál železnièního tunelu Milochov je budován ve strmém, zalesnìném svahu údolí Váhu
na úpatí vrchu Stavná.
Modernizace železnièního úseku Púchov – Povážská Teplá, I. etapa projektu, pøedstavuje nejvìtší
investici v historii samostatných slovenských železnic. Kromì úprav samotné trati zahrnuje zejména výstavbu dvou tunelù, Milochov a Diel. Na
jejich vybavení elektroinstalacemi se bude podílet
rovnìž divize 4.
Výstavbu tunelu Milochov, s délkou 1 861 metrù, zahájil tým divize 1 vedený Miroslavem Chybou
letos v kvìtnu, s pùlroèním zpoždìním proti pùvodnímu plánu. Bylo tøeba vyèkat na dokonèení pøíprav v podobì pøeložek inženýrských sítí.

Svahy západního portálu
Samotnému hloubení, tìžení a zajišování obou
portálù pøedcházelo budování pøístupových komunikací. Na západním portálu šlo o složitou èinnost
v komplikovaném a strmém terénu.
Pøi odtìžování svahu byly objeveny odlišnosti
mezi skuteènì zamìøeným terénem a projektovou
dokumentací. Zástupci autorského dozoru museli
vydat její revizi a zajištìní svahù upravit. Zmìna
spoèívala zejména v navýšení ploch stabilizovaných støíkaným betonem. V souèasnosti již práce
na západním portálu pokraèují.

Jiné geologické prostøedí
Na východním portálu bylo nejprve potøeba vyøešit
obslužné komunikace pro nìkolik domù, které zùstaly v tìsné blízkosti stavby. Provizorní silnice
byla vybudována vèetnì pøesunuté autobusové
zastávky.
V rámci provádìní vrtù pro lanové kotvy pøi zajišování èela portálu vyhodnotil geolog složení
horninového prostøedí a poukázal na skuteènost,
že navržené øešení není vhodné. Proto bylo
potøeba v projektu zmìnit rovnìž zajištìní portálové stìny vèetnì pøedpolí ražby. Nyní autor dokumentace dokonèuje její úpravy, celé pøedpolí ražby zpevní tryskové injektáže. Poté budou dovrtány
ostatní kotvy. Dodavatel pøedpokládá, že tato zmìna ovlivní harmonogram díla i jeho cenu. Realizace tryskové injektáže si vyžádá èas v rozmezí ètyø
až šesti mìsícù.
Aèkoli dosud šly práce na východním portálu
tunelu dle plánu, nyní musely být pozastaveny až
do doøešení projektové úpravy.
Modernizovaný úsek, souèást evropského koridoru Va, má být dokonèen v roce 2020.

Výstavba v místì východního portálu probíhá
v sousedství obytné zástavby.

D2

Rozšíøení onkologie v Ostravì
Divize 2 se jako dodavatel stavební èásti podílela na nové budovì pro Kliniku onkologickou Fakultní nemocnice Ostrava,
v níž bude situováno oddìlení nukleární medicíny. Generálním dodavatelem projektu byla spoleènost MORYS.

Nová budova skrývá špièkové vybavení, nároky
na provedení byly vysoké.

Na dvoupodlažní pøístavbì stávajícího pavilonu
pracoval deset mìsícù tým divize 2 vedený Kamilem Brodou. Realizaci specifického zdravotnického objektu provázela øada zvláštních požadavkù.
Z nìkterých prostor se nesmí šíøit RTG záøení,
proto kromì klasických tvárnic byla na pøíèky použita i speciální konstrukce. Skladba stìn sestává
z vnìjších sádrových blokù a jádra z barytové betonové smìsi s objemovou hmotností 3 150 kg/m3.
Pøi vyzdívání bylo tøeba postupovat po vrstvách
a èekat na jejich vytvrzení, práce tedy postupovaly
pomalu.

Dokonale rovné podlahy
Zvláštní pozornost byla vìnována rovnìž místnosti
pro pøístroj PET/CT. „Zde bylo tøeba dbát zejména
na precizní vylívání podlah i pokládku elektrostaticky vodivého PVC, nároky na rovinatost povrchu
jsou v tomto pøípadì velice vysoké,“ øíká stavbyvedoucí Tomáš Nehudek.
Okolní místnosti spadají do kontrolovaného
pásma. Jedná se o tzv. èisté prostory skládající se
z laboratoøe a filtrù materiálù a personálu. Funkènì k nim náleží ještì aplikaèní místnost, sklad odpadu a pøíjem materiálu.

D2

Hala v Šumperku dokonèena
V areálu severomoravské spoleènosti Pramet Tools dospìla k závìru výstavba školicího a vývojového centra.
Moderní halu s montovanou ocelovou konstrukcí realizovala divize 2.
Novostavba, která stojí poblíž vjezdu do areálu, je
víceúèelová. Hala s plochou støechou je zèásti
jednopodlažní a zèásti dvoupodlažní.
V pøízemí se nachází zkušebna a centrum pro
obrábìní, dále montážní dílny, vývojové pracovištì
a také kanceláøe. V patøe mají své místo zasedací
místnosti, pøednáškový sál a hygienické zázemí.
Halu, uspoøádanou jako trojtrakt, nesou pohledové ocelové sloupy s I profilem, obvodový
pláš tvoøí PUR panely. Funkci objektu odpovídá
rozsáhlé prosklení fasády i nìkterých pøíèek.
Termínový posun
Dle pùvodní smlouvy z loòského èervna mìla realizace probíhat v období èervence až záøí 2016.
Odkrytí stávajících základových konstrukcí
ovšem odhalilo, že nemají dostateènou únosnost.
Termín se proto ukázal jako nereálný, k prodlevám
pøispìly i nevlídné klimatické podmínky. Harmonogram byl prodloužen bezmála o tøi ètvrtì roku až
do èervna 2017. V souèasnosti je dílo pøedáno, za-

Ocelová stavba je opláštìna sendvièovými
fasádními panely a bohatì prosklena.

Zasedací místnosti v patøe nabízejí prùhled do
hlavního prostoru haly.

mìstnanci divize 2 pracují na standardní fázi odstraòování vad a nedodìlkù.
„Posun termínu zkomplikoval celou realizaci,
protože zásadním zpùsobem narušil dodavatelský
systém,“ øíká vedoucí projektu Kamil Broda. Jednotliví dodavatelé, kteøí byli pøipraveni na urèitý
termín, mohli z kapacitních dùvodù jen velmi
obtížnì reagovat na zmìnìné požadavky. Pozitivní

roli pøi øešení složitých situací však sehrála podpora zástupce investora a také konstruktivní tlak
na dodavatele.
„Díky každodenní poctivé práci celého realizaèního týmu, zejména Ondøeje Kabelky a pøípraváøe Patrika Bizyka, jsme spoleènosti Pramet
Tools mohli odevzdat stavbu, se kterou bude spokojena,“ shrnuje Kamil Broda.

PÌT OTÁZEK

René Tikal
sochaø a restaurátor

Pøi rekonstrukci vìže Staromìstské radnice, na
které se podílí divize 2, se uplatòuje øada umìleckých øemesel. Práce na obnovì soch a dalších
kamenných prvkù má na starosti René Tikal.
Po absolvování sochaøství na AVU v Praze
pracoval v Itálii, zaèátkem 90. let pùsobil na volné
noze. Poté se zaèal vìnovat restaurátorské èinnosti a získal na ni licenci od ministerstva kultury.
Za pìtadvacetiletou praxi pracoval na desítkách
památek, vèetnì Svatého Kopeèku u Olomouce,
Kuksu nebo Pražského hradu.
Na kterých projektech divize 2 jste v posledních
letech pracoval?
V roce 2010 to byla také rekonstrukce Staromìstské radnice, kdy jsme na jižních fasádách obnovovali štuky a kámen – pozdní gotiku i novogotické
objekty, sochaøskou i architektonickou èást.
Poté jsme pøibližnì dva roky pracovali na právì dokonèené revitalizaci Klementina, šlo o sochy v interiéru a stavební prvky v exteriéru. Napøíklad na centrálním schodišti jsme restaurovali figury ètyø andìlù v nadživotní velikosti umístìné
v nikách. Práce spoèívaly v èištìní od prachových
depozitù, v doplnìní materiálu, povrchových úpravách a revizi zlacení.
Co vás pøivedlo zpìt na Staromìstskou radnici?
Díky døívìjší spolupráci s divizí 2 jsem byl se svým
týmem opìt povolán. Nyní jde o obnovu vìže, kde
mám na starost celou restaurátorskou èást. Jedná se o velké penzum práce – sochaøskou výzdobu orloje i arkýøe a také veškeré architektonické
prvky pod úrovní støechy.
Co všechno tyto práce zahrnují?
Za dobu dvou let máme pøedevším posílit narušenou konstrukci arkýøe, abychom místo epoxidových kopií soch mohli osadit kamenné.
Kromì toho budeme restaurovat sochy uložené v suterénu Staromìstské radnice, kde jsou zároveò vystavovány. Jde o kopie pocházející z roku
1888 a zhotovené z hoøického pískovce.
Druhou èást prací pøedstavuje obnova sochaøské výzdoby orloje. Pøedevším pøízemní èásti
jsou hodnì poškozeny vandaly a odpadávají. Dále
budeme odstraòovat vápencové krusty, èerné depozity a soli. Na mechanické èásti vnitøního ustrojení orloje naopak pracovat nebudeme.
Které z prvkù Staromìstské vìže považujete za
nejzajímavìjší?
Budeme zhotovovat další kopii kamenné gotické
madony z roku 1357. Do souèasnosti se na místì
originálu vystøídalo kopií hned nìkolik. Ta poslední
pocházela z 80. let minulého století a byla vytvoøena jako epoxidový výdusek, jenž ovšem pod vlivem
povìtrnosti zdegradoval a jeho pùvodní modelace
se vytratila. Z tohoto dùvodu jsme byli povìøeni,
abychom podle originálu uloženého v Muzeu hlavního mìsta Prahy poøídili novou, tentokrát již sekanou kopii.
Pøi èištìní kamenných èástí arkýøe byly rovnìž
objeveny zbytky polychromií, které jsou nyní pøedmìtem dalších chemických analýz. Mùžeme tak
zjistit døívìjší barevnost sochaøské a architektonické výzdoby Staromìstské radnice. Mohlo by se
jednat dokonce až o pozdnì gotické pojednání.
S èím se ve své profesi nejèastìji potýkáte?
Jde o fyzicky nároènou práci, pøi které se èlovìk
pohybuje vìtšinou na lešení, ve výškách a mnohdy
i v nepøíznivém poèasí.
Nejhorší je však dodržování termínù. Technologický postup se nikdy nedá pøedem stanovit stoprocentnì, oproti pùvodnímu odhadu se restaurátorské práce zpravidla ukážou jako nároènìjší,
a tedy i zdlouhavìjší.

Tra do Železné Rudy opìt s cenou
D3 Rekonstrukce železnièní trati Klatovy – Železná
Ruda, realizovaná spoleèností „SBT+OHL+AŽD
Klatovy“, si v èervnu pøipsala další ocenìní.
Ve 14. roèníku soutìže Èeská dopravní stavba,
technologie a inovace roku 2016 obdržel projekt
Cenu Ministerstva dopravy ÈR. Za spoleènost
Subterra pøevzal ocenìní na galaveèeru v Betlémské kapli obchodní øeditel Jiøí Tesaø.

Prázdninová jízda parních vlakù

Také letos podpoøila Subterra jízdu historických
vlakù na Slavnosti Pernštejnského panství v jihomoravské Nedvìdici.
Ve støedu 5. èervence vyjely soupravy pocházející z poloviny minulého století, vlak z Brna táhla
parní lokomotiva jménem Rosnièka, z Havlíèkova
Brodu pak Skalièák. Dìti i dospìlí si kromì samotné cesty užili též bohatý program jak v Nedvìdici,
tak na hradì Pernštejnì.

Letní sportovní hry Metrostavu
Již po sedmnácté zmìøili zamìstnanci spoleènosti Metrostav a Skupiny Metrostav síly v pìtici sportovních disciplín.
V polovinì èervna se do Nymburka sjelo deset týmù, jedním z nich byla i Subterra.
Soutìžící se opìt museli vypoøádat s rùznými
sporty, postupnì šlo o volejbal, nohejbal, tenis, vrh
koulí a štafetový bìh na 8 x 200 metrù.
Subterra letos dosáhla na medailovou pozici
v jediné disciplínì, jednalo se však o pøíèku nejvyšší. Irena Vacková a Zdenìk Pata zvítìzili v tenisu, ve smíšené ètyøhøe vyhráli všechny ètyøi zápasy své skupiny a mìli i nejlepší celkové skóre.
Celkovì se tým spoleènosti Subterra umístil
na osmém místì, nejvíce bodù v souètu všech disciplín tentokrát získali reprezentanti divize 3 Metrostav.

V dresu spoleènosti Subterra se v Nymburku
objevila øada tradièních zástupcù.

Irena Vacková a Zdenìk Pata letos v tenisové
ètyøhøe nenašli pøemožitele.

Žlutoèerným se vcelku daøilo také ve volejbalu,
vyhráli svoji základní skupinu.

Do vrhu koulí nastupovali vždy tøi muži a jedna
žena, sèítaly se lepší ze dvou pokusù.

Závìreèné smíšené štafety se zúèastnilo osm
závodníkù, každého èekalo 200 metrù.

Obhajoba prvenství na draèích lodích

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

V loòském roce se draèí loï spoleènosti Subterra v tradièním závodu vrátila po dvou letech na nejvyšší pozici.
Na konci èervna se na hladinì Vltavy v Praze-Podolí podaøilo úspìch obhájit.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Mgr. Zdenka Jerie
65 let
Ing. Vladimír Gregùrek
Ing. Milan Hellinger

14. 8.

7. 9.
24. 9.

PRACOVNÍ JUBILEA
10 let
Stanislav Dejèík
Ing. Václav Dohnálek
Ing. Jan Jaroš
Milan Kruèek
Vladimír Krížek
Pavel Šerý
Ing. Robert Szlachta
Ing. Tomáš Macháèek
Jiøí Trèka
Petr Veleba
Ing. Miroslav Baštáø
Bc. Pavel Kerber
15 let
Igor Miko
Marek Vyhnálek
Jindøich Báèa
Lukáš Pinc
Jaroslav Maøinec
Milan Mareth
Kamil Korbeláø
20 let
Ing. Petr Kajer
Jiøí Günther
Bohuslav Válek
25 let
Jiøina Dobøanská
30 let
Jan Prostøední
Ing. Jiøí Tesaø
Ing. Josef Baèa
35 let
Ing. Josef Nežerka

www.subterra.cz
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Posádka draèí lodi Subterra si zopakovala
loòské vítìzné úsmìvy.
1. 8.
1. 8.
1. 8.
1. 8.
6. 8.
6. 8.
31. 8.
1. 9.
1. 9.
2. 9.
10. 9.
17. 9.
1. 8.
1. 8.
7. 8.
30. 8.
1. 9.
10. 9.
23. 9.
1. 8.
1. 9.
6. 9.
14. 9.
1. 8.
1. 8.
3. 8.
31. 8.

Soutìžící doprovázeli profesionální kormidelník
a bubeník.

Soupeøení pìti spoleèností pøed Botelem Racek
letos na konci èervna za mimoøádnì teplého poèasí pøihlíželo velké množství lidí.
Na každé draèí lodi pádlovalo vždy osmnáct
reprezentantù, z toho nejménì šest žen. Dvojice
spoleèností závodily na 200metrové trati systémem každý s každým, dvì z nich své první tøi duely
dokázaly vyhrát – Hochtief a Subterra. Poslední
jízda se tedy stala pøímým soubojem o celkové prvenství. I závìreèný krok Subterra zvládla.
Na zbývajících pozicích figurovaly spoleènosti
Trigema, Abbott a Geosan.

Metrostav handy cyklo maraton 2017
První srpnový den pøed polednem, pøi teplotì pøesahující 35 °C, byl odstartován nejdelší cyklistický závod v Èesku,
k jehož hlavním cílùm patøí zapojení handicapovaných do aktivního života.

Do letošního cyklomaratonu Subterra poprvé
nasadila vlastní tým.

Michal Bøetenáø zdolával další a další kilometry
se svým vìrným doprovodem.

V cíli slavili všichni – patron, handbikeøi,
cyklisté, øidièi i rodinní pøíslušníci.

Za Skupinu Metrostav se na tra dlouhou 2 222 kilometrù s èasovým limitem 111 hodin letos vydala
tøi družstva. Jako první osmièlenný tým vystartoval Metrostav, Subterra vyjela devatenáctá a vše
uzavírala Skupina Metrostav s èíslem 35.
Hlavní myšlenku závodu se našemu týmu podaøilo naplnit hned dvojnásobnì. Jeli s námi handbikeøi Honza Kopecký a Michal Bøetenáø. Minulý
roèník oba sledovali zpovzdálí, coby patroni týmù
Skupina Metrostav, resp. Metrostav, letos ovšem
závodili a patronaci pøenechali Lukáši Váchovi.

Vyrazili jsme proti smìru hodinových ruèièek,
nejprve na sever do Drážïan, kde nás na atletickém okruhu èekala èasovka jednotlivcù. Pokraèovali jsme do Dìèína na vrchaøskou èasovku a na
autodromu v Mostì jsme pak absolvovali èasovku
týmovou. Poté už zbývalo projet „pouze“ 1 800 kilometrù po pøedem zvolené trase. Kontrolní body
pøedstavovaly mj. Františkovy Láznì, Klatovy,
Dobøíš, Èeské Budìjovice, Valtice, Ostrava, Opava, Olomouc, Litomyšl, Žïár nad Sázavou, Kutná
Hora, Broumov a Rumburk.

Do cíle jsme dojeli v pátek 4. srpna, po 76 a pùl
hodinì, na pátém místì. Skupina Metrostav skonèila tøetí a Metrostav šestnáctý. Po zapoètení bonifikací za èasovky a kilometry najeté handbikery
i penalizací za porušení pravidel jsme se Skupinou Metrostav svá poøadí uhájili, Metrostav pak
vystoupal až na místo sedmé.
Nejdùležitìjší však bylo, že jsme se všichni
vrátili zdraví a spokojení.
Zdeòka Kouøimská
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