
 

Divize 2 druhým rokem pracuje na složité opravì významné pražské památky. V revitalizovaném barokním paláci 
budou prostory pro expozice i kulturní a spoleèenské akce.      

Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce     

Sanaci zdiva pomocí odsolovacích omítek 
vyžadují pøedevším prostory v pøízemí.                  

Rekonstrukce honosných barokních interiérù je 
zatím v hrubé fázi.                  

Další problém znamená stav zabudovaných 
a nyní odhalených døevìných prvkù, na jehož øe-
šení dohlížejí zástupci památkové péèe ve spolu-
práci  se statikem a mykologem. 

Koronavirová pandemie navíc zpùsobila pro-
dlení na stranì subdodavatelù. „Potíže mìli tøeba 
podlaháøi ze Slovenska nebo dodavatelé odsolo-
vacích omítek používaných ve vìtší èásti pøízemí 

Clam-Gallasùv palác z 18. století, který se nachází 
na Mariánském námìstí, využíval po desítky let 
Archiv hlavního mìsta Prahy. Obnovená budova 
vèetnì nádvoøí a zahrad se otevøe veøejnosti.        

Na stavbì probíhají pøedevším hrubé práce 
vèetnì montáže rozvodù. Rekonstrukci provází 
restaurátorská èinnost, napøíklad odkrývání ná-
stìnných fresek podél hlavního schodištì nebo 
èištìní kamenných prvkù. Stropní malby byly nale-
zeny také v knihovnì.       

Havarijní stav konstrukcí 
Postup dalších stavebních prací komplikují ne-
zbytné sanace nìkterých prvkù.    

„Koneènì se nám pøes památkový dohled po-
daøilo pøipravit dokumentaci k øešení havarijního 
stavu vstupního portálu z Husovy ulice. Bohužel 
jsme nemohli tyto práce provést v období, v nìmž 
byla nejvytíženìjší turistická cesta Prahou bez ná-
vštìvníkù. Nyní se provoz v okolí paláce znovu 
zvìtšuje,“ popisuje vedoucí stavby Pavel Horák.

celé budovy. Na druhou stranu snad stále zvlád-
neme nìkteré práce provést bez náporu turistù,“ 
doplòuje Pavel Horák.

Pøes léto plánuje divize 2 dokonèit vìtšinu hru-
bých prací a sanací, ve zbývající èásti roku bude 
realizovat podkladní vrstvy pro finální povrchy.

Ukonèení revitalizace je plánováno na prosi-
nec pøíštího roku.
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Po ètyøech získaných zakázkách na pøístupové tunely bude dceøiná spoleènost SBT Sverige stavìt ve švédské metropoli 
také hlavní trasu metra. Rozšíøení modré linky do obce Järfälla pøesáhne délku ètyø kilometrù.      

Prodloužení metra ve Stockholmu 

Novou koncovou stanici Barkarby, která bude v blízkosti stejnojmenného vlakového nádraží, doplní 
výrazné sochy na nástupišti a reliéfy na stìnách.                           

Výtvarný návrh stanice Barkarbystaden zahrnuje 
nejen obrazy, ale i zajímavé osvìtlení.            

Vstup do stanice Barkarbystaden se stane 
dominantou námìstí.                    

Po dokonèení pøístupového tunelu Veddesta razila 
SBT Sverige dle dohody s investorem od února 
rovnìž navazující hlavní tunel Järfälla, po úspìchu 
v tendru tedy mohla v práci pokraèovat.        

Rozsáhlý projekt propojí Stockholm se severo-
západním pøedmìstím.

Tunely a dvì stanice 
Souèástí nové èásti trasy v délce 4,1 kilometru bu-
dou kromì tra�ových a servisních tunelù ražené 
stanice Barkarbystaden a Barkarby, každá se dvì-
ma vstupy a 270metrovými nástupišti. Vestibuly 
a další prostory pro cestující doplní objekty pro 
technologické vybavení metra vèetnì dvou èerpa-
cích stanic podzemních vod.       

Úsek Akalla–Barkarbystaden budou tvoøit dva 
jednokolejné tunely, úsek Barkarbystaden–Bar-
karby dvoukolejný tunel a tunel servisní. Trasa po-
vede pøevážnì v hloubce 20 až 40 metrù.  

„Stavba zahrnuje rovnìž napojení tunelù na 
stanici Akalla, úprava profilù stávajících tubusù 
bude obdobnì nároèná jako výstavba nových sta-
nic,“ upozoròuje øeditel zahranièního podnikání 
Miroslav Zobaník.  

Vedle samotné výstavby odpovídá dodavatel 
za projekt pro ocelové a betonové konstrukce.  

Nejdelší galerie
Metro ve Stockholmu patøí díky jedineèné umìlec-
ké výzdobì stanic mezi nejkrásnìjší podzemní 
dráhy, dokonce bývá oznaèováno za nejdelší gale-
rii na svìtì.    

Za zrodem výtvarného øešení metra stály již 
koncem 50. let 20. století švédské malíøky Siri Der-
kert a Vera Nilsson. Tradice se rozvíjí šest deseti-
letí, do souèasnosti se na podobì devadesáti 
z celkových sta stanic podílelo více než sto pa-
desát umìlcù. Nejznámìjší jsou výraznì barevné 
výmalby hrubých povrchù stanic pøipomínajících 

jeskynì, ve stockholmském podzemí se uplatòuje 
rovnìž øada dalších výtvarných dìl, nìkterá jsou 
pravidelnì obmìòována.    

Cestující budou moci obdivovat umìní také ve 
stanicích Barkarbystaden a Barkarby.

Skandinávskou metodou 
K výstavbì poslouží tøi pøístupové tunely, z nichž 
dva – Landningsbanan a Robothöjden – jsou bu-
dovány v rámci jiných projektù, tím tøetím je právì 
Veddesta.  

„Ražby budou provedeny tradièní skandináv-
skou metodou Drill and Blast, tedy s rozpojováním 
horniny trhavinou. Ostìní v tvrdém masivu, tvoøe-
ném pøevážnì žulami a rulami, bude zajištìno jen 
pomocí horninových kotev a støíkaného betonu, 
pouze v úsecích s horšími geologickými podmín-
kami bude provedeno definitivní ostìní,“ popisuje 
specifika ražby ve Stockholmu Miroslav Zobaník.   

Se zahájením prací se poèítá letos v èervnu, 
s jejich skonèením do závìru roku 2023. 
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Nové prostory ve Florentinu

Sanace spodní stavby Palladia        

Obnova restaurace Bohemia

D4 Obchodnì-administrativní centrum Florenti-
num, jež se nachází na pražské Florenci, èekají 
úpravy kanceláøských prostor. 

Divize 4, která se pøed lety podílela na výstav-
bì objektu, bude do èervence rekonstruovat vyba-
vení na ploše pøibližnì poloviny jednoho podlaží. 
Po kompletním vybourání vzniknou prostory upra-
vené pro trojici nových nájemcù. 

Technologie zahrnují vzduchotechniku, topná 
tìlesa, chlazení a zdravotnìtechnické instalace. 
Ze stávajících rozvodù budou zachovány jen èásti 
páteøních tras, vše ostatní vèetnì èásti koncových 
prvkù bude nahrazeno.

Divize 4 bude zakázku realizovat za provozu 
ostatních kanceláøí, proto musí hluèné práce pro-
vádìt v noèních hodinách nebo o víkendech.  

D1 Obchodní centrum Palladium na námìstí Re-
publiky v Praze vyžadovalo opravu podzemních 
konstrukcí, kterou od øíjna loòského roku realizo-
vala divize 1.   

Práce se dìlily do tøí etap. První byla injektáž 
základové desky nejnižšího, pátého podzemního 
podlaží. Následovala opatøení proti vztlaku v podo-
bì soustavy odlehèovacích vrtù, která snižuje hla-
dinu podzemní vody. Poslední èást projektu pøed-
stavovala rekonstrukce hydroizolace sprinklerové 
nádrže, jejíž pøístupnost investor nakonec využil 
rovnìž pro výmìnu požárního potrubí. 

Zakázka se tedy zmìnila rozsahem prací i je-
jich termínem. Sanace byla dokonèena na konci 
letošního dubna, v souèasnosti probíhá zkušební 
provoz.

D2 Souèástí postupné celkové obnovy pražského 
Výstavištì bude také oprava restaurace Bohemia, 
kterou provede divize 2. 

Budova v novorenesanèním stylu, v souèas-
nosti památkovì chránìná, byla podle návrhu 
Františka Buldry postavena pro Jubilejní zemskou 
výstavu v roce 1891, návštìvníkùm byla známá 
jako plzeòská Petzoldova restaurace. V druhé po-
lovinì 20. století však objekt poznamenaly nevhod-
né stavební úpravy, v posledních deseti letech 
navíc nebyl provozován a dostal se až do dnešního 
dezolátního stavu.  

Spolu s nezbytnou celkovou stavební obnovou 
pøinese rekonstrukce také dispozièní úpravy, kte-
ré umožní tøípodlažní budovu znovu otevøít jako re-
stauraci, spoleèenský sál poslouží rovnìž menším 
kulturním akcím.   

Divize 2 zahájila práce v èervnu, opravy mají 
být hotové za jeden rok. 



„Výluky zaènou od letošního èervna, ukonèení 
našich prací je naplánováno na jaro 2022. Poté 
bude pokraèovat spoleènost SWIETELSKY Rail CZ 
na dalších stavebních objektech. Souèasná krizo-
vá situace zatím naštìstí termíny neovlivnila,“ po-
pisuje harmonogram rekonstrukce stavbyvedoucí 
Milan Badura.

Tra� Šakvice – Hustopeèe u Brna         

Nejpodstatnìjší zmìnu jednokolejné trati pøedstavuje její elektrizace, s níž je spojena rekonstrukce 
železnièního spodku a svršku vèetnì pøeložek obloukù.                 

Stanice Poøíèany, která má od roku 2018 nová, bezbariérová nástupištì, dostane díky souèasné 
rekonstrukci nové koleje a rovnìž drážní technologie.                 

Na regionální trati mezi Šakvicemi a Hustopeèemi 
u Brna pracuje divize 3 se spoleènostmi OHL ŽS, 
Firesta-Fišer a Elektrizace železnic Praha. Cílem 
projektu je pøedevším zvýšení tra�ové rychlosti ze 
60 km/h na 85 km/h. 

Jednokolejná tra� s koncovou stanicí v Husto-
peèích se pøipojuje se na hlavní trasu Brno–Bøec-
lav. Kromì elektrizace celého úseku do zakázky 

patøí rovnìž nové zabezpeèovací a sdìlovací za-
øízení a úprava obou stanic. 
 
Nálezy z doby bronzové
Stavbu zahájila v záøí 2019 výluka celé trati. Díky 
tomu nebyla potøeba nultá etapa, tedy fáze pøíprav 
na výluku, a všechny provozní záležitosti byly øe-
šeny za bìhu. Již v minulém roce stihla divize 3  re-

konstruovat èást tra�ového úseku vèetnì pøejezdù 
a dalších objektù. 

Práce na pøeložce oblouku zaèaly letos a prá-
vì v tomto místì byly nalezeny kostry z doby bron-
zové. „Jednalo se o soubor kompletnì zachova-
lých kosterních pozùstatkù vèetnì šperkù. Práce 
archeologa byla pøíkladná, ve spolupráci s námi 
byly vzácné nálezy vyzdviženy a realizace projektu 
mohla pokraèovat,“ doplòuje vedoucí stavby Petr 
Mikulášek. 

Nedostatek pracovníkù
V souèasnosti probíhají práce na modernizaci sta-
nice v Šakvicích, která dostane nové mimoúrovòo-
vé ostrovní nástupištì, podchod a zabezpeèovací 
zaøízení.

Stavba bude pokraèovat další pøeložkou tra�o-
vého oblouku a kompletní rekonstrukcí koncové 
stanice Hustopeèe u Brna, jež kromì kolejištì za-
hrnuje dvì nástupištì, kanalizaci, opìrnou zeï, 
zabezpeèovací zaøízení i další technické vybavení 
a rovnìž vnitøní úpravy nádražních budov. 

„Kvùli pandemii jsme pochopitelnì zazname-
nali potíže v podobì výpadku slovenských pracov-
níkù, a  to jak v dìlnických, tak v technických pro-
fesích. Problém jsme øešili pøedevším pøesunem 
kapacit z jiných staveb a krátkodobým zamìstná-
ním pracovníkù, kteøí pøedtím naopak jezdili z Èes-
ka do zahranièí a nyní nemohli vycestovat,“ popi-
suje dopady koronavirové krize Petr Mikulášek. 

I pøes tyto komplikace pokraèují stavební prá-
ce, èlenìné do jedenácti postupù, dle plánu, do-
konèeny mají být ještì letos. 

Na sedmikilometrové jihomoravské regionální trati pokraèuje elektrizace a modernizace, na které se podílí divize 3.  
Letos byly na stavbì nalezeny kosterní pozùstatky pocházející z pravìku.

Frekventovaný úsek I. železnièního koridoru smìøujícího z Prahy na východ projde celkovou rekonstrukcí. 
Divize 3 mimo jiné zmodernizuje železnièní stanici Poøíèany.

Moderní koridor mezi Velimí a Poøíèany          
D3

Divize 3 dále vybuduje zcela nové stanièní za-
bezpeèovací zaøízení. V tra�ových úsecích bude 
instalován elektronický automatický blok, jehož 
provoz si vyžádá úpravu softwaru. Souèástí zakáz-
ky jsou také rekonstrukce trakèního vedení a mos-
tù, prodloužení nástupištì a výstavba protihluko-
vých stìn.

Úprava více než šestnáctikilometrové trati bude 
jako první spolufinancována z nového programu 
CEF Blending, který kombinuje finanèní prostøedky 
z unijního Nástroje pro propojení Evropy a úvìru 
od Evropské investièní banky. Divize 3 pracuje se 
spoleèností SWIETELSKY Rail CZ. 

Nové odboèky
Rekonstrukce zahrnuje úseky Velim–Peèky, Peè-
ky–Poøíèany, stanice Poøíèany a Velim a také za-
stávky Cerhenice a Tatce. Kompletní výmìnu že-
leznièního svršku doplní sanace vybraných úsekù 
železnièního spodku.

Souèástí projektu je pøestavba ètyø a zrušení 
jednoho pøejezdu, oprava nástupiš� na zastávkách 
Cerhenice a Tatce a také nástupištì v Poøíèanech 
pro budoucí využití pøímìstskými vlaky. 

Rekonstrukcí projdou i nìkteré mosty, trakèní 
vedení a tra�ové zabezpeèovací zaøízení mezi Po-
øíèany a Èeským Brodem. V Cerhenicích a Tatcích 
vzniknou dvì odboèky, které zvýší variabilitu øízení 
provozu v silnì vytíženém úseku. Projekt ocení  též 
lidé žijící v okolí trati, zlepšena budou protihluková 
opatøení. 

Lepší zabezpeèení v Poøíèanech
Hlavní objem prací divize 3 tvoøí rozsáhlé úpravy 
stanice Poøíèany, v které byla již pøedloni jiným do-
davatelem ukonèena rekonstrukce a bezbariérová 
úprava nástupiš�. Aktuální projekt naváže moder-
nizací kolejí vèetnì dvou desítek výhybek a rovnìž 
odvodnìním železnièního spodku. 

D3
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Radnice v Brandýse nad Labem       

Technologie pro bytové domy     

Tra� Praha-Vysoèany – Mstìtice

Rozšíøení arálu EXBIO Praha        

D3 Na optimalizaci patnáctikilometrového úseku 
železnièní trati z Prahy-Vysoèan do Mstìtic pracu-
je divize 3 a OHL ŽS, Eurovia CS a Elektrizace že-
leznic Praha.  

Souèástí projektu je rekonstrukce železnièní-
ho spodku a svršku a také nástupiš� v zastávce 
Zeleneè a stanicích Praha-Horní Poèernice a Pra-
ha-Vysoèany. Opraveny budou i pøejezdy, mosty, 
trakèní vedení a zabezpeèovací zaøízení. Ve Vyso-
èanech vznikne nádraží se dvìma ostrovními 
a jedním vnìjším nástupištìm, odbavovací halu 
nahradí novostavba. Vybudována bude rovnìž za-
stávka Praha-Rajská zahrada.  

Práce zapoèaly koncem kvìtna, první velké 
výluky nastanou v pøíštím roce.

D4 Výrobní areál biotechnologické spoleènosti 
EXBIO Praha ve Vestci doplní dvì dvoupodlažní 
budovy, jedna pro kompletaènì-logistický provoz 
a druhá pro administrativu. Generálním dodavate-
lem je Alstap.     

Divize 4 realizuje zdravotnìtechnické instala-
ce a tepelnou techniku. Budovy budou vytápìny 
tepelnými èerpadly zemì/voda, která budou dodá-
vat teplo rovnìž pro vzduchotechnické jednotky 
a ohøev užitkové vody. Vytápìní zabezpeèí nízko-
teplotní podlahový systém doplnìný o trubková tì-
lesa na sociálních zaøízeních. Tepelná èerpadla 
budou využívat rovnìž odpadní teplo.  

Termínem pro dokonèení stavby je prosinec 
letošního roku.

D2 Brandýs nad Labem, který se Starou Boleslaví 
tvoøí známé støedoèeské dvoumìstí, rozšíøí svou 
radnici. Pøístavbu bude realizovat divize 2. 

Ve tøech nadzemních podlažích vzniknou kan-
celáøe a zasedací místnost. Objekt naváže na mì-
øítko pùvodní stavby, jejíž nadzemní èást byla zde-
molována, a bude v nìm i prùchod do vnitrobloku, 
na radnièní dvorek. Souèástí propojovací chodby 
bude rampa pro invalidy, pro její vybudování bude 
tøeba v historické èásti suterénu odbourat kus kle-
nebního oblouku. Øešení bylo tøeba projednat se 
zástupci památkové péèe.

Divize 2 zaèala na pøístavbì pracovat v kvìt-
nu, dokonèit by ji mìla za rok. 

D4 Topná tìlesa a zdravotnìtechnické instalace 
pro bytové domy R2 Rokytka, které realizuje Met-
rostav, dodává divize 4. 

Dvojice budov je situována v atraktivní lokalitì 
v Praze-Vysoèanech, nedaleko se nachází stanice 
metra Èeskomoravská, O  arena nebo potok Ro-2

kytka s parkem a cyklostezkou. Energeticky úspor-
né domy budou obsahovat padesát jedno- až ètyø-
pokojových bytù, každý doplní balkon nebo terasa, 
pøípadnì garážové stání a sklep. Stavby ve tvaru 
kvádrù s devíti nadzemními podlažími budou pro-
pojeny v úrovni suterénu. 

Výstavba souboru R2 Rokytka byla zahájena 
letos v lednu, dokonèení a kolaudace jsou pláno-
vány na rok 2021. 
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Pøi pokládce pražcù se uplatòují napøíklad 
dvoucestné bagry.       

Na stavbì je nasazen také pluh pro úpravu 
a doplòování kolejového lože.       

V Šakvicích pracuje rovnìž druhý nový 
železnièní stroj, automatická podbíjeèka.       



PÌT OTÁZEK

Karel Vašta  
personální øeditel spoleènosti Subterra 

Dlouholetý personální øeditel Karel Vašta popisu-
je, jak se Subterra vyrovnala s mimoøádnou situací 
zpùsobenou koronavirovou pandemií.   

Jak se první omezení dotkla chodu spoleènosti?
Pøíchod viru a vládní opatøení pøinesly nejistotu. 
Naší prioritou bylo ochránit zamìstnance a udržet 
stavby v chodu. Pro rodièe starající se o dìti a pro 
ty, kteøí by museli do karantény nebo byli nákazou 
nejvíce ohroženi, jsme pøipravili možnost pracovat 
z domova a komunikovat na dálku.  

Velkým problémem bylo uzavøení hranic, Sub-
terra zamìstnává Èechy i Slováky. Zamìstnanci 
vracející se z Nìmecka èi Švédska mìli státem 
naøízenou preventivní karanténu, stejnì jako Slo-
váci míøící na víkend domù. Okolo 20. bøezna jsme 
tak mìli asi 90 osob v karanténì nebo bez možnos-
ti dostat se na pracovištì. Dalších zhruba 170 pra-
covalo z domova.

Naštìstí nikdo z našich zamìstnancù nebyl 
nakažen a situace se jen zlepšovala.

Co pro vás znamenal rychlý nástup opatøení?
Nastavili jsme systém online komunikace, zjiš�o-
vání a sdílení informací a okamžitì zaèali rovnìž 
jednat s úøady. 

První vládní naøízení byla schválena tak, že 
nebrala ohled na lidi pracující v zahranièí. Pomohl 
nám Svaz podnikatelù ve stavebnictví v ÈR i jeho 
slovenská obdoba, upravená pravidla postupnì 
pohyb zamìstnancù pøes hranice umožnila.  

Kterou divizi situace zasáhla nejvíce?
Nejvíce zahranièních zakázek má divize 1, pro niž 
nastal zmínìný problém s dopravou pracovníkù na 
stavby v Nìmecku, Švédsku a na Slovensku. Velký 
podíl slovenských zamìstnancù má také divize 3, 
která výpadky vykryla pomocí subdodavatelù a zá-
roveò jí pomohl systém nerovnomìrnì rozvržené 
pracovní doby reagující na sezónní výkyvy. Všech-
ny projekty v chodu udržela divize 2, pøes zdržení 
dané pøedevším výpadkem subdodavatelù a mate-
riálù. Totéž platí i pro divizi 4, by� skupina sloven-
ských zamìstnancù nemohla nastoupit do práce. 

U všech staveb, domácích i zahranièních, naši 
zamìstnanci dosáhli maxima možného v podmín-
kách uzavøení hranic, práce z domova a celkové 
nejistoty. Všem velice dìkuji.

Èím dalším jste zamìstnancùm pomohli?
Dle postupnì pøijímaných vládních opatøení jsme 
se snažili co nejrychleji sehnat roušky, respirátory, 
dezinfekci a další ochranné pomùcky, což bylo 
v prvních dnech obtížné. Prioritou bylo zajistit vy-
bavení pro stavby. Stejnì jako celé Èesko jsme vy-
užívali roušky šité podomácku. Pozdìji jsme všem 
zamìstnancùm pøedali balíèek s firemními rouška-
mi a dezinfekèním gelem. 

Po Velikonocích jsme s výjimkou nìkolika sta-
veb mìli naøízenu celofiremní dovolenou. Zhruba 
od 20. dubna jsme pak již zaèali obnovovat normál-
ní provoz.

Jak postupný návrat probíhal?
Samozøejmì jsme nemohli opatøení uvolòovat 
rychleji než vláda, proto jsme veškerá omezení 
peèlivì sledovali. Nìkdy však bylo složité s úpra-
vami pravidel držet krok. 

Až do konce kvìtna jsme èekali na zmìnu na-
øízení na Slovensku, kde byla zavedena dvoustup-
òová karanténa zahrnující také zamìstnancovu 
rodinu. 

Dnes Subterra pracuje v normálním režimu, 
s výjimkou vìtšího množství zamìstnancù starají-
cích se o dìti.  

Teï ovšem musíme pøemýšlet také o budouc-
nosti a dlouhodobých dopadech pandemie na ev-
ropskou i èeskou ekonomiku a stavebnictví.

Zbývající personální kapacity v Nìmecku byly 
soustøedìny na ražbu tunelu Kramer.       

Na slovenském tunelu Milochov doèasnì 
pracovali i zamìstnanci jiné spoleènosti.   

Vyšší standard nabídne také azylový dùm 
Sklonìná ve Vysoèanech.       

V moderním interiéru jsou instalovány pokroèilé 
technologie vèetnì chladicích trámù.  

Vzhledem k velkému podílu zakázek v zahranièí musela Subterra reagovat nejen na omezení cestování mezi státy, 
ale i na rozdílná opatøení ve Švédsku, Nìmecku, na Slovensku a v Maïarsku.  

Divize 2 dokonèuje opravy hned tøí azylových domù v hlavním mìstì, dvou na Èerném Mostì a jednoho ve Vysoèanech.   
Modernizací konstrukcí, technologií a dalšího vybavení se zvyšuje komfort pro obyvatele.   

Situace na stavbách v zahranièí         

Rekonstrukce pražských azylových domù   
D2

D3D1

Nárožní budova, která má symbolických sedm pater, získala soudobý a reprezentativní výraz. Fasádu 
s kaskádovitou siluetou oživuje obklad z lícových cihel.          

Ve Švédsku, kde dceøiná spoleènost SBT Sverige 
pracuje na tunelech silnièního obchvatu a metra, 
nedošlo na stavbách k žádnému omezení. 

Problém nastal pouze v dopravì zamìstnancù 
ze Slovenska a zpìt. Bylo tøeba vypravovat sou-
kromé lety, které pojaly až 150 zamìstnancù spo-
leènosti Subterra i dalších stavebních firem. Pra-
covníci zùstali na stavbì celý mìsíc, poté se vrátili 
na Slovensko do ètrnáctidenní karantény, na niž 
navazovalo stejnì dlouhé turnusové volno. Sub-
terra požádala o výjimku z karantény. 

Omezení v Nìmecku
V Nìmecku, kde divize 1 a BeMo Tunnelling reali-
zují pøedevším tunely Spitzenberg, Herrschafts-
buck a Kramer, byly práce na èas zastaveny. Ome-
zený poèet pracovníkù pøednostnì obsadil tunel 
Kramer. Po tøech týdnech práce následovala ètr-
náctidenní karanténa a týdenní turnusové volno. 
V kvìtnu se díky zmìnì pravidel a testování na 
stavbì vrátil režim do pùvodního cyklování 7/7. 

„Složitìjší to i zde bylo s pracovníky ze Sloven-
ska. Opìt jsme slovenské úøady žádali o výjimku, 
nebo� v Nìmecku dodržujeme všechna opatøení,“ 

popisuje øešení krizové situace výrobní námìstek 
divize 1 Pavel Kacíø. 

Logistika na Slovensku a v Maïarsku
V polovinì dubna se Subterra s partnery dohodla 
na doèasné výmìnì zamìstnancù na tunelech Mi-
lochov na Slovensku a Mezno v Èesku.

„Na Slovensku zùstali místní pracovníci vèet-
nì tøí technikù a hlavní pøedák Jaroslav Bytèánek 
s vedoucím projektu Miroslavem Chybou, jimž pat-
øí velké podìkování za obìtování dvou mìsícù na 

Azylové domy na Èerném Mostì nabízejí ošetøo-
vatelskou službu a zázemí pro matky s dìtmi, tøetí 
ve Vysoèanech slouží mužùm. 

Lepší povrchy i instalace
Rekonstrukce zahrnují nové podlahy, podhledy 
a výmalby, vybrané dveøe i koupelny a záchody. 
Renovovány jsou také kuchynì, zázemí personálu, 
ošetøovny a spoleèenské místnosti. 

Kompletnì vymìnìné rozvody zdravotnìtech-
nických instalací, elektra a vzduchotechniky od-
povídají soudobým požadavkùm. 

Dùm ve Vysoèanech dostává dvì bezbariéro-
vé koupelny, k vybavení pokojù novì patøí umy-
vadla a potøebné prostory odvìtrávají vzducho-
technické jednotky. Instalaèní šachty je potøeba 
uzpùsobit normám.   

„Stavební úpravy probíhají za provozu azylo-
vých domù, jsou rozdìleny do etap. Vše musí na-
vazovat, proto je nejnároènìjší právì koordinace. 
Navíc pracujeme na tøech místech souèasnì,“ vy-
svìtluje okolnosti  Martin Heran z divize 2. 

Dokonèení všech rekonstrukcí je plánováno 
na letošní èerven.

projektu bez možnosti cestovat domù na Moravu,“ 
doplòuje Pavel Kacíø.

V Maïarsku, kde se dceøiná spoleènost Sub-
terra – Raab podílí na stavbì silnice M85, bylo tøe-
ba nahradit pracovníky u subdodavatelù kapacita-
mi od partnera nebo smluvními posilami. 

Zmìnily se i dodávky materiálù. „Hnìdouhelný 
prach, palivo pro obalovny asfaltových smìsí, vo-
zíme z Èeska. Díky poèasí i opatøením pokraèovala 
stavba rychle, objednávky jsme museli zdvojnáso-
bit,“ øíká vedoucí projektu Gergely Bölcskei.

Na zaèátku bøezna otevøela mìstská èást Praha 7 vlastní radnici, která vznikla pøestavbou staršího objektu v Holešovicích.  
Divize 4 v budovì realizovala chlazení, ústøední topení a zdravotnìtechnické instalace.  

Nová radnice Prahy 7            

Tøicet let starý, v posledních letech nevyužívaný 
objekt v ulici U Prùhonu byl pøemìnìn dle návrhu 
ateliéru Bod architekti, jenž v roce 2016 vyhrál 
soutìž. Pøestavbu realizoval Metrostav a Geosan.

Industriální fasáda
Z pùvodní sedmipatrové budovy zbyl pouze monto-
vaný železobetonový skelet se stupòovitým sever-
ním prùèelím. Stavba dostala pláš� s velkými okny 

a cihlovým obkladem, který odkazuje k industriální 
historii Holešovic. Nechybìjí ani charakteristické 
radnièní hodiny.  

Do objektu se pøestìhovaly veškeré úøady 
dosud rozptýlené po Praze 7. Radnice je vybavena 
podzemním multifunkèním sálem, v pøízemí se 
nachází kavárna a na støeše prosklená zasedací 
síò nabízející krásný výhled. Pøed hlavním vcho-
dem je elektronická úøední deska.

Vnitøní prostory kombinují beton, døevo a sklo. 
Každé patro má vlastní barvu, která dle informaè-
ního systému budovy odlišuje jednotlivé odbory.

Energeticky šetrná budova
Pro moderní radnici jsou samozøejmì velice dùle-
žité rovnìž náklady na provoz a energie. 

Divize 4 v objektu instalovala tepelná èer-
padla, jejichž strojovny se nacházejí v suterénu 
i na støeše, a poprvé také neaktivní chladicí trámy 
v podhledech. Tyto prvky nejsou napojeny na 
vzduchotechniku a fungují na principu stropního 
chlazení i vytápìní. 

„Stropní trámy dále doplnily konvenèní zdroje, 
budova je pøipojena na výmìníkovou stanici neda-
leké teplárny,“ popisuje použité technologie stav-
byvedoucí Václav Rataj.

Pøestavba byla zahájena na podzim roku 2018, 
divize 4 zaèala montáží technologií na zaèátku mi-
nulého roku. 

D4
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Trenažéry známé z akce Subterra Open Weekend 
byly zdarma zapùjèeny handicapovaným.  

Letošní Metrostav handy cyklo maraton omezí 
setkávání, závod zprostøedkuje online stream.       

Kamery zprostøedkovaly také benefièní koncert 
Èeské filharmonie z Dvoøákovy sínì Rudolfina.   

Vystoupení z neobvyklých prostor letos uvádìl 
a interprety zpovídal Ondøej Havelka.      

prostoru. Nabídli øadu jedenácti živì pøenášených 
koncertù, kterým posluchaèi mohli zdarma na-
slouchat z pohodlí svých domovù. Ale co naplat, 
k festivalu správnì patøí i takové atributy, jakým je 
prožitek sváteèní koncertní atmosféry – a kravatu 
si k poslechu muziky v obýváku asi letos nikdo ne-
uvázal. Nicménì za zprostøedkování živé hudby 

mìsíc zvládli tisíce kilometrù na multifunkèních 
a handbike trenažérech.   

Další reakcí na pandemii byla výroba a prodej 
roušek se znaèkou 111, kdy výtìžek putoval na 
transparentní úèet deseti handicapovaných dìtí. 
Za tøi týdny lidé zakoupili roušky za bezmála pùl 
milionu korun. Cesta za snem rovnìž investovala 
do rozvoje online vysílání. 

v dobì koronavirové alespoò touto formou patøí 
Pražskému jaru velké uznání a podìkování. 

Také Subterra se v situaci, kdy nemohla svou 
podporu festivalu a pøízeò kultuøe tradiènì vyjádøit 
partnerským koncertem, ocitla v devìtadvacetile-
té historii vzájemné spolupráce poprvé. V našem 
pøípadì však nezbývalo než koncert zrušit, nebo� 
možnosti online svìta nejsou neomezené a na 
uspoøádání obvyklého a mezi našimi hosty tolik 
oblíbeného spoleèenského setkání po koncertì 
komunikaèní aplikace Microsoft Teams naštìstí 
stále ještì nestaèí.   

Co jsme však nezrušili, je naše partnerství. Jak 
se mezi pøáteli sluší, Subterra podala pomocnou 
ruku a festival podpoøila i v tomto pro nìj mimo-
øádnì obtížném roce. Vìøme, že v tom pøíštím se 
vše vrátí do obvyklých kolejí a partnerským kon-
certem završíme už tøetí dekádu spolupráce. 

Vladislav Beneš

Nejvìtší novinkou tak bude nepøetržitý pøenos 
Metrostav handy cyklo maratonu 2020 na pøelomu 
èervence a srpna. Vznikne nejdelší stream v Èes-
ku, za 111 hodin cyklisté objedou celou zemi. „Je 
to obrovská výzva, nic podobného dosud nikdo ne-
zkusil. Ale právì posouvání hranic možného je to, 
co nás pøi tvorbì projektù pod hlavièkou Cesta za 
snem tolik baví,“ dodává Tomáš Pchálek.

Prodloužení modré linky metra na severozápadní 
pøedmìstí Stockholmu bude budováno ze tøí pøí-
stupových tunelù a jedním z nich je právì Veddes-
ta, který SBT Sverige realizovala pøedevším v loò-
ském roce. 

Tunelový portál tvoøil pozadí pøi venkovním 
podpisu smlouvy na následující projekt hlavního 
tunelu Järfälla. Akt se uskuteènil 27. dubna. Práce 

na této stavbì zahájila SBT Sverige ovšem již na 
zaèátku února, dle dodatku ke smlouvì na pøístu-
pový tunel platného do konce kvìtna. Ražby na zá-
kladì nového kontraktu, vycházejícího z výsledkù 
tendru, plynule navazují.     

Za investora smlouvu podepsal Niklas Berg-
man, který ve Stockholmu odpovídá za veškeré 
projekty na rozšíøení metra, za dodavatele Patrick 

Marelius, výkonný øeditel SBT Sverige. Uzavøení 
smlouvy pøihlíželo nìkolik dalších zástupcù obou 
stran a symbolicky i soška svaté Barbory.  

S ohledem na pandemickou situaci se akce 
konala v menším než pùvodnì plánovaném rozsa-
hu. Švédská vláda sice nepøijala rozsáhlá omeze-
ní, nicménì lidé se v práci i volném èase chovali 
zodpovìdnì.

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro se letos 
poprvé ve své pìtasedmdesátileté historii ocitl 
v situaci, kdy koncertní program v podobì, v jaké 
byl s nìkolikaletým pøedstihem pøipravován, neby-
lo možné naplnit. 

A tak poøadatelé zvolili dnes tolik populární zá-
stupné øešení – pøesun festivalu do virtuálního 

Cesta za snem, která zapojuje handicapované do 
sportu i bìžného života, poøádá hlavnì velké akce 
pro veøejnost. Opatøení vyhlášená krátce po zim-
ním ÈEZ handy kvadriatlonu tedy mnohé zmìnila.     

„Zatím se zdá, že nic z letošních plánù nebu-
deme muset zrušit,“ øíká zástupce spolku Tomáš 
Pchálek. Nìkteré projekty bylo tøeba posunout, 
napøíklad letní ÈEZ handy kvadriatlon bude v èer-
venci. V záøí bude vysílán seriál s prvky reality 
show Lvice 2020, deset handicapovaných žen èe-
kají nároèné výzvy pøinášející pomoc postiženým 
dìtem. Poèátkem záøí se uskuteèní také benefièní 
závod na trenažérech CzechTourism 7 stateèných.

Cesta za snem zùstala aktivní i v èasech nou-
ze. „Hned v prvních dnech jsme se rozhodli zdar-
ma zapùjèit všechny sportovní trenažéry lidem 
s handicapem. Zavøená sportovištì a rehabilitaèní 
centra znamenala obrovský problém, èlovìk 
s handicapem potøebuje pohyb každodennì,“ vy-
svìtluje Tomáš Pchálek. Cvièení doma podpoøil 
online projekt Koronarace, jehož úèastníci za 

Hudební festival, jehož partnerem je již témìø tøi desítky let i Subterra, si letos pøipsal jubilejní 75. roèník. 
Podobu kulturní události ovšem zásadnì promìnila koronavirová pandemie.   

Subterra a Pražské jaro 2020        

Úspìch dceøiné spoleènosti SBT Sverige, zakázku na rozšíøení metra ve Stockholmu, stvrdil podpis na konci dubna. 
Oficiální akt se nezvykle konal na staveništi, pøed portálem pøístupového tunelu Veddesta.  

D1

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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Martina Horáková
Ing. Zuzana Kypová
JUDr. Zora Ráblová
Ing. Helena Šedinová

50 let 
Ing. Pavel Zelina

55 let
Radim Kurka

60 let
Štefan Urbaník

65 let
Ing. Anton Mariš
František Holeèek

75 let
Ing. Ivan Kajer

PRACOVNÍ JUBILEA

10 let
Jan Šimpach
Ivo Tyráèek

15 let
Bc. Pavel Trèka 

25 let
Luboš Kùžel
Vladimír Petrík

35 let
Ing. Václav Švarc

45 let
Petr Hoøánek

GRATULACE               –            ÈERVEN ÈERVENEC
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Místo obvyklého podání ruky doprovázelo podpis 
smlouvy aktuální gesto.  

Ve Švédsku nebyla zavedena pøísná opatøení, 
pøesto se setkání zúèastnilo jen nìkolik osob.      

Investora zastupoval Niklas Bergman (vlevo),  
SBT Sverige výkonný øeditel Patrick Marelius.        

NEJLEPŠÍ ZAMÌSTNANCI 
SUBTERRA ROKU 2019
Vedoucí projektu roku 2019 

Ing. Gergely Bölcskei D3
Stavbyvedoucí roku 2019 

Ing. Pavel Farský D1
Alois Zákravský D2
Ing. Ondøej Korkeš D3
Hana Nìmcová D4

Pøípraváø roku 2019 
Ing. Barbora Bubeníková D1
Ing. Martina Honomichlová D2
Miloslav Knoflíèek D3
Jan Hotovec D4

Mistr roku 2019
Antonín Kremser D1
Petr Blažek D2
Milan Nátr D3
Radoslav Svatek D4

Dìlník roku 2019  
Jiøí Šorna D1
Jiøí Peták D2
Jan Pøikryl D3
Pavel Korecký D4

Zamìstnanec roku 2019  
Ing. Petr Honèík D1
Ing. Miroslav Pluhaø D2
Ing. Milan Hellinger D3
Bohumil Bernhard D4

Namísto obvyklého vyhlášení pøedal v kvìtnu 
ocenìní vedoucímu projektu a stavbyvedou-
cím generální øeditel, ostatním øeditelé divizí.

Podpis pro švédský projekt Järfälla       

Cesta za snem v nových termínech      
Akce spolku Cesta za snem, který ètvrtým rokem podporuje Subterra, byly vìtšinou odloženy na léto èi podzim a upraveny. 
I v období krize se ovšem uskuteènily aktivity na pomoc potøebným. 
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