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Subterra a.s. je stavební podnik, kter˘ pracuje na ãeském trhu jiÏ témûfi ãtyfiicet let. V roce 2003, kter˘
hodnotí tato zpráva, pokraãovala spoleãnost v nastoupeném v˘voji a dosáhla v hlavních smûrech
naplánovan˘ch v˘sledkÛ.

Zv˘‰ená poptávka po stavebních pracích v âeské republice se ve struktufie v˘robního programu spo-
leãnosti projevovala i v hodnoceném roce. Podíl inÏen˘rsk˘ch staveb podzemních a dopravních byl 
84 % objemu stavebních prací, podíl povrchové v˘stavby obãanské a bytové ãinil 16 %. Celkov˘
objem trÏeb za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb ãinil 5 207 323 tis. Kã (vãetnû sdruÏení), celkové
v˘kony spoleãnosti vzrostly na 4 834 762 tis. Kã, to je o 914 290 tis. Kã více ve srovnání s rokem 2002.
Pokud jde o strukturu odbûratelÛ, pfievládá vefiejn˘ sektor, kter˘ tvofií 86 % z celkového objemu zaká-
zek, soukromí investofii pfiedstavují 14 %. Sv˘mi v˘sledky se Subterra a.s. fiadí mezi první desítku 
stavebních firem v âeské republice.

Poãet pracovníkÛ se v podstatû stabilizoval a dosáhl v hodnoceném roce 855 osob, z toho poãet tech-
nicko-hospodáfisk˘ch pracovníkÛ byl 308. Firma se stále více orientuje na vy‰‰í dodavatelství staveb,
coÏ odpovídá poÏadavkÛm trhu, kde se vyÏadují odborné reference, velikostní a majetkové záruky. Na
tento v˘voj plnû reagovala i poslední organizaãní pfiestavba spoleãnosti.

Celkové náklady v roce 2003 dosáhly 4 788 006 tis. Kã.  V porovnání s v˘‰e uveden˘mi celkov˘mi
v˘kony byl tedy vytvofien zisk pfied zdanûním ve v˘‰i 70 377 tis. Kã, po zdanûní 46 756 tis. Kã. K pozitiv-
ním finanãním ukazatelÛm patfií i sníÏení úvûrÛ o 92 789 tis. Kã, zv˘‰ení pfiidané hodnoty o 130 160 tis. Kã,
zv˘‰ení trÏeb za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb o 1 480 276 tis. Kã ve srovnání s rokem 2002. 
Celkové zásoby klesly o 14,7 mil. Kã. Vût‰ímu zvy‰ování zisku brání stále poãetná a tvrdá konkurenãní
nabídka, kdy vítûzné ceny v nabídkov˘ch fiízeních ãasto balancují na hranici rentability. 

Z v˘znamn˘ch zakázek na‰í spoleãnosti v roce 2003 je nutno zmínit silniãní tunel Mrázovka na mûstském
okruhu v Praze, stavbu trasy praÏského metra IV. C1, tunel Plasina v Chorvatsku, tunely Krasíkov na
II. Ïelezniãním koridoru, opravy metra po povodních a z povrchov˘ch staveb napfi. tramvajovou traÈ
Hluboãepy–Barrandov.

V souvislosti se vstupem âeské republiky do Evropské unie povaÏujeme za dÛleÏité, Ïe Subterra a.s.
jiÏ má zku‰enosti s realizací jejích projektÛ. Jsou to projekty spolufinancované EU v rámci fondu ISPA.
Patfií k nim stoková síÈ mûsta Brna a roz‰ífiení kanalizaãního systému mûsta Ostravy. 

V majetku spoleãnosti do‰lo k následujícím v˘razn˘m zmûnám:
Celková aktiva vzrostla o 683,6 mil. Kã. Z toho:

- dlouhodob˘ hmotn˘ majetek poklesl o 52,7 mil. Kã 
(jedná se pfiedev‰ím o prodej ãásti garáÏí na Barrandovû), 

- vzrostly krátkodobé pohledávky o 739,3 mil. Kã vlivem poskytnut˘ch záloh 
a zv˘‰en˘ch fakturací na rozhodujících stavbách s del‰ími lhÛtami splatnosti,

- finanãní majetek vzrostl o 16,3 mil. Kã na úãtech u bank.

V oblasti pasiv spoleãnosti do‰lo k nárÛstu krátkodob˘ch závazkÛ o 736,0 mil. Kã z dÛvodu vy‰‰ího
stavu pfiijat˘ch záloh, del‰ích lhÛt splatnosti u dodavatelsk˘ch faktur a nárÛstu dohadn˘ch poloÏek
pasivních. Úvûry, jak jiÏ bylo konstatováno, poklesly o 92,8 mil. Kã.

SLOVO GENERÁLNÍHO ¤EDITELE

O podnikatelské ãinnosti v roce 2003

N á s k o k  d í k y  t r a d i c i
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V oblasti majetkov˘ch úãastí nedo‰lo v roce 2003 ke zmûnám. Subterra a.s. zpracovala za rok 2003
konsolidovanou úãetní závûrku, která byla také ovûfiena auditorem. 

Pokud jde o v˘hled na nejbliÏ‰í období, vyznaãuje se relativnû dobrou zaji‰tûností celkov˘ch objemÛ
zakázek. Pfiedpokládaná v˘‰e v˘konÛ v roce 2004 je aÏ 5,5 mld. Kã. Zisk pfied zdanûním bude zachován
na úrovni roku 2003. Struktura v˘robního programu se v podstatû nemûní, pokraãuje trend realizovat
stavby na principu vy‰‰í dodavatelské ãinnosti. Cílem vedení spoleãnosti je udrÏet a nadále zlep‰ovat
finanãní stabilitu a sniÏovat fixní náklady na jednotku v˘konÛ. K zaji‰tûní vysoké technické úrovnû 
produkce bude spoleãnost pofiizovat nezbytné strojní vybavení. Z toho vypl˘vá, Ïe vlastní investice do
strojÛ a zafiízení pfiev˘‰í v roce 2004 ãástku 100 mil. Kã.

Subterra a.s. drÏí krok s nejv˘konnûj‰ími stavebními firmami v âeské republice a posiluje svoji prestiÏ
na domácím i evropském trhu. Ke své ãinnosti spoleãnost vyuÏívá certifikáty podle norem ISO 9001
a ISO 14001. Nezapomínáme ani na rozvoj nov˘ch technologií, napfi. úspû‰nû pracujeme s plnoprofi-
lov˘m razicím strojem ISEKI. RovnûÏ jsme pfiipraveni zabezpeãit provoz plnoprofilov˘ch razicích strojÛ
a fréz na v˘loÏníku. To v‰e spolu s dobrou personální a sociální politikou firmy vytváfií pfiedpoklad
k její dlouhodobé stabilitû.

Ing. Petr Kuchár
místopfiedseda pfiedstavenstva

Praha bfiezen 2004 a generální fieditel 
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PROFIL SPOLEâNOSTI

Subterra a.s. je univerzální stavební firma, která pÛsobí na celém území âeské republiky a má zku‰e-
nosti i s prací v zahraniãí. 

PÛvodnû byla specializována témûfi v˘hradnû na obor podzemního stavitelství. Tento obor v âeské
republice v˘znamnû roz‰ífiila. V˘voj situace na stavebním trhu si vynutil znaãnou diverzifikaci jejího
v˘robního programu. Subterra a.s. provádí své aktivity ve v‰ech oblastech stavitelství se speciálním
zemûfiením na stavby podzemního charakteru. Nabízí stavby inÏen˘rské, dopravní, prÛmyslové,
vodohospodáfiské, obãanské i bytové. Dnes patfií mezi nejv˘znamnûj‰í ãeské stavební firmy a o její
produkci je zájem doma i za hranicemi republiky. 

Dlouhodobá finanãní stabilita spoleãnosti zvy‰uje dÛvûryhodnost i konkurenãní schopnost firmy
a umoÏÀuje jí sdruÏovat se s partnersk˘mi firmami za úãelem vytváfiení optimálních nabídek investo-
rÛm. Subterra a.s. je drÏitelem certifikátÛ ISO 9001 a ISO 14001 potvrzujících zavedení systému jakosti
a environmentálního managementu podle evropsk˘ch norem.

ÚDAJE O SPOLEâNOSTI

Obchodní jméno spoleãnosti Subterra a.s.

Sídlo spoleãnosti Bezová 1658,  147 14  Praha 4

Rok zaloÏení 1964

Datum vzniku akciové spoleãnosti – vydání akcií 1. dubna 1992

Celková hodnota emise akcií – základní kapitál 546 229 000 Kã

Jmenovitá hodnota akcie 1 000 Kã

Identifikaãní ãíslo organizace (Iâ) 45309612

DaÀové identifikaãní ãíslo (DIâ) 004-45309612

Dokumenty a materiály t˘kající se akciové spoleãnosti jsou k nahlédnutí v sídle spoleãnosti. Akciová

spoleãnost byla zaloÏena podle právního fiádu âeské republiky podle Obchodního zákoníku, tj. podle

zákona ã. 513/91 Sb. Spoleãnost je zapsána do obchodního rejstfiíku vedeného u Mûstského soudu

v Praze, v oddílu B vloÏce ã. 1383.

Seznam akcionáfiÛ s poãtem hlasÛ vût‰ím neÏ 10 % k 31. 12. 2003

Lany Investment Corporation Limited 31,58 %

CELEST LIMITED 26,32 %   

GLOSSANA HOLDINGS Co. LIMITED 12,73 %

Metrostav a.s. 12,44 % 



8

Hlavní pfiedmût podnikání spoleãnosti dle obchodního rejstfiíku

– inÏen˘rská ãinnost ve stavebnictví

– provádûní staveb vãetnû jejich zmûn, udrÏovacích prací na nich a jejich odstraÀování

– ãinnost vykonávaná hornick˘m zpÛsobem

– hornická ãinnost 

– projektování a navrhování objektÛ a zafiízení, které jsou souãástí hornické ãinnosti

– projektová ãinnost v investiãní v˘stavbû

Telefon vedení spoleãnosti +420 244 463 663

centrála +420 244 061 111

Fax vedení spoleãnosti +420 244 466 179

E-mail info@subterra.cz

Internet www.subterra.cz

Bankovní spojení âeskoslovenská obchodní banka, a.s. ã. ú. 4001-0816021103/0300

âeská spofiitelna, a.s. ã. ú. 2000398329/0800

Raiffeisenbank a.s. ã. ú. 1071000010/5500

HVB Bank Czech Republic a.s. ã. ú. 1191997011/2700

CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s. ã. ú. 100158008/5000

Volksbank CZ, a.s. ã. ú. 4200009390/6800

První mûstská banka, a.s. ã. ú. 10167007/6000

Komerãní banka, a.s. ã. ú. 51908051/0100

eBanka, a.s. ã. ú. 514718001/2400   
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V˘kony a konsolidované v˘kony celkem (tis. Kã)

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

3 614 152     3 924 049

v˘kony celkem

3 920 472     4 292 891 4 834 762     5 207 931

2001 2002 2003

konsolidované v˘kony celkem

VYBRANÉ UKAZATELE

2001 2002 2003
Ukazatele v˘roby (tis. Kã)

objem stavebních prací (základní stavební v˘roba) 1 287 963 1 454 248 1 391 650 

PrÛmûrn˘ stav pracovníkÛ (osob)
poãet pracovníkÛ 784 807 855
poãet THP 263 282 308

Finanãní ukazatele (tis. Kã)
aktiva celkem 1 629 435 1 851 664 2 535 243
v˘kony celkem 3 614 152 3 920 472 4 834 762
náklady celkem 3 590 792 3 871 394 4 788 006
v˘sledek hospodafiení za úãetní období +23 360 +49 078 +46 756
v˘sledek hospodafiení pfied zdanûním +36 623 +51 554 +70 377  
trÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb 3 362 562 3 727 047 5 207 323
trÏby na zamûstnance 4 289 4 618 6 090
zisk na zamûstnance 30 61 55
pfiidaná hodnota 439 002 409 769 539 929
úvûry 1 130 105 37 316
vlastní kapitál celkem 420 062 469 650 516 414

Ostatní (tis. Kã)
materiálové  zásoby 15 696 15 113 15 074
celkové zásoby 244 479 433 938 419 211
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pfiedstavenstvo

pfiedseda Vladimír Motlík
místopfiedseda Ing. Petr Kuchár
ãlen Ing. Lubomír Prosek
ãlen Ing. Alfred Brunclík
ãlen Ing. Ludûk âernovick˘

dozorãí rada

pfiedseda Prof. Ing. Jifií Barták, DrSc.
ãlen Mgr. Pavel PraÏák
ãlen Ing. Václav ·peta

management

generální fieditel Ing. Petr Kuchár
finanãní fieditel Ing. Lubomír Prosek 
obchodnû technick˘ fieditel Ing. Alfred Brunclík 
v˘robní fieditel Ing. Petr Doubek
správní fieditel Ing. Petr Horák

¤ÍDICÍ ORGÁNY A MANAGEMENT
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ORGANIZAâNÍ STRUKTURA SPOLEâNOSTI

finanãní fieditel

útvar materiálnû-
-technického
zabezpeãení

útvar
ekonomického

fiízení

útvar financování
a úãetnictví

útvar ekonomiky
práce a statistiky

útvar informatiky

útvar
ekonomick˘ch

informací

obchodnû
technick˘ fieditel

správní fieditel v˘robní fieditel

útvar
obchodní politiky

útvar organizace
a personalistiky

útvar zakázek
útvar

správy majetku

útvar marketingu
a public relations

útvar dopravy

útvar strategie
útvar sluÏeb
a obchodu

inÏen˘rsko-
-projekãní stfiedisko

útvar fiízení jakosti

útvar energií
a mechanizace

útvar laboratofie

útvar Ïivotního prostfie-
dí, bezpeãnosti práce 

a poÏární ochrany

pfiedstavenstvo

generální fieditel

OJ 13 Mrázovka
OJ 14 Kolektory
OJ 24 Metro IV. C1
OJ 25 Morava
OJ 27 Zagrebpodzemní sekce

OJ 15 Male‰ice
OJ 16 Zbraslav
OJ 17 âestlice
OJ 18 IDâ Praha
OJ 22 Dílny
OJ 26 Pod Kuli‰kou

pozemní sekce

OJ 09 Koridory âD
sekce

Ïelezniãní koridory
a dopravní stavby

útvar geodetick˘
a metrologie

útvar technologií

útvar kontrolingu právní útvar
kanceláfi 

generálního fieditele
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KALENDÁRIUM 2003

LEDEN
21. ledna byla poklepem základního kamene slavnostnû zahájena stavba „Kolektor Centrum", která je
souãástí projektu „Roz‰ífiení kanalizaãního systému mûsta Ostravy“. Jde o první projekt programu
ISPA – Ïivotní prostfiedí v âeské republice. Stavba kolektoru Centrum navazuje na obdobnou investici
v ul. Podûbradovû. Po dokonãení umoÏní postupnou obnovu a doplnûní inÏen˘rsk˘ch sítí, vãetnû
jejich napojení aÏ do budov bez opakovaného rozkopávání ulic.

B¤EZEN
7. bfiezna byla poklepem základního kamene zahájena stavba stokové sítû mûsta Brna. Subterra a.s. jako
vedoucí partner ve sdruÏení zde opût realizuje stavbu, na které se spolufinancováním, prostfiednictvím
programu ISPA, podílí i Evropská unie. Projekt zahrnuje tfii samostatné ãásti: L – Kanalizace Lí‰eÀ, 
S – Uliãní stoky, K – Kolektory v historickém centru Brna, které se realizují na ‰esti hlavních staveni‰-
tích –  Lí‰eÀ, ulice Tkalcovská, ulice Merhautova, ulice Táborská, nám. Svobody a Zeln˘ trh. 

DUBEN
5. dubna jsme uspofiádali den otevfien˘ch dvefií na stavbû tunelu Mrázovka v Praze, bûhem nûhoÏ se
na tuto unikátní stavbu pfii‰lo podívat pfies 10 000 náv‰tûvníkÛ. Tato akce byla poslední pfiíleÏitostí pro
vefiejnost projít si témûfi kilometr dlouh˘ tunel pû‰ky. V srpnu 2004 by tudy mûly projet první auto-
mobily.

Tradiãnû jsme se zúãastnili svûtového tuneláfiského kongresu, tentokrát v Amsterdamu, a Meziná-
rodního stavebního veletrhu v Brnû.

29. dubna se konal den otevfien˘ch dvefií na stavbû prÛzkumn˘ch ‰tol tunelu Dobrovského v Brnû.

KVùTEN
7. kvûtna byla slavnostnû osazena so‰ka patronky horníkÛ sv. Barbory na stavbû tunelu Krasíkov 1 na 
II. Ïelezniãním koridoru – nejdel‰ího dvoukolejného Ïelezniãního tunelu v âeské republice. Touto stavbou
Subterra a.s. pokraãuje v úspû‰n˘ch realizacích na II. Ïelezniãním koridoru. Îelezniãní stavitelství se
tak pevnû usadilo mezi profilové stavební obory v˘robního programu spoleãnosti.

22. kvûtna jsme mûli potû‰ení b˘t partnerem koncertu Mezinárodního hudebního festivalu PraÏské
jaro. Subterra a.s. tímto koncertem vstoupila do druhého desetiletí spolupráce s tímto nejvût‰ím 
a nejznámûj‰ím hudebním festivalem v âeské republice. V uplynulé dekádû se na‰e sponzorské 
koncerty na festivalu pfieváÏnû vázaly ke jménu Talich. V duchu této tradice jsme vybrali z programu
PraÏského jara právû ten veãer, kter˘ byl vûnován 120. v˘roãí narození Václava Talicha.

âERVEN
2. ãervna jsme na‰ím tradiãním zpÛsobem slavnostnû zahájili stavbu prÛzkumné ‰toly tunelu stavby
513 Lahovice–Vestec. ·tola se provádí jako prÛzkumné geologické dílo, které má podrobnû zmapovat
geologické podmínky v trase pfiipravovan˘ch silniãních tunelÛ na plánovaném úseku silniãního okruhu
kolem Prahy. I zde tak nad bezpeãností pracovníkÛ dohlíÏí patronka sv. Barbora.

14. ãervna probûhl den otevfien˘ch dvefií na stavbû tramvajové trati Hluboãepy–Barrandov. Za krás-
ného letního poãasí se na tuto ojedinûlou stavbu pfii‰lo podívat na 2 000 náv‰tûvníkÛ v‰ech vûkov˘ch
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kategorií z celé Prahy. V‰em úãastníkÛm byly zpfiístupnûny dvû nejzajímavûj‰í ãásti této stavby –
mostní estakády pfies RÛÏiãkovu rokli a oba podjezdy se zastávkou Chaplinovo námûstí. 

SRPEN
15. srpna, tedy pfiesnû rok a den po kulminaci povodnû v Praze, probûhlo v prostoru u vjezdu na
náplavku z Cihelné ulice na Malé Stranû slavnostní pfiedvedení díla „ProtipovodÀová opatfiení na
ochranu hl. m. Prahy“ zástupcÛm mûsta a praÏské vefiejnosti. 
V souvislosti s tímto v˘roãím Subterra a.s. podpofiila umûleck˘ projekt mladého umûlce, posluchaãe
AVU Dominika Langa, jehoÏ socha v˘‰ky vodního sloupce na Klárovû v dobû niãiv˘ch povodní byla
nûkolik dní vystavena na tamním tramvajovém ostrÛvku.

28. srpna byla poklepem základního kamene slavnostnû zahájena stavba Domu s peãovatelskou sluÏ-
bou na Zbraslavi. Obyvatelé této mûstské ãásti se tak koneãnû doãkají zafiízení tohoto typu. Generální
fieditel Subterra a.s. Ing. Petr Kuchár u pfiíleÏitosti poloÏení základního kamene této stavby fiekl: „Jsme
v‰ichni velmi rádi, Ïe je to právû Subterra, kdo se zde na Zbraslavi podílí na projektu, kter˘ pomÛÏe
fie‰it dlouhodob˘ problém nedostatku podobn˘ch zafiízení.“

ZÁ¤Í
9. záfií byla za velkého zájmu sdûlovacích prostfiedkÛ slavnostnû osazena so‰ka sv. Barbory na stavbû
kolektoru Centrum v Ostravû. Po samotném aktu osazení byly zájemcÛm z fiad novináfiÛ zpfiístupnûny
podzemní prostory raÏeného kolektoru. Na závûr celého programu byla uspofiádána tisková konfe-
rence, pfii níÏ zástupci v‰ech subjektÛ podílejících se na tomto projektu odpovídali na dotazy pfiítom-
n˘ch novináfiÛ. 

25. záfií byl slavnostnû proraÏen tunel Krasíkov 1, nejdel‰í dvoukolejn˘ Ïelezniãní tunel v âeské repub-
lice. Práce na této nároãné stavbû tak dospûly k jedné z v˘znamn˘ch met na cestû k úspû‰nému
dokonãení celého díla.

LISTOPAD
28. listopadu byla zprovoznûna tramvajová traÈ Hluboãepy–Barrandov. Této v˘znamné události se
zúãastnil i prezident âeské republiky pan Václav Klaus. Druh˘ den, v sobotu 29. listopadu, pak tram-
vajová traÈ zaãala slouÏit vefiejnosti. 

PROSINEC
10. prosince byl v krásném prostfiedí Sladkovského sálu Obecního domu uspofiádán vánoãní koncert.
Koncertu Talichova komorního orchestru se jako kaÏdoroãnû zúãastnil, tentokrát v‰ak poprvé jako 
prezident âeské republiky, i pan Václav Klaus. 

V prosinci byla téÏ zahájena stavba dal‰í etapy praÏského „Kolektoru Centrum I. A – etapa 0004 Vodiã-
kova“. Subterra a.s. se tak jako vedoucí partner ve sdruÏení „Kolektor Vodiãkova“ podílí na dal‰ím roz-
‰ífiení kolektorové sítû v Praze.





PrestiÏní stavby 
jsou na‰í vizitkou



TRAMVAJOVÁ TRAË HLUBOâEPY–BARRANDOV

Realizace této stavby pfiedstavuje uskuteãnûní jednoho
z nejv˘znamnûj‰ích dopravnû-urbanistick˘ch projektÛ
v Praze. Vysoká úroveÀ kultury cestování a velmi pozi-
tivní dopad na Ïivotní prostfiedí celé lokality ve spojení
s technickou nároãností projektu fiadí tuto stavbu mezi
nejzajímavûj‰í svého druhu v Evropû.
Od konce listopadu 2003 je tramvajová traÈ zprovoznû-
na. Jedni z prvních pasaÏérÛ byli prezident âeské repub-
liky pan Václav Klaus a primátor hlavního mûsta Prahy
Pavel Bém. Po návratu ze slavnostní jízdy pan prezident
fiekl: „Myslím, Ïe ta traÈ je obrovsk˘m pfiínosem. Je to
evidentní a jsem rád, Ïe Praha dostala zase jeden kousek
moderní dopravy.“ 

Základní údaje
poãet zastávek: 6 dvojic (Hluboãepy, Geologická, K Barrandovu,
Chaplinovo námûstí, Poliklinika Barrandov, Sídli‰tû Barrandov)
celková délka tramvajové tratû: 3 567 m
z toho estakády: 781 m

- Hluboãepsk˘ most – délka 477 m, max. v˘‰ka 17,6 m, poãet polí 11
- most pfies RÛÏiãkovu rokli – délka 304 m, max. v˘‰ka 31,3 m, poãet polí 7

z toho podjezdy: 361 m
- pod ulicí Lamaãovou – délka 206 m, max. hloubka pod terénem 9 m
- pod ulicí Tréglovou – délka 155 m, max. hloubka pod terénem 8,5 m

celkové pfiev˘‰ení: 130 m
maximální podéln˘ sklon: 6,9 %
ãasová dostupnost sídli‰tû Barrandov ze stanice Andûl: 6 min

16
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PRÒZKUMNÁ ·TOLA TUNELU 513 
LAHOVICE–VESTEC
Silniãní okruh kolem Prahy

·tola se provádí jako prÛzkumné geologické dílo, které
má podrobnû zmapovat geologické podmínky v trase
pfiipravovaného silniãního tunelu stavby ã. 513 v úseku
Lahovice–Vestec.
Trasa jiÏní ãásti vnûj‰ího silniãního okruhu kolem Prahy
od Cholupic k Vltavû bude procházet od km 7,108 do 
km 9,045 dvûma jednosmûrn˘mi tunelov˘mi troubami.
Levá tunelová trouba bude tfiípruhová s ohledem na
stoupání 4 % (stoupací pruh), pravá tunelová trouba pfii
stejném sklonu bude dvoupruhová.

Základní technické údaje
Pfiístupová ‰tola
Délka 174 m
Svûtlá plocha 21,24 m2

Plocha v˘rubu 28,23 m2

Obvod líce 16,95 m
V˘‰ka 4,7 m

18

PrÛzkumná ‰tola
Délka 1 735 m
Svûtlá plocha 22,54 m2

Plocha v˘rubu 25,35 m2

Obvod líce 18,05 m
V˘‰ka 5,5 m
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TUNEL MRÁZOVKA

Tunel Mrázovka je klasick˘m pfiíkladem ekologického 
fie‰ení problému narÛstající dopravy v na‰em hlavním
mûstû. Tato ojedinûlá stavba, která je souãástí mûst-
ského okruhu na Smíchovû, fie‰í propojení vnitfiního
okruhu Prahy mezi Strahovsk˘m tunelem a Barrandov-
sk˘m mostem. 
Po zprovoznûní tunelu Mrázovka dojde k v˘raznému
zlep‰ení dopravní situace a ekologick˘ch podmínek
v celé lokalitû. Zv˘‰ená plynulost dopravy na Smíchovû
s sebou pfiinese sníÏení mnoÏství emisí, hluku z auto-
mobilové dopravy a v neposlední fiadû se sníÏí kolize
vozidel s ostatními druhy dopravy.

Základní technické údaje
Tunel Mrázovka se skládá ze dvou tunelov˘ch trub – západní
a v˘chodní tunelové trouby (ZTT, VTT).

ZTT VTT
Celková délka 1 295 m 1 264 m

z toho raÏená ãást 1 004 m 837 m
z toho hloubená ãást 291 m 427 m

Celkov˘ objem raÏen˘ch tunelÛ 351 778 m3

Celkov˘ objem hlouben˘ch tunelÛ 109 021 m3

Pfiíãn˘ profil tunelu aÏ 160 m2

Komunikace v tunelech se skládá maximálnû ze dvou prÛbûÏn˘ch
a jednoho odboãovacího, resp. pfiipojovacího pruhu.
·ífika jízdního pruhu 3,5 m

20
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KOLEKTOR CENTRUM – OSTRAVA

Stavba kolektoru Centrum je souãástí projektu „Roz‰ífiení
kanalizaãního systému mûsta Ostravy“, na jehoÏ financo-
vání se podílí prostfiednictvím fondu ISPA i Evropská
unie. 
Jedná se o mûstsk˘ pátefiní kolektor v samotném stfiedu
Ostravy, kter˘ navazuje na existující kolektor v ulici Po-
dûbradovû, dokonãen˘ v roce 1999. Délka kolektoru Cen-
trum je 1 658 m a jeho souãástí je i kanalizaãní ‰tola
o délce 112 m. 
Kolektor bude mít v celé trase jednotnou ‰ífiku 2,5 m, v˘‰ka
se bude mûnit spolu s prÛmûrem kanalizaãního potrubí –
od 2,9 do 4,4 m. 
Subterra a.s., jako jeden z nejv˘znamnûj‰ích dodavatelÛ
kolektorÛ v celé republice, realizuje nebo v nedávné dobû
realizovala také kolektorové sítû v Praze, Brnû a Bratisla-
vû. Zejména pak praÏská kolektorová síÈ patfií sv˘m pro-
vedením mezi technicky nejdokonalej‰í na svûtû.

22
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DPS ZBRASLAV

DÛm s peãovatelskou sluÏbou na Zbraslavi je fie‰en jako
nájemní bytov˘ dÛm pro star‰í obãany. Ti zde budou mít
zaji‰tûné specifické a doplÀující sluÏby, jako je úklid,
doná‰ka nákupÛ, stravovací a peãovatelské sluÏby. 
Cel˘ komplex bude zahrnovat tfii bytové domy a objekt
sluÏeb, vzájemnû propojené prosvûtlenou komunikaãní
chodbou. Bytová ãást je koncipována jako trojtrakt se
stfiední chodbou o kapacitû 32 bytÛ pro 1 osobu, 9 bytÛ
pro 2 osoby a 2 bytÛ pro tûlesnû postiÏené v pfiízemí.
V objektu sluÏeb je navrÏena knihovna, klubovna, byt pro
správce objektu, ale i ordinace lékafie, provozovna pedi-
kúry a kadefinictví. 
Autofii se snaÏili navrhnout dÛm, kter˘ by nepÛsobil
dojmem ústavu, a pfiitom respektoval nároãné poÏadavky
na provoz.

Základní technické údaje
Celkov˘ poãet bytov˘ch jednotek 43 (pro 54 osob)
Zastavûná plocha

objekt sluÏeb: 369 m2

objekty k bydlení: 803 m2

24
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METRO IV. C1

Subterra a.s. provádí, jako jeden z hlavních poddodava-
telÛ, zhruba ãtvrtinu objemu stavebních prací celé stav-
by, a to v traÈovém úseku Troja–Kobylisy, a zemní práce
(cca 150.000 m3) ve stavební jámû stanice Ládví. Úsek
realizovan˘ spoleãností Subterra a.s. pfiedstavuje tunel
v otevfiené stavební jámû v délce 96 m v ulici Trojské
a z ní portálem navazující 1 261 m dlouh˘ raÏen˘ úsek
traÈového tunelu smûrem ke stanici Kobylisy.
TraÈov˘ tunel zahrnuje raÏbu dvoukolejného tunelu
délky 1 043 m a navazujících dvou jednokolejn˘ch tune-
lÛ (kaÏd˘ délky 218 m). RaÏen˘ profil dvoukolejného
tunelu pfiedstavuje plochu 62 m2 a jednokolejn˘ch tunelÛ
30 m2. Maximální plocha rozpletu tunelu je 98 m2.
Subterra a.s. má zájem se podílet na realizaci stavby
dal‰ího úseku metra – IV. C2 – do LetÀan.

Základní technické údaje traÈového úseku Troja–Kobylisy 
délka tunelÛ celkem: 1 575 m

z toho raÏená ãást: 1 479 m
z toho hloubená ãást: 96 m

dvoukolejn˘ tunel: 1 139 m
dva jednokolejné tunely: 2x 218 m
velikost raÏeného profilu jednokolejn˘ch tunelÛ: 30 m2

velikost raÏeného profilu dvoukolejného tunelu: 62 m2

nejvût‰í velikost raÏeného profilu rozpletu dvoukolejného tunelu: 98 m2

podéln˘ sklon tunelÛ: 3,9 %

26
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TUNELY KRASÍKOV

Dvoukolejné Ïelezniãní tunely Krasíkov 1 a Krasíkov 2
jsou souãástí stavby „âD, DDC, optimalizace traÈového
úseku Krasíkov–âeská Tfiebová“. Stavba tûchto tunelÛ je
jiÏ tfietí zakázkou, kterou se Subterra a.s. podílí na moder-
nizaci, resp. optimalizaci Ïelezniãních koridorÛ v âR.
Îelezniãní stavby se tak pevnû usadily mezi profilové
obory v˘robního programu Subterra a.s.

Tunel Krasíkov 1
Je to nejdel‰í dvoukolejn˘ Ïelezniãní tunel v âeské repub-
lice. Celková délka tunelu je 1 098,30 m, z toho hloubená
ãást ãiní 68,30 m a raÏená ãást 1 030,00 m. Maximální
mocnost nadloÏí je 52 m.

Tunel Krasíkov 2
Celková délka tunelu je 140,65 m, z toho hloubená ãást
ãiní 55,65 m a raÏená ãást 85,00 m. Maximální mocnost
nadloÏí je 18 m.

28
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Zku‰enost je na‰e síla
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V˘kony dle druhÛ ãinnosti – vazba na fiádek 04 v˘kazu zisku a ztráty (tis. Kã)

2001 2002 2003

stavební ãinnost 3 284 647 3 806 936 5 078 510
prÛmyslová ãinnost 14 645 53 942 47 394
dopravní ãinnost 10 571 6 891 5 515
ostatní ãinnost 63 032 83 213 111 984

Celkem 5 243 403

DAL·Í VYBRANÉ UKAZATELE

Struktura stavební ãinnosti dle oborÛ

dopravní stavby

podzemní stavby

pozemní stavby

1999

2002 2003

2000 2001

36 %

36 %

28 % 29 %

44 %

27 %
35 %

13 %

52 %

33 %

14 %

53 %

16 %

55 %
29 %
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Pofiízení investic (tis. Kã)

2001 2002 2003

Nehmotné investice 2 933 6 058 1 278
Hmotné investice 187 069 129 475 45 972
z toho:

stavební 114 251 71 835 799
strojní 72 818 57 640 45 173

Leasing 33 181 8 911 4 854

Podíl zakázek v návaznosti na zdroje financování

%
Vefiejn˘ sektor 86
Soukromí investofii 14

Podíl trhÛ na obratu (tis. Kã)

v âR v cizinû    
V˘kony 4 060 028 774 734   



Oãekávané hodnoty základních hospodáfisk˘ch a finanãních ukazatelÛ (tis. Kã)

2004 2005 2006
V˘nosy 5 150 000  5 541 800 5 860 000
Náklady 5 080 000 5 631 800 5 760 000
Zisk pfied zdanûním 70 000 90 000 100 000

Oãekávan˘ v˘voj v roce 2004

Postupnû bûhem roku 2004 pfiedpokládáme dal‰í zlep‰ování hospodáfiské i finanãní situace, pfiedev‰ím
dojde k nárÛstu v˘konÛ cca o 0,5 mld. Kã. V oblasti hospodáfiského v˘sledku oãekáváme zisk pfied
zdanûním ve v˘‰i 70 mil. Kã. V oblasti finanãní by se mûlo jednat o rok stabilizovan˘.
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Dopravní stavby

• silniãní, dálniãní a Ïelezniãní 
tunely

• v˘stavba a modernizace 
Ïelezniãních koridorÛ

• v˘stavba a rekonstrukce 
mostÛ a tunelÛ

• stavby pro povrchovou
a podpovrchovou dopravu 
ve mûstech

Podzemní inÏen˘rské stavby

• vodovodní pfiivadûãe
• kanalizaãní sbûraãe
• sdruÏené kolektory mûstsk˘ch 

inÏen˘rsk˘ch sítí
• vûtrací, pfiístupové a ãerpací 

‰achty a ‰ikminy
• podzemní ãistírny odpadních 

vod
• podzemní energetická díla
• podzemní garáÏe
• podzemní ãerpací stanice
• kavernové zásobníky 

a úloÏi‰tû
• komplexní v˘stavba dolÛ

Pozemní stavby

• bytové a obãanské 
• zdravotnická a rekreaãní 

zafiízení
• vodohospodáfiské

Pfiehled stavebních ãinností, které Subterra a.s. realizuje

BUDOUCNOST
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Obchodní spoleãnosti, ve kter˘ch Subterra a.s. pfiímo vlastní více neÏ 10 % základního kapitálu

Spoleãnost Sídlo Iâ Základní kapitál Podíl na ZK v %

STAVEBNÍ 
OBNOVA ÎELEZNIC a.s. Olomouc 63078953 5 000 000 100,00
TOP EKO, spol. s r.o. Praha 4 14891379 25 000 000 12,04
EKOTUNEL Praha s.r.o. Praha 7 62582470 140 000 14,20
REVITA G a.s. Praha 8 26166071 1 000 000 80,00

PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ konsolidaãního celku

Subterra a.s. 855    
STAVEBNÍ OBNOVA ÎELEZNIC a.s. 305
REVITA G a.s. 28

Celkem 1 188

MAJETKOVÉ ÚâASTI SPOLEâNOSTI




