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K dosaÏení tûchto cílÛ byla v prÛbûhu roku 2004 upravena organizaãní struktura spoleãnosti s dÛrazem na
divizní uspofiádání a posílení kontroly hospodafiení na jednotliv˘ch zakázkách.

Subterra a.s. stále drÏí krok s nejv˘konnûj‰ími stavebními firmami v âeské republice. To potvrdil i zájem inves-
torÛ pfii v˘bûru strategického partnera, kter˘ byl v uplynulém roce ukonãen. V˘mluvná je i její ãtyfiicetiletá tra-
dice. Trvalé sledování technického pokroku v hlavních oborech ãinnosti spolu s dobrou personální a sociální
politikou dávají pfiedpoklad jejího dlouhodobého rozvoje. 

Praha, bfiezen 2005 Ing. Petr Kuchár
místopfiedseda pfiedstavenstva 
a generální fieditel

SLOVO GENERÁLNÍHO ¤EDITELE

O âINNOSTI V ROCE 2004

VáÏení akcionáfii,

rok 2004 se stal dal‰ím mezníkem ve v˘voji na‰í spoleãnosti. Byl to rok, v nûmÏ jsme si pfiipomnûli ãtyfiicáté
v˘roãí poãátku její historie, která se zaãala psát na stavbû ‰tolového pfiivadûãe pitné vody ze Îelivky do Prahy
v roce 1964.

V uplynulém roce do‰lo k zásadní zmûnû ve struktufie akcionáfiÛ. Subterra a.s. se stala ãlenem skupiny DDM
Group. V˘znam tohoto kroku se projevil zejména po vstupu âeské republiky do Evropské unie. V této dobû,
kdy se siln˘m evropsk˘m firmám roz‰ífiila moÏnost pÛsobení na ãeském trhu, mohou jim z domácích firem
konkurovat jen silné subjekty. Takov˘m subjektem stavební skupina DDM Group bezpochyby je. Celkov˘m
objemem v˘konÛ pfies 30 mld. Kã, jehoÏ dosáhla v roce 2004, jí patfií ãelní místo na ãeském a slovenském trhu. 

Celkové stavební v˘kony Subterra a.s. v roce 2004 pfiev˘‰ily 4 mld. Kã. Z toho 40,6 % pfiedstavuje obor pod-
zemního stavitelství a 34,8 % obor dopravních staveb a metra. Pokud jde o regionální rozloÏení, pfievaÏuje
Praha (45,5 %), dále jsou kraje Pardubick˘, Moravskoslezsk˘ a Jihomoravsk˘. Podíl stavebních v˘konÛ v zahra-
niãí dosáhl 13 %.

Spoleãnost v roce 2004 úspû‰nû dokonãila fiadu v˘znamn˘ch staveb, mezi nimiÏ jsou pfiedev‰ím:
- tramvajová traÈ Hluboãepy–Barrandov,
- tunel Mrázovka,
- metro, trasa IV. C1,
- Ïelezniãní tunely Krasíkov,
- dÛm s peãovatelskou sluÏbou Zbraslav,
- dálniãní tunel Plasina v Chorvatsku.

Stav zamûstnancÛ spoleãnosti se zv˘‰il oproti pfiedcházejícímu roku o 1 % a dosáhl v roãním pfiepoãteném
prÛmûru 864 zamûstnancÛ. Profesní struktura dûlníkÛ se nezmûnila, do‰lo k mírnému zv˘‰ení podílu technic-
ko-hospodáfisk˘ch pracovníkÛ. 

Subterra a.s. v roce 2004 úspû‰nû absolvovala dozorov˘ audit certifikátu dle poÏadavkÛ normy âSN EN ISO
9001:2001 a certifikátu systému environmetálního managemetu (EMS) dle poÏadavkÛ âSN EN ISO 14001.
Certifikaãní orgán Stavcert tak potvrdil schopnost na‰í spoleãnosti plnit poÏadavky stavebního trhu v âR
i v zahraniãí. Tradiãnû velká pozornost je vûnována bezpeãnosti a ochranû zdraví pfii práci. V závûru loÀské-
ho roku spoleãnost získala od stejného certifikaãního orgánu certifikát systému managementu BOZP dle
poÏadavkÛ OHSAS 18001:1999.

Subterra a.s. pokraãovala v roce 2004 v nastoupeném trendu a uzavfiela svoje hospodafiení se ziskem. Sou-
stfiedila se pfiitom pfiedev‰ím na dal‰í ozdravûní bilance a vytvofiení zv˘‰en˘ch rezerv. Kladné hodnocení si
zaslouÏí sníÏení úvûrového zatíÏení spoleãnosti na minimální úroveÀ. V˘sledky hospodafiení byly zpracová-
ny do fiádné úãetní závûrky, ovûfiené auditorem PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.
DosaÏené hospodáfiské v˘sledky i naznaãené zmûny v zaãlenûní a postavení Subterra a.s. nás vedou k vyt˘-
ãení hlavních cílÛ pro dal‰í období, jimiÏ jsou:

- posílení trÏní pozice spoleãnosti na stavebním trhu,
- rÛst v˘konÛ postupnû aÏ na úroveÀ minimálnû 6 mld. Kã v roce 2008,
- rÛst efektivnosti vedoucí ke zv˘‰ení rentability v˘konÛ,
- zvy‰ování úrovnû fiízení a organizace spoleãnosti.
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LEDEN

> 1. ledna vstoupil v platnost nov˘ grafick˘ manuál spoleãnosti Subterra a.s. Tento dokument fie‰í grafickou
úpravu loga, písma, barev, merkantilních tiskovin a oznaãování ve‰ker˘ch pracovních prostfiedkÛ.
> 28. ledna do‰lo v Chorvatsku za vydatného snûÏení ke slavnostnímu proraÏení levého tunelu Plasina. Slav-
nostní akt vzbudil znaãnou pozornost sdûlovacích médií.

ÚNOR

> Za velkého zájmu odborné vefiejnosti jsme 26. února v severomoravské metropoli prezentovali techno-
logii fiízeného mikrotunelování od firmy Iseki.

B¤EZEN

> 31. bfiezna byly ukonãeny raÏby horní lávky kolektoru Centrum v Ostravû. V návaznosti zapoãaly práce na
raÏbû spodní lávky.

DUBEN

> Tradiãnû jsme se ve dnech 20.–24. dubna úãastnili stavebního veletrhu IBF v Brnû.
> 30. dubna jsme pfiedali dokonãenou novostavbu prodejních, kanceláfisk˘ch a skladov˘ch ploch generální-
ho zastoupení firmy Head ve Vestci.

KVùTEN

> Za úãasti pfiedstavitelÛ vefiejného i politického Ïivota byla 24. kvûtna slavnostnû zahájena dal‰í ãást v˘stav-
by metra, trasy C s pracovním oznaãením IV. C2. Subterra a.s. se podílí na realizaci 970 m dlouhého dvou-
kolejného tunelu a dal‰ích v˘znamn˘ch objektÛ.
> Subterra a.s. byla hlavním partnerem mezinárodního festivalu velkorozmûrov˘ch soch Sculpture Grande ’04,
kter˘ byl zahájen 24. kvûtna.
> âesk˘ rok hudby 2004 jsme si pfiipomnûli 28. kvûtna pfii festivalovém koncertu PraÏského jara, jehoÏ jsme
byli jiÏ tradiãním partnerem.

âERVEN

> 25. ãervna byl slavnostnû zprovoznûn nov˘, bezmála ãtyfikilometrov˘ úsek trasy C praÏského metra. Sub-
terra a.s. zde jako hlavní subdodavatel realizovala zhruba jednu ãtvrtinu stavebních prací.
> Na fiádné valné hromadû dne 30. ãervna byl oznámen vstup nového vût‰inového vlastníka, spoleãnosti
Metrostav a.s., ãlena skupiny DDM Group.

âERVENEC

> V rámci roz‰ífiení kanalizaãního systému mûsta Ostravy jsme 10. ãervence dokonãili kanalizaãní sbûraã ve
Staré Bûlé. Zv˘‰en˘ zájem o prÛbûh stavby vzbudilo pouÏití technologie fiízeného mikrotunelování firmy
Iseki.

> 12. ãervence jsme dokonãili a uvedli do provozu dÛm s peãovatelskou sluÏbou ve Zbraslavi.
> Za úãasti pfiedních pfiedstavitelÛ chorvatské vlády, tamní komunální politiky, sdûlovacích prostfiedkÛ a téÏ
zástupcÛ na‰í spoleãnosti byl v sobotu dne 24. ãervence slavnostnû zprovoznûn tunel Plasina v Chorvatsku.

SRPEN

> 26. srpna byla slavnostnû zprovoznûna dÛleÏitá souãást vnitfiního mûstského okruhu v Praze, tunel Mrázov-
ka. Kromû zúãastnûn˘ch stran byl na slavnostním ceremoniálu pfiítomen i praÏsk˘ primátor Pavel Bém.
> S mûsíãním pfiedstihem jsme dokonãili zakázku pfiestavby administrativní budovy v Hradební ulici na
ãtyfihvûzdiãkov˘ hotel Clarion. 31. srpna tak mohlo b˘t hotové dílo pfiedáno investorovi.

ZÁ¤Í

> 8. záfií, pfiesnû podle harmonogramu, projel po 2. koleji tunelÛ Krasíkov a Tatenice první vlak. Byl tak zpro-
voznûn nejdel‰í dvojkolejn˘ tunel na II. Ïelezniãním koridoru.
> Získali jsme titul Stavba roku 2004 a nominaci na titul Dopravní stavba roku za realizaci stavby tramvajo-
vá traÈ Hluboãepy–Barrandov. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ spojené s udílením cen Stavba roku 2004 probûhlo na
slavnostním veãeru 15. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 14. záfií ve Smetanovû síni Obecní-
ho domu v Praze. 
> 23. záfií jsme si pfii slavnostním setkání stávajících i b˘val˘ch pracovníkÛ v Pasovû sále smíchovského
pivovaru pfiipomnûli 40 let od vzniku spoleãnosti.

¤ÍJEN

> Vysvûcením a osazením so‰ek sv. Barbory jsme 20. fiíjna spolu s Metrostavem a.s. odstartovali raziãské
práce na budoucích Ïelezniãních tunelech Malá Huba a Hnûvkov.

LISTOPAD

> Tradiãním osazením so‰ky sv. Barbory zapoãaly 8. listopadu raÏební práce na nové trase metra C z portá-
lu Ládví. Protilehl˘ portál Prosek I byl vysvûcen o dva dny pozdûji.
> Na základû vyhlá‰ení v˘sledkÛ 11. roãníku Ïebfiíãku nejlep‰ích v˘roãních zpráv za rok 2003 v soutûÏi Czech
Top 100 ze dne 11. listopadu jsme se s na‰í V˘roãní zprávou umístili na 68. místû. Toto umístûní znamena-
lo postup o 78 míst ve srovnání s minul˘mi roãníky.
> 16. listopadu jsme dali „poslední pomazání“ domu s peãovatelskou sluÏbou ve Zbraslavi odhalením sochy
„Léto“ akademického sochafie Jaroslava Kolomazníka.

PROSINEC

> 16. prosince jsme na vánoãní setkání pozvali na‰e pfiátele a obchodní partnery do Sladkovského sálu
Obecního domu, kde vystoupil TalichÛv komorní orchestr. Mezi v˘znamn˘mi hosty opût nechybûl pan pre-
zident Václav Klaus. 
> Ve zkráceném termínu jsme dokonãili protipovodÀová opatfiení na Kampû. Od 31. prosince je tak v˘znam-
ná ãást Malé Strany chránûná pfied moÏn˘mi povodnûmi.

KALENDÁRIUM ROKU 2004



PROFIL SPOLEâNOSTI

Subterra a.s. je univerzální stavební firma, která pÛsobí na celém území âeské republiky a má zku‰enosti 
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 progra-
mu. Subterra a.s. dnes nabízí stavby inÏen˘rské, dopravní, vodohospodáfiské, obãanské i bytové. PÛsobí tak ve
v‰ech oblastech stavitelství, pfiiãemÏ si stále zachovává speciální zamûfiení na stavby podzemní. 

Subterra a.s. dnes patfií do nadnárodní skupiny stavebních firem DDM Group, která je nejv˘znamnûj‰ím
seskupením stavebních firem na ãeském a slovenském trhu. O její produkci je zájem doma i za hranicemi
republiky. 

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

PODPORUJEME
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Sponzorské aktivity spoleãnosti jsou koncepãnû smûfiovány zejména do oblasti charity, kultury a sportu,
pfiiãemÏ firemní filozofie vychází ze základní my‰lenky pomáhat tam, kam ruka státu nedosáhne. 

V roce 2004 se opût zamûfiila na projekty a programy t˘kající se dûtí, mládeÏe a handicapovan˘ch spolu-
obãanÛ. Pokraãovala v dlouhodobém partnerství s Hnutím speciálních olympiád pro mentálnû postiÏené
obãany. Také se podafiilo pomoci Domovu svaté rodiny v Praze 6, kter˘ poskytuje kompletní celoroãní péãi
obãanÛm s mentálním postiÏením.

Spoleãnost Subterra a.s. je v povûdomí ‰iroké vefiejnosti zapsána jako sponzor váÏné hudby. JiÏ od roku
1993 je partnerem mezinárodního hudebního festivalu PraÏské jaro a dlouhodobû podporuje renomovan˘
soubor TalichÛv komorní orchestr. V roce 2004 firma novû navázala spolupráci se spoleãností Gallery Art
Factory a stala se generálním partnerem festivalu Sculpture Grande ’04. S pfiispûním spoleãnosti také
vznikly nûkteré muzikálové projekty.

V oblasti sportu soustfieìuje spoleãnost sponzorsk˘ zájem na motoristick˘ sport, balonové létání a je jed-
ním z hlavních sponzorÛ fotbalového klubu SK Slavia Praha. 



ORGANIZAâNÍ STRUKTURA SPOLEâNOSTI
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VYBRANÉ UKAZATELE
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pfiedstavenstvo zvolené 30. ãervna 2004

pfiedseda Ing. Jifií Bûlohlav
místopfiedseda Ing. Petr Kuchár
ãlen Ing. Ján Dudá‰ 
ãlen Ing. Ivan ·esták
ãlen Ing. Zdenûk ·inovsk˘
ãlen Ing. Lubomír Prosek
ãlen Ing. Alfred Brunclík
ãlen Ing. Pavel Zykán, zvolen˘ 3. záfií 2004

dozorãí rada zvolená 30. ãervna 2004

pfiedseda Ing. Franti‰ek Koãí
ãlen Prof. Ing. Jifií Barták, DrSc.
ãlen Ing. Daniel Knotek
ãlen Ing. Pavel Pilát
ãlen Ing. Václav ·peta, zvolen˘ 15. záfií 2004
ãlen Bc. Josef Mafiík, zvolen˘ 15. záfií 2004

management

generální fieditel Ing. Petr Kuchár
finanãní fieditel Ing. Lubomír Prosek 
obchodní fieditel Ing. Alfred Brunclík 
v˘robnû-technick˘ fieditel Ing. Petr Doubek
správní fieditel Ing. Petr Horák
fieditel ekonomiky v˘roby Ing. Pavel Zykán

divize

fieditel divize 1 Ing. Jan Vintera
fieditel divize 2 Oldfiich Kudweis, od 1. fiíjna 2004 Ing. Jifií Mayer
fieditel divize 3 Ing. Jifií Tesafi, od 1. prosince 2004 Ing. Ivan Sedláãek

¤ÍDÍCÍ ORGÁNY A MANAGEMENT

Celkov˘ objem stavebních prací v roce 2004 (tis. Kã) 4 006 227  

Podíl trhÛ na celkovém objemu stavebních prací (tis. Kã)
tuzemsko 3 487 162
zahraniãí 519 065

Podíl zakázek v návaznosti na zdroje financování (%)
státní sektor 93,6
privátní sektor 6,4

PrÛmûrn˘ stav pracovníkÛ (osob)
poãet pracovníkÛ 864
poãet THP 319

Struktura stavební ãinnosti dle segmentÛ stavebnictví (%)

poznámka: dle metodiky DDM Group

Podzemní stavby 40,6

Dopravní stavby a metro 34,8 

Dálkové a místní vedení 9,0 

Obãanská, bytová a prÛmyslová v˘stavba 7,9 

Vodohospodáfiské stavby 5,1 

Ostatní inÏen˘rské a ostatní stavby 2,6 
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Pfiehled stavební ãinnosti v regionech âR a zahraniãí (%)

zahraniãí 13,0

Praha 45,5

Pardubick˘ kraj 16,2 

Moravskoslezsk˘ kraj 9,9

Jihomoravsk˘ kraj 9,0

Olomouck˘ kraj 4,3 
Stfiedoãesk˘ kraj 1,6
Ústeck˘ kraj 0,5 

ÚDAJE O SPOLEâNOSTI

Obchodní jméno spoleãnosti S u b t e r r a  a. s.

Sídlo spoleãnosti Bezová 1658,  147 14  Praha 4

Rok zaloÏení 1964

Datum vzniku akciové spoleãnosti – vydání akcií 1. dubna 1992

Identifikaãní ãíslo organizace (Iâ) 45309612

DaÀové identifikaãní ãíslo (DIâ) CZ45309612

Spoleãnost je zapsána do obchodního rejstfiíku vedeného 

u Mûstského soudu v Praze, v oddílu B, vloÏka ã. 1383. 

Celková hodnota emise akcií 546 229 tis. Kã

Jmenovitá hodnota akcie 1 000 Kã

Spolupracující bankovní domy

âeskoslovenská obchodní banka, a.s.

âeská spofiitelna, a.s.

Raiffeisenbank a.s.

HVB Bank Czech Republic a.s. 

CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a.s.

Hlavní pfiedmût podnikání spoleãnosti dle obchodního rejstfiíku

- inÏen˘rská ãinnost ve stavebnictví

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

- ãinnosti provádûné hornick˘m zpÛsobem

- hornická ãinnost 

- v˘roba a montáÏ ocelov˘ch konstrukcí

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

- projektová ãinnost ve v˘stavbû

Volksbank CZ, a.s.

PPF banka a.s.

Komerãní banka, a.s.

eBanka, a.s.

Kontakty

telefonní ãísla

vedení spoleãnosti +420 244 463 663

úsek obchodní +420 244 460 813

Divize 1 +420 257 899 280

Divize 2 +420 257 899 293

Divize 3 +420 549 410 251

e-mailové adresy

centrála info@subterra.cz

Divize 1 vkanovsky@subterra.cz

Divize 2 milleova@subterra.cz

Divize 3 jtesar@subterra.cz

internetová adresa www.subterra.cz

Oãekávan˘ v˘voj hospodáfiské a finanãní situace v pfií‰tích letech

– v roce 2005
Bûhem roku 2005 pfiedpokládáme dal‰í zlep‰ování hospodáfiské i finanãní situace, pfiedev‰ím oãekáváme
nárÛst v˘konÛ cca o 0,6 mld. Kã. V oblasti finanãní by se mûlo jednat o rok stabilizovan˘.

– do roku 2007 (tis. Kã)
2005 2006 2007

V˘nosy 4 500 000 5 000 000 5 500 000



SUBTERRA 
âLEN

DDM GROUP



V polovinû roku 2004 spoleãnost Subterra a.s. úspû‰nû zavr‰ila proces vyhledávání
strategického partnera. Rozhodujícím vlastníkem 91,2 % akcií spoleãnosti se stala
stavební spoleãnost Metrostav a.s., ãlen skupiny DDM Group. Subterra a.s. se tak
zaãlenila do této skupiny, která je nejv˘znamnûj‰ím seskupením stavebních firem na
ãeském a slovenském trhu.

CO JE DDM GROUP?

Skupina stavebních spoleãností, jejímiÏ nejv˘znamnûj‰ími ãleny jsou Doprastav, a.s., Metrostav a.s.
a Metrostav SK a.s. V roce 2004 se do této struktury zaãlenila i na‰e spoleãnost Subterra a.s. DDM Group je
v˘znamn˘m subjektem na trhu stavebních prací. V roce 2004 realizovala zakázky za 31 mld. Kã. Jako ãlen
skupiny DDM Group jsme pro investory siln˘m partnerem, coÏ nab˘vá na dÛleÏitosti zejména se vstupem
âeské a Slovenské republiky do Evropské unie.

CO PRO NÁS ZNAMENÁ âLENSTVÍ V DDM GROUP?

> Spoleãné vyuÏívání referencí, technologií, vybavení a certifikací k roz‰ífiení moÏností 
ve v˘bûrov˘ch fiízeních a prÛnikÛm do dal‰ích segmentÛ trhu.

> Posílení v na‰ich tradiãních oborech podzemních a Ïelezniãních staveb.
> Rozvoj v segmentu odstraÀování ekologick˘ch zátûÏí.
> MoÏnost vytvofiení vût‰í spoleãné garance pro investory zejména na rozsáhl˘ch projektech.
> Lep‰í pfiístup k bankovním úvûrÛm.
> Synergické efekty v rámci celé skupiny vedoucí k úspofie nákladÛ.

18 19

MISE

Vytváfiením nov˘ch Ïivotních prostor realizovat potfieby ãlovûka v souladu s pfiírodou.

VIZE

Nadále stavût prestiÏní, vysoce odborné stavby v podzemí i na povrchu, doma i v zahraniãí, za trvalého rÛstu
produkce a zisku, s úrovní fiízení odpovídající standardÛm EU.

CÍLE

Základním cílem Subterra a.s. je upevnûní a posílení trÏní pozice v na‰ich tradiãních segmentech trhu a zvy-
‰ování rentability rostoucích v˘konÛ.

BUDOUCNOST

Subterra a.s. si vybudovala své pevné postavení v první desítce nejv˘znamnûj‰ích stavebních spoleãností 
v âeské republice. Její podíl na domácím trhu stavebních prací se pohybuje na úrovni 1,2 %. Do roku 2008
pfiedpokládáme dosaÏení takového obratu, jenÏ bude znamenat zv˘‰ení tohoto podílu na 1,4 %.



OCENùNÍ
STAVBA ROKU

2004



Tramvajová traÈ Hluboãepy–Barrandov pfiedstavuje jeden z nejv˘znamnûj‰ích dopravnû-urbanistick˘ch
poãinÛ v jihozápadní oblasti Prahy. Realizace tohoto dopravního projektu nabídla obyvatelÛm Nového Bar-
randova v˘hodné dopravní spojení a v˘raznû zv˘‰ila rychlost, bezpeãnost i kulturu cestování. Nová tram-
vajová traÈ je téÏ v˘znamn˘m ekologick˘m dílem. Architektonicky ucelenou koncepci vypracoval jeden
z pfiedních souãasn˘ch ãesk˘ch architektÛ Ing. arch. Patrik Kotas. Zastávky navrÏené na úrovni souãasného
evropského standardu znamenají pro jednotlivé lokality i v˘razn˘ orientaãní prvek. Bezbariérov˘ pfiístup je
samozfiejmostí na v‰ech zastávkách. Nová tramvajová traÈ nabídla nejen spojení k nejbliÏ‰í stanici metra
(Smíchovské nádraÏí), ale umoÏnila i pfiímou vazbu na centrum mûsta.
Firmy, které se na této stavbû podílely, získaly v soutûÏi za vytvofiení originální dopravní stavby s v˘raznou
architekturou a urbanistick˘m v˘znamem titul Stavba roku 2004. SoutûÏ byla vyhlá‰ena nadací ABF pro roz-
voj architektury a stavitelství, nakladatelstvím ECONOMIA a. s. – ãasopisem Stavitel, Ministerstvem prÛ-
myslu a obchodu âR a Svazem podnikatelÛ ve stavebnictví v âR. 
Tyto firmy byly ocenûny i v soutûÏi, kterou vyhla‰uje Ministerstvo dopravy âR, a za tuto stavbu získaly také
nominaci na titul Dopravní stavba roku 2004. 

STRUâN¯ POPIS TRASY

Tramvajová traÈ Hluboãepy–Barrandov zaãíná u pÛvodní koneãné tramvajové smyãky v Hluboãepech. Prak-
ticky od poãátku má traÈ rychlodráÏní charakter a je zcela oddûlena od silniãní dopravy. Pomocí táhlé most-
ní estakády mimoúrovÀovû pfiekraãuje Hluboãepskou ulici i Ïelezniãní traÈ Praha–Rudná a pfiimyká se 
k ulici K Barrandovu. RÛÏiãkovu rokli tramvajová traÈ pfiekonává dal‰ím samostatn˘m mostem, jehoÏ tvar,
konstrukce i niveleta jsou obdobné jako u stávajícího silniãního mostu. Po pfiekonání RÛÏiãkovy rokle trasa
tramvaje dále kopíruje ulici K Barrandovu aÏ ke kfiiÏovatce ulic K Barrandovu, Slavínského a Lamaãova. Zde
se traÈ stáãí doprava do vnitra sídli‰tû Barrandov. Ulici Lamaãovu podchází prvním podjezdem a mífií ke
svému nejdÛleÏitûj‰ímu dopravnû urbanistickému bodu, k zastávce Chaplinovo námûstí. Tato zastávka je od
stanice Hluboãepy jiÏ ãtvrtá (Hluboãepy, Geologická, K Barrandovu, Chaplinovo námûstí), navazuje na
mimoúrovÀovou nadzemní lávku, která je souãástí hlavní pû‰í osy Nového Barrandova v centru sídli‰tû.
Trasa pokraãuje dal‰ím podjezdem do Tréglovy ulice. Zde je zastávka Poliklinika Barrandov, která umoÏÀu-
je pû‰í dostupnost dÛleÏit˘ch objektÛ obãanské vybavenosti. TraÈ dále pokraãuje podél Werichovy ulice do
doãasné koneãné zastávky Sídli‰tû Barrandov.
V budoucnu se totiÏ pfiedpokládá prodlouÏení trasy tramvajové trati smûrem k Holyni.

TRAMVAJOVÁ TRAË HLUBOâEPY–BARRANDOV

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBù

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
Zhotovitel: SdruÏení zhotovitelÛ Subterra a. s. a ÎS Brno, a. s.,

s názvem „Tramvajová traÈ Hluboãepy–Barrandov, Praha“
Autor architektonického konceptu tratû: Ing. arch. Patrik Kotas
Hlavní projektant: Metroprojekt Praha, a. s.
Autor mostních konstrukcí: Ing. Milan ·ístek
Obstaratel: InÏen˘ring dopravních staveb, a. s.
Termíny: zahájení stavby: 08/2001

zprovoznûní: 11/2003
ukonãení stavby: 08/2004



Zastávka 

SÍDLI·Tù 

BARRANDOV

Zastávka 

HLUBOâEPY

Zastávka CHAPLINOVO NÁMùSTÍ
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METRO IV. C1

(TRAËOV¯ ÚSEK 
TROJA–KOBYLISY)

2000–2004

První ãást IV. úseku trasy C je pokraãováním nejstar‰í 

praÏské trasy metra z Hole‰ovic 

pfies fieku Vltavu do Kobylis. 

ProdlouÏení trasy C vyfie‰ilo dfiívûj‰í velmi 

komplikovanou situaci v mûstské hromadné 

dopravû pro obyvatele severní ãásti 

hlavního mûsta, za coÏ tato stavba získala 

Cenu primátora hl. mûsta Prahy v soutûÏi

„Stavba roku 2004“.

Subterra a.s. provádûla stavební práce 

v traÈovém úseku Troja–Kobylisy 

a ve stavební jámû stanice Ládví.



Primární obezdívka raÏeného dvoukolejného tunelu o profilu 62 m2 

Vystrojen˘ dvoukolejn˘ tunel metra IV. C1

Vystrojen˘ dvoukolejn˘
tunel metra IV. C1



2
SLOVANSK¯ DÒM

1999–2000

Rekonstrukce a dostavba historického objektu 

Slovanského domu byla ocenûna 

jako nejlep‰í investiãní zámûr roku 2000. 

Jednalo se o velkorysou, sv˘m rozsahem 

a nároãností v âR ojedinûlou stavbu, 

která pfiispûla k dal‰ímu zv˘‰ení atraktivnosti 

centra Prahy a dotvofiení kulturnû-spoleãenské 

zóny Na Pfiíkopech.



Altán v areálu letní zahrady uvnitfi komplexu budov

Rekonstruovaná vstupní chodba v historické ãásti budovy

Nové moderní 

administrativní objekty 



3
KOLEKTORY BRNO

1986–2000

Realizace kolektorov˘ch sítí patfií mezi 

nejv˘znamnûj‰í oblasti v˘robního programu spoleãnosti 

Subterra a.s. jiÏ více neÏ 20 let. 

V Brnû Subterra a.s. úspû‰nû realizuje jak primární 

(zásobovací), tak i sekundární síÈ kolektorÛ od roku 1986. 

Primární kolektorová síÈ 

dosahuje délky 7,8 km, sekundární 5,7 km.



MontáÏ parovodu 

v sekundárním 

kolektoru

Vystrojen˘ primární kolektor, Cejl

Primární kolektor

Tkalcovská



4
PROJEKT PHARE

– ÚSTÍ NAD LABEM,
SBùRAâ „Y“

1995–1997

Ve své dobû nejvût‰í projekt programu PHARE v âR, 

kter˘ mimo jiné fie‰il v rámci tzv. pfieshraniãní 

spolupráce (CBC – Cross Border Cooperation) se SRN 

zlep‰ení ekologické infrastruktury mûst severoãeské 

a západoãeské pfiíhraniãní oblasti. 

Na úseku dlouhém témûfi 580 m z celkov˘ch 4482 m 

kanalizaãního sbûraãe byla pouÏita moderní technologie

fiízeného protlaãování pomocí 

zafiízení firmy ISEKI.



Velín – fiídicí pult systému

Kanalizaãní sbûraã „Y“ s kynetou obloÏenou keramick˘mi tvárnicemi

Razicí ‰tít Unclemole TCC o prÛmûru 1860 mm –  

– technologie fiízeného protlaãování 



5
âD, DDC, MODERNIZACE 

TRAËOVÉHO ÚSEKU
HODONÍN–MORAVSK¯ 

PÍSEK
1997–1999

Modernizace cca 20 km dlouhého úseku II. Ïelezniãního 

koridoru byla první v˘znamnou Ïelezniãní stavbou 

spoleãnosti Subterra a.s. 

Koridorová traÈ v tomto úseku prochází 

územím národní pfiírodní památky Váté písky. 

Bylo tak tfieba dodrÏet velmi pfiísn˘ reÏim z hlediska 

poÏadavkÛ na ekologii 

a ochranu Ïivotního prostfiedí.

âD, DDC, MODERNIZACE 
TRAËOVÉHO ÚSEKU
MORAVSK¯ PÍSEK– 

–HU·TùNOVICE
(Moravsk˘ Písek–Nedakonice)

2000–2001



Rekonstrukce mostu 

u Ïst. Bzenec–Pfiívoz

v oblasti Váté písky

Terénní úpravy v záfiezu podél trati Hodonín–Rohatec

Nové úrovÀové nástupi‰tû ve stanici Nedakonice



6
BYTOVÉ DOMY 

POâERNICKÁ,

PRAHA–MALE·ICE
2000–2002

Komplex budov situovan˘ jako mûstsk˘ 

uzavfien˘ blok pfiedstavuje nejvût‰í obytn˘

celek zkolaudovan˘ v roce 2002,

stavûn˘ soudob˘mi technologiemi. 

Realizace tohoto bytového komplexu 

pfiedstavuje v˘jimeãnû zdafiilé spojení moderní 

bytové architektury, vysok˘ch 

technick˘ch poÏadavkÛ a v˘hodn˘ch 

ekonomick˘ch podmínek.



DvoupodlaÏní garáÏe

Bytová ãást s komerãními prostory v pfiízemí

Parková plocha uvnitfi

bytov˘ch domÛ



7
KOLEKTOR CENTRUM 1 

PRAHA
1985–2002

Témûfi 4 km dlouh˘ kolektor Centrum I. 

probíhá cca 30 m pod povrchem 

a je jedin˘m hlubinn˘m pátefiním kolektorem II. kategorie 

(zásobovacím), kter˘ pfiivádí do dané lokality 

v centru hlavního mûsta média s vût‰í kapacitou. 

KC I. zásobuje oblast vymezenou Anensk˘m námûstím, 

Uheln˘m trhem, Staromûstsk˘m námûstím, 

Celetnou ulicí, SenováÏn˘m námûstím 

a Jeãnou ulicí.



Komora kfiíÏení chodeb kolektoru

Vystrojená chodba kolektoru

Pfiíãná razicí hlava frézy 

na v˘loÏníku
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ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

A PODZEMNÍ GARÁÎE 

âESKÉ SPO¤ITELNY, 

BUDùJOVICKÁ, PRAHA 4
1997–2000

V˘jimeãnost této stavby spoãívá v dokonalém 

skloubení moderní architektury se specifick˘mi 

poÏadavky investora z bankovního sektoru. 

Tfii samostatné pûtipatrové administrativní budovy 

z Ïelezobetonového skeletu jsou v prÛãelí 

propojeny komunikaãní galerií, která cel˘ soubor 

prostorovû i funkãnû sdruÏuje v jeden celek 

pÛdorysného tvaru písmene E. 

Souãástí jsou i ãtyfipodlaÏní podzemní garáÏe.



Architektonick˘ prvek na stfie‰e budovy

PrÛãelí sklenûné spojovací galerie

âtyfipodlaÏní podzemní garáÏe



9
âD, DDC, MODERNIZACE 

TRAËOVÉHO ÚSEKU
OTROKOVICE–P¤EROV

2000–2002

Témûfi 24 km dlouh˘ modernizovan˘ úsek 

Otrokovice–Pfierov je souãástí II. Ïelezniãního koridoru 

a zároveÀ i mezinárodní Ïelezniãní magistrály 

E 65 Kdynû–Var‰ava–Bohumín–Bfieclav–VídeÀ. 

V rámci modernizace bylo mimo jiné 

obnoveno 141 km kolejového svr‰ku 

a zrekonstruováno a upraveno 

19 mostních objektÛ.

âD, DDC, MODERNIZACE 
TRAËOVÉHO ÚSEKU

P¤EROV–HRANICE
(kamenn˘ Jezernick˘ viadukt)

1999–2000



Rekonstruované úrovÀové nástupi‰tû ve stanici Hulín

Rekonstruovan˘ kamenn˘ Jezernick˘ viadukt z roku 1873

Moderní sanaãní stroj tûlesa 

Ïelezniãního spodku AHM 800 - R
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TUNEL MRÁZOVKA

1998–2005

Tato ojedinûlá stavba patfií mezi nejbezpeãnûj‰í 

svého druhu v Evropû. 

¤e‰í propojení vnitfiního okruhu Prahy 

mezi Strahovsk˘m tunelem a Barrandovsk˘m 

mostem. PfieváÏnû tfiípruhov˘ tunel, 

jehoÏ kapacita umoÏní prÛjezd 

aÏ 80 tisícÛm automobilÛ dennû,

pfiedstavuje z hlediska dopravního zatíÏení 

pro centrální ãást Prahy velmi 

citelné uvolnûní. 



Pokládání mezilehlé 

uzavfiené fóliové 

hydroizolace

Bednicí vÛz s bednûním klenby sekundární obezdívky v objektu strojovny vzduchotechniky

Bezpeãnostní SOS

v˘klenek



Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

tel.: +420 244 463 663, fax: +420 244 466 179

e-mail: info@subterra.cz

www.subterra.cz


