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Historie Subterra a.s.  

Jaká byla první stavba? 



Historie Subterra a.s.  

– první stavba 
 

• Září 1964 – výstavba Vodního díla Želivka 

- ražba štolového přivaděče pitné vody ze 

Želivky do Prahy 
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Mise, vize Subterra a.s. 

• Mise 

– Subterra je moderní stavební společností           

s mnohaletou tradicí. Váží si svých zákazníků 

i zaměstnanců, chová se zodpovědně                    

k celospolečenským hodnotám. 
 

• Vize 

– Být stavební firmou první volby trvale zvyšující 

svoji hodnotu. 



Subterra a.s. má svou strategii 



Významné stavby 

 • Silniční tunely 
 

• Železniční tunely 
 

• Metro a ostatní podzemní 

stavby 
 

• Kolektory  
 

• Železniční stavby 
 

• Vodohospodářské stavby 
 

• Čistírny odpadních vod 

• Občanské stavby 
 

• Bytové stavby 
 

• Rekonstrukce a renovace 
 

• Ekologické stavby 
 

• Protihlukové stěny 
 

• Technická zařízení budov 
 

• Ostatní stavby 
 

• Zahraniční stavby 



Silniční tunely 



Železniční tunely 



Metro a ostatní podzemní 

stavby 



Kolektory 



Železniční stavby 



Vodohospodářské stavby 



Čistírny odpadních vod 



Občanské stavby 



Bytové stavby 



Rekonstrukce a renovace 



Ekologické stavby 



Protihlukové stěny 



Technická zařízení budov 



Ostatní stavby 



Zahraniční stavby 
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Vedení společnosti Subterra 
 

Generální ředitel Ing. Ondřej Fuchs 
 

 

 

 

Obchodní ředitel 

Ing. Jiří Tesař 

 

 

 

 

Výrobně-technický  

ředitel 

Ing. Jaroslav Čižinský 

 

 

 

 

Ekonomický ředitel 

Ing. Pavel Zykán 

 

 

 

 

Personální ředitel 

Mgr. Karel Vašta 

 

 

 

 



Divize 1 

• Je specializovaná především na realizaci ražených a 

hloubených podzemních staveb: 
 

- dopravní tunely 

- prostorová podzemní díla 

- městské kolektory  

- liniové inženýrské sítě  

- podzemní energetická díla 

- podzemní vodohospodářská díla  

- a podobně. 

 

 

 

Ředitel: Jan Kvaš 

APD: Olga Martínková 

 

 

Kontaktní údaje: 

Koželužská 2246/5 

Praha 8 - Libeň 

 

 



Divize 2 

• Soustřeďuje se zejména na oblast pozemního stavitelství: 

-   výstavba objektů pro bydlení, ubytování, administrativu, obchod, 

rekreaci i stavbami pro průmyslové i jiné využití.  
 

• Zřizování a rekonstrukce inženýrských sítí: 

- převážně kanalizace, vodovodní řady a čistírny odpadních vod. 

 

 

 

Ředitel: Petr Kajer 

APD: Iva Hoffmannová 

 

 

Kontaktní údaje: 

Koželužská 2246/5 

Praha 8 - Libeň 

 

 



Divize 3 

• Většinu výrobního programu divize 3 tvoří dopravní stavby: 

- modernizace a optimalizace tranzitních železničních koridorů  a 

 elektrizace železničních tratí v ČR a SR  

- ucelené dodávky traťových úseků a železničních stanic  

- realizace železničních sítí na vybraných tratích 

- rekonstrukce železničních spodků i svršků na regionálních tratích 

- výstavba železničních vleček pro státní i soukromé investory.  

 

 

Kontaktní údaje: 

Elišky Přemyslovny 1325 

156 00 Praha 5–Zbraslav 

tel. +420 244 062 909 

 

 

Ředitel: Miroslav Kadlec 

APD: Eva Ondráčková 

 

 



Divize 3 

• Výstavba protihlukových opatření (železnice i silnice). 
 

• Ekologické stavby, zejména likvidace starých ekologických 

zátěží. 
 

• Zajištění realizace zařízení pro provozní informace a 

systému mýtných bran na dálnicích a rychlostních 

komunikacích.  

 

 

Kontaktní údaje: 

Elišky Přemyslovny 1325 

156 00 Praha 5–Zbraslav 

tel. +420 244 062 909 

 

 

Kontaktní údaje: 

Ostrovec 233, P.O. Box 28 

666 11 Tišnov 

tel. +420 244 063 333 

 

 



Divize 4 

• Zabývá se převážně výstavbou technických zařízení 

budov: 

- slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace 

- rozvody vzduchotechniky a tepla i zdravotně technické instalace 

- komplexní technologické dodávky (pro rezidenční projekty, 

průmyslové stavby, stavby obchodní vybavenosti a služeb, náročné 

a specializované technologické projekty nad rámec běžných 

technických zařízení budov.  

 

 
Kontaktní údaje: 

U Trati 1056/40 

100 00 Praha 10 

tel. +420 274 818 233 

 

 

Ředitel: Jiří Lev 

APD: Alena Příhodová 

 

 



Kultura společnosti 

- základní hodnoty 
• Profesionalita 

– kvalitní a efektivní odborná činnost vycházející z principů neustálého vzdělávání, 

všestranného zlepšování a zdravé soupeřivosti 

– respektovat zákony, dodržovat zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví a 

životního prostředí 

• Důvěryhodnost 
– silná, úspěšná, odborně respektovaná, trvale spolehlivá a čestná organizace 

– jednat v souladu s etickými normami, odpovědně a včas plnit povinnosti a 

dodržovat pracovní a občanskou kázeň 

• Stabilita 
– vychází z profesionality, důvěryhodnosti, získaných zkušeností a z úcty k práci 

předchozích generací našich zaměstnanců 

– využívání zkušeností, obohacování o nové poznatky a předávání novým 

spolupracovníkům 

 



Kultura společnosti 

- základní symboly 
• Obchodní název 

S u b t e r r a   a.s. 
 

• Základní logo 
 - grafické pojetí, volba písma a symbolika „nožů“ zosobňují firemní 

stabilitu, základní výrobní orientaci, duchovní a výrobní potenciál 

společnosti Subterra a.s. 
 

• Barvy  
 - žlutá symbolizuje energii, prosperitu a rozvojový potenciál 

společnosti, černá tradici a dlouhodobou stabilitu 

 

 

 



Kultura společnosti 

- krédo 
 

 

D R Ž Í M E   S L O V O 

 

 

Dvě slova shrnují a vyjadřují námi vyznávané 

základní hodnoty a sdílenou kulturu společnosti 

Subterra a.s.. 



Kultura společnosti 

- zásady vztahů 

• Zásady vnitřních vztahů ve společnosti 
 

• Zásady vztahů k veřejnosti 
 

• Zásady vztahů k obchodním partnerům 
 

• Zásady vztahů k životnímu prostředí 
 

• Zásady vztahů k bezpečné práci a 

ochraně zdraví 



Kultura společnosti 

- kodex Subterra a.s. 
• Trvalá úspěšnost společnosti Subterra a.s. je naším 

hlavním cílem.  
 

• Profesionalita, důvěryhodnost a stabilita jsou našimi 

základními firemními hodnotami.  
 

• Dokument „Integrovaný systém řízení společnosti“ je 

naším firemním zákonem. 
 

• Jeden k druhému se chováme s úctou a důstojností.  
 

• Odborná kvalifikace je naší firemní a osobní jistotou.  



Kultura společnosti 

- kodex Subterra a.s. 
• Spokojenost zákazníka je naším hlavním programem. 

 

• Jsme nároční k sobě, ke spolupracovníkům i 

k dodavatelům. 
 

• Majetek společnosti Subterra a.s. udržujeme a 

střežíme jako vlastní. 
 

• Na přírodu, bezpečnost práce a ochranu zdraví nikdy 

nezapomínáme. 
 

• Držíme slovo. 



Děkuji Vám za pozornost. 

Kontakt:  

 Mgr. Jana Jakoubková 

 Telefon:  +420 244 062 657 

 Mobil:  +420 602 430 620 

 E-mail: JJakoubkova@subterra.cz 

 Kancelář:  Subterra a.s., Bezová 1658, Praha 


