POZEMNÍ
STAVBY

GROUND CONSTRUCTIONS

ŘADOVÉ DOMY POD CÍSAŘKOU
Investiční náklady bez DPH 50 mil. Kč
Výstavba luxusních řadových vil.
TERRACED HOUSED POD CISARKOU
Investment excluding VAT 50 million CZK
Construction of luxury terraced housed.

VÝZNAMNÉ REALIZOVANÉ STAVBY/
MAJOR REALIZED BUILDING CONSTRUCTIONS

REKONSTRUKCE OBJEKTU KOKOS, ČVUT-FAKULTA BIOMEDICÍNY KLADNO, I. A II. ETAPA
Investiční náklady bez DPH 105 mil. Kč
Rekonstrukce objektu zahrnující rekonstrukci vestibulu, auly, posluchárny, stravovacího
zařízení vč. zázemí, výměnu výtahů a vybudování laboratoře XRAY.
Byly provedeny venkovní úpravy.
RECONSTRUCTION OF THE BUILDING OBJECT KOKOS, TECHNICAL UNIVERSITY,
FACULTY OF BIOMEDICINE KLADNO, STAGE I. AND II.
Investment excluding VAT 105 million CZK
Reconstruction of the building, including reconstruction of lobby, auditorium, lecture hall,
catering establishment incl. facilities, replacement of lifts and building of XRAY laboratory.
Exterior works were made.

INFRASTRUKTURA PRO BIOMEDICÍNSKÉ
INŽENÝRSTVÍ, ČVUT KLADNO
Investiční náklady bez DPH 24 mil. Kč
Nástavba laboratorního křídla budovy.
INFRASTRUCTURE FOR BIOMEDICAL ENGINEERING,
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY KLADNO
Investment excluding VAT 105 million CZK
Additional storey of the laboratory wing of the building.

DOMOV DŮCHODCŮ S LŮŽKY NÁSLEDNÉ PÉČE
OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO
Investiční náklady bez DPH 118 mil. Kč
Novostavba třípodlažního částečně podsklepeného objektu
propojeného se stávajícím monoblokem nemocnice.
RETIREMENT HOME WITH AFTER-CARE BEDS
IN THE DISTRICT HOSPITAL KLADNO
Investment excluding VAT 118 million CZK
Newly built three storey partly cellared object connected
with the existing hospital monoblock.

LETECKÉ MUZEUM METODĚJE VLACHA, MLADÁ BOLESLAV
Investiční náklady bez DPH 125 mil. Kč
Novostavba jednopodlažní haly, dvoupodlažní admininistrativní
části a pětipodlažní vyhlídkové věže.
METODĚJ VLACH AVIATION MUSEUM, MLADA BOLESLAV
Investment excluding VAT 125 million CZK
Newly built single-storey halls, two-storey admininistrativní
parts and five-story observation tower.

REGENERACE BYTOVÉHO SOUBORU LUPÁČOVA, PRAHA
Investiční náklady bez DPH 410 mil. Kč
Celková regenerace a rekonstrukce souboru panelových domů
a vybudování střešních nástaveb.
REGENERATION OF THE RESIDENTIAL COMPLEX LUPACOVA , PRAGUE
Investment excluding VAT 410 million CZK
Total regeneration and reconstruction of the prefabricated buildings
complex and construction of the roof extensions.

NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV
Investiční náklady bez DPH 119 mil. Kč
Novostavba transfuzní a hematologické stanice,
přístavba a rekonstrukce monobloku.
RUDOLF AND STEFANIE HOSPITAL IN BENESOV
Investment excluding VAT 119 million CZK
New building of transfusion and hematology station
and extension and reconstruction of the monoblock.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM
Investiční náklady bez DPH 170 mil. Kč
Rekonstrukce křídla monobloku nemocnice.
DISTRICT HOSPITAL PRIBRAM
Investment excluding VAT 170 million CZK
Reconstruction of the wing of the hospital monoblock.

NEMOCNICE KLADNO, ČÁST A
Investiční náklady bez DPH 599 mil. Kč
Rekonstrukce monobloku nemocnice.
HOSPITAL KLADNO, PART A
Investment excluding VAT 599 million CZK
Reconstruction of the hospital monoblock.

NEMOCNICE KLADNO, STAVEBNÍ ČÁST CENTRA AKUTNÍ MEDICÍNY
Investiční náklady bez DPH 1,2 miliardy Kč
Výstavba objektu a jeho napojení na stávající monoblok nemocnice.
HOSPITAL KLADNO, BUILDING PART OF THE ACUTE MEDICINE CENTRE
Investment without VAT CZK 1.2 billion
Construction of a building and its connection to the existing hospital
monoblock.

SPORTOVNĚ – REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ
Investiční náklady bez DPH 158 mil. Kč
Přeměna bývalého vojenského výcvikového prostoru na sportovně
– rekreační areál zahrnující výstavbu centrálního objektu, parkoviště,
tras pro in-line bruslení, napojení cyklostezky, lanového centra a dalšího
zázemí multifunkčního turistického centra.
SPORTS – RECREATION AREA VRCHBELA
Investment excluding VAT 158 million CZK
Transformation of the former military training area into the sports-recreation area including the construction of the central object, parking,
routes for in- line skating, connection of the bicycle path, rope park and
other facilities of the multifunctional tourist center.

REVITALIZACE VRŠOVICKÉ VODÁRNY V BRANÍKU
Investiční náklady bez DPH 214 mil. Kč
Rekonstrukce objektů kulturní památky z let 1906-1907 postavené dle
návrhu architekta prof. Jana Kotěry a realizace nových dispozic kulturně
společenského objektu, chráněné dílny a provozního zázemí.
REVITALISATION OF THE VRSOVICE WATERWORKS IN BRANIK
Investment excluding VAT 214 million CZK
Reconstruction of objects of the cultural monument built in the years
1906-1907 acc. to the project of the architect prof. Jan Kotera and
implementation of new dispositions of the cultural and social object,
sheltered workshops and operational background.

Společnost provádí stavby občanského vybavení, bytových domů, domů
s pečovatelskou službou, vzdělávacích zařízení, sportovních hal, správních
a administrativních objektů, nákupních a obchodních center a rekonstrukce
a novostavby nemocničních objektů.
K tomuto segmentu se váže nabídka provádění demoličních prací, sanací
a dekontaminací lokalit, včetně průzkumu zasažených lokalit, manipulace
a přepravy kontaminovaných materiálů, laboratorních analýz. Dále provedení speciálních stavebních prací – realizace nových podlah, rekonstrukce
stávajících ploch z materiálů na bázi akrylátových, epoxidových, polyuretanových či cementových hmot, odvlhčení zdiva, sanace povrchů.

Within this segment there are in particular the construction of nursing
homes, educational facilities, sports halls, administrative buildings, shopping and business centers, hospital buildings and revitalization of prefabricated houses.
The segment relates to the offer of implementation of demolition and
earthworks, including handling and shipping of materials. Also, it is related to the craft works – electric installation works, sanitary, heating works,
iron works, carpentry and joinery works incl. manufacture of furniture and
specialized construction works – the implementation of new and reconstruction of existing surfaces from the materials based on acrylic, epoxy,
polyurethane and cementitious materials, dehumidification of masonry,
sanation of surfaces.

OBČANSKÉ A BYTOVÉ STAVBY
• 	 Výstavba 234 bytových jednotek, Kladno – Ostrovec [330 mil. Kč]
• 	 Bytový dům Švédská, Praha 5 – Smíchov [85 mil. Kč]
• 	 11 dvoupodlažních řadových domů, Praha 5 – Řeporyje, developerský projekt [75 mil. Kč]
• 	 Výstavba nového dětského domova v Unhošti [92,4 mil. Kč]
• 	 Rekonstrukce části objektu Havlíčkovo nám. 11, Praha 3 [21 mil. Kč]
PRŮMYSLOVÉ STAVBY
• Výrobní haly RAKO III Rakovník [193 mil. Kč]
• 	 Výrobní haly a admin. budova GRAFOBAL Slaný [209 mil. Kč]
• Výrobní areál firmy SHOWA Kladno [115 mil. Kč]
• Výrobní závod SAGEM Kladno [298 mil. Kč]
• Výrobní hala MITSUBISHI Slaný [160 mil. Kč]
• Výrobní závod CEBALSOL Kolín [200 mil. Kč]
• 	 Výrobní závod DONALDSON Chomutov [94 mil. Kč]
• Areál FORD CHAROUZ, Kladno [30,5 mil. Kč]
• Závod na výrobu biodieselu MEROCO a.s. Slovensko [56 mil. Kč]
• Čerpací stanice PHM Lukoil Praha [40 mil. Kč]
• Rozšíření výrobního závodu LINET II Želevčice [33,8 mil. Kč]
• 	 Energetický špičkovací zdroj 43 MW, GT Kladno [62,9 mil. Kč] – na základě auditu stavby,
byla Energie zařazena do registru spolupracujících firem pro vyššího dodavatele Škodu Praha a.s.
• 	 Laboratoř nanotechnologie ČVUT, FBMI [7,5 mil. Kč]

VÝBĚR OSTATNÍCH REALIZOVANÝCH STAVEB/
SELECTION OF OTHER COMPLETED WORKS

CIVIC AND RESIDENTIAL BUILDINGS
• Construction of 234 housing units, Kladno – Ostrovec [CZK 330 million]
• Apartment house Svedska str. Prague 5 – Smichov [CZK 85 million]
• 11 two-storey terraced houses in Prague 5 – Reporyje [CZK 60 million]
• Construction of a new orphanage in Unhost [CZK 92.4 million]
• Reconstruction of part of the building at Havlickovo nam. 11, Prague 3 [CZK 21 million]
INDUSTRIAL BUILDINGS
• Production halls RAKO III Rakovnik [CZK 193 million]
• Production halls and admin. building GRAFOBAL Slany [CZK 209 million]
• Production premises of the company SHOWA Kladno [CZK 115 million]
• Production plant SAGEM Kladno [CZK 298 million]
• Production hall MITSUBISHI Slany [CZK 160 million]
• Production plant CEBALSOL Kladno [CZK 200 million]
• Production plant DONALDSON Chomutov [CZK 94 million]
• FORD CHAROUZ premises, Kladno [CZK 30.5 million]
• Bio-diesel plant MEROCO a.s. Slovak Republic [CZK 56 million]
• Pumping Stations for Fuels and lubricants Lukoil Prague [CZK 40 million]
• Extension of the production plant LINET II Zelevcice [CZK 33.8 million]
• 	Energy peak-power source 43 MW, GT Kladno [CZK 62.9 million] – based on the construction
audit, the Energy was included into the registry of the cooperating companies for the general
contractor Skoda Praha a.s.
• 	Laboratory, Czech Technical University, faculty of biomedicine Kladno [CZK 7.5 million]

Energie – stavební a báňská a.s.
je česká stavební společnost s vlastním kapitálem
235 milionů Kč, pětisty kmenových zaměstnanců
a aktuálním ročním obratem 1,2 miliardy Kč.
Na stavebním trhu České republiky působí již 50 let.

Výrobní program společnosti zahrnuje komplexní i dílčí
dodávky v oblastech stavebního trhu:
•	pozemní stavby (průmyslové stavby, bytová výstavba,
stavby občanské vybavenosti, stavby administrativního
a sportovního charakteru)
•	inženýrské stavby (technická infrastruktura, inženýrské sítě, podzemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby)
• báňské a ekologické stavby (odstraňování starých
ekologických zátěží vzniklých důlních činností nebo
chemickými provozy)
Společnost disponuje odpovídajícím technickým vybavením pro výstavbu tradičními technologiemi i pro specializované činnosti. K základním výrobním kapacitám patří
rozsáhlý dílensko-údržbářský a skladový areál, početně
i druhově rozsáhlý park nákladní dopravy, speciálních zemních strojů, strojů pro manipulaci s těžkými břemeny, strojů
a zařízení pro práce prováděné hornickým způsobem.
Tyto realizační předpoklady doplňují a rozšiřují dceřiné
společnosti. Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s.,
jejímž prostřednictvím je provozována báňská záchranná služba, která je součástí integrovaného záchranného
systému jako jedna z jeho úzce specializovaných složek
a společnost Eurogas, a. s., která se aktivně podílí na vědecko-výzkumné činnosti v oblasti odstraňování starých
ekologických zátěží.
Společnost má certifikován integrovaný systém řízení
jakosti dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle BSI OHSAS 18001.

ČESKÁ STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ SPOLEČNOST S TRADICÍ
CZECH CONSTRUCTION AND MINING COMPANY WITH TRADITION
Energie - stavební a báňská a.s.
SÍDLO SPOLEČNOSTI/REGISTERED OFFICE
Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
IČ/RN 45146802, DIČ/TIN CZ45146802
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ/GENERAL MANAGEMENT
PLZEŇSKÁ 276/298, 151 23 Praha 5
T/RECEPCE/RECEPTION 257 282 111, FAX 257 282 582
E-MAIL energie@enas.cz
http://www.energie-as.cz

Energie – stavební a báňská a.s. is Czech joint stock construction
company with the a capital of CZK 235 million, more than five hundred skeleton staff and current annual external turnover of CZK 1.2
billion. The company has been operating on the Czech construction
market for 50 years. Production program of the company includes
complete and partial construction supplies in the field of the ground,
civil and mining engineering.
Energy has an adequate staff and technical equipment for the construction by traditional methods and for the specialized tasks. The
basic manufacturing capabilities include an extensive workshop,
maintenance and storage area, large freight transport park, special
earthmoving machinery, machinery for handling of heavy loads and
performing of mining works.
These realization requirements are complemented and expanded
by the subsi-diaries. Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s.
(Central Mine Rescue Station Prague) through which the mine rescue service is performed and which is part of the integrated rescue
system as one of its highly specialized components and the company Eurogas, a. s., which is actively involved in research activities
in the field of the remediation of old ecological burdens.
The company has certified the integrated quality management
system according to CSN EN ISO 9001, the environmental protection according to CSN EN ISO 14001 and the occupational safety
according to BSI OHSAS 18001.

