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Skupina SMP
Profil

Slovo Martina Doksanského
pověřeného řízením Skupiny společností
VINCI Construction Filiales Europe Centrale
v České a Slovenské republice
Dobrý den, vážení čtenáři,
protože výše uvedené záhlaví je na první pohled velice komplikované, zjednodušujeme si to tak, že se jedná o Skupinu společností SMP.
Dovolte, abych Vám tedy popsal genezi Skupiny SMP. V rámci
kupónové privatizace vznikla v roce 1990 firma Stavby mostů
Praha specializovaná výhradně na mostní stavby. Do ní v roce
1995 vstoupil francouzský kapitál prostřednictvím společnosti
GTM. V roce 1997, resp. 1998 založily Stavby mostů Praha dvě
dceřiné společnosti, a to jednak SM 7 zaměřenou na předpínání
železobetonových konstrukcí a dále STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
(SMS) pro výstavbu mostů na území Slovenské republiky. V roce
2001 vznikla ve Francii Skupina VINCI a jednou z mnoha firem,
které se staly součástí tohoto koncernu, byla i GTM. Tím pádem se členy této rozvětvené rodiny staly i Stavby mostů Praha
se svými dvěma dcerami. V letech 2001 až 2005 došlo ke změně
názvu nejprve na SMP Construction a následně na SMP CZ (poslední změna nastala v souvislosti se squeeze-outem a získáním
100% podílu v SMP CZ společností VINCI Construction).

V průběhu let 2010 až 2011 jsme se rozhodli posílit naši pozici
ve vodohospodářském sektoru akvizicí společnosti specializované na vodohospodářské technologie. Po dlouhých jednáních
jsme v závěru roku 2011 ukončili akviziční proces a od roku 2012
se součástí naší Skupiny stala firma ARKO TECHNOLOGY. Získali
jsme tím schopnost nabízet a samostatně realizovat v podstatě
veškeré vodohospodářské stavby.
Náš 100% vlastník VINCI Construction v roce 2009 zakoupil společnost PRŮMSTAV. Ta pak byla následně v roce 2009 až 2010
zfúzována s firmou FCC. Společnost byla řízena francouzským
manažerem. V roce 2012 přijal akcionář strategii, že národní
firmy by na daném domácím teritoriu měly být řízeny lokálními
manažery. Proto jsem byl vyzván, ať navrhnu nového budoucího
ředitele společnosti PRŮMSTAV a následně převezmu záštitu nad
touto společností. V prosinci 2012 nastoupil do firmy PRŮMSTAV
Rafael Moreno a PRŮMSTAV se stal pátým členem naší Skupiny.
V této pětici firem jsme si postupně vytvořili model a pravidla
řízení Skupiny, která jsme zavedli od léta 2013.

V době, kdy jsem vstupoval do rodící se Skupiny SMP (což byl rok
2002), působila naše společnost SMP Construction již i v oboru
podzemních staveb. Podílela se na výstavbě trasy metra IV. C1 a likvidaci následků po povodních v r. 2002 na stanici metra C – Vltavská. Celkový obrat Skupiny v roce 2002 činil cca 1,1 mld. Kč (1 000
mil. Kč SMP, 80 mil. Kč SM 7 a 20 mil. Kč SMS).

Posledními dvěma členy našeho seskupení se staly společnosti PREFA PRO a OK Třebestovice, které spoluvlastníme
od 1. 7. 2014 se společností EUROVIA (50/50 %). My i EUROVIA
jsme do těchto dvou nově založených společností převedli veškeré naše aktivity spojené s výrobou a montážemi prefabrikátů
a ocelových konstrukcí.

V následujících letech jsme se zaměřili na významnou podporu
SM 7 i SMS, zvláště ústřední postava vzniku Staveb mostů Praha
Vladimír Brejcha, který se stal ředitelem útvaru dceřiných společností. SMP Construction, resp. později SMP CZ rozšířilo svou
působnost postupně do staveb vodohospodářských, ekologických
a energetických. V roce 2010 činil obrat tehdy tříčlenné Skupiny SMP necelé 4,1 mld. Kč, což byl dozvuk konjunktury vrcholící
v roce 2008 (z toho SMP CZ cca 3,3 mld. Kč, SM 7 0,3 mld. Kč
a SMS 0,5 mld. Kč).

Vedení Skupiny dnes společně se mnou tvoří kolegové Jan Jech
zodpovědný za obchodní oblast a Patrick Etienne Crosnier Leconte zodpovědný za ekonomiku a finance. Předpokládaný obrat
naší Skupiny v roce 2014 se bude pohybovat okolo 5 mld. Kč.
Těšíme se na spolupráci s Vámi!


Martin Doksanský

Tak jako u všech stavebních společností i u nás nastal v následujících letech pokles výkonů i celkových výsledků, a to o více než
třetinu v roce 2013.
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Jsme součástí
Skupiny VINCI
VINCI je světový hráč v oblastech koncesí a výstavby. Zaměstnává téměř 191 000 spolupracovníků ve stovce zemí.
Koncipuje, financuje, staví a spravuje infrastruktury a zařízení,
které přispívají ke zlepšení každodenního života a dopravní obslužnosti každého z nás.
Protože se jedná o stavby sloužící veřejnosti, považuje VINCI
dialog s partnery z řad státních i soukromých organizací za nezbytnou podmínku své činnosti.
Jelikož vizí Skupiny je globální úspěch a neomezuje se pouze
na ekonomické výsledky, VINCI se zavazuje k environmentální,
sociální a společenské výkonnosti.
Ambicí VINCI je vytvořit dlouhodobou hodnotu pro své klienty,
akcionáře a pro společnost.
Skupina VINCI: jedna organizace ve dvou odvětvích a pěti
pólech
KONCESE
VINCI Autoroutes (dálnice) provozuje ve Francii síť dálnic o délce
4 386 km. Každý den odbaví více než 2 miliony klientů, kterým
nabízí vysokou úroveň služeb.
VINCI Koncese doprovází své klienty v koncepci, financování,
inženýringu, provozování a údržbě velkých veřejných zařízení
(letiště, silniční a železniční infrastruktura, parkoviště, stadióny).
CONTRACTING
VINCI Energies působí ve 45 zemích světa. Sdružuje 64 000
profesionálů, kteří pracují ve službách veřejných společenství
a firmách pro rozvoj, vybavení, chod a optimalizaci jejich infrastruktur na energie, dopravu a komunikace, jejich průmyslových
středisek a budov.
EUROVIA je jedním z hlavních světových hráčů, který nabízí expertizy a know-how v oblasti dopravních infrastruktur (silnice,
železnice…) a v územních plánech města, provozování lomů, průmyslové výrobě (továrny na pojiva, obalovny…) a službách.
Most přes Korintský záliv v Řecku
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Nový Manifest „Společně!“
VINCI Construction – první francouzská Skupina a vůdčí v celosvětovém měřítku v oblasti výstavby – je zastoupena ve stovce
zemí a disponuje referencemi v oblastech pozemního stavitelství, inženýringu, vodních děl a specializovaných oborů spojených s výstavbou.
Její aktivita je rozprostřena do sítě 830 místních filiálek (hlavně
ve Francii, Evropě a Africe), specializovaných filiálek působících
na světových trzích a divizí orientovaných na realizaci velkých
projektů, ve kterých pracuje přibližně 69 000 spolupracovníků.
Více než svou velikostí se Skupina VINCI Construction vyznačuje:
• různorodostí svých znalostí, které se rozkládají do profesí
pozemních staveb, inženýrského stavitelství, vodních staveb
a specializovaných profesí spojených s výstavbou
• svým ekonomickým modelem složeným ze tří doplňujících
se dílů: místní filiálky, zkušenosti z inženýrského stavitelství rozložené do celosvětového měřítka, jednoho pólu společností zaměřených na řízení, koncepci a realizaci komplexních projektů
• svým modelem řízení propojujícím decentralizaci, práci v rámci sítě, autonomii a individuální odpovědnost vedení, ocenění
lidí a proaktivitu organizací

Udržet si náskok před ostatními a opírat se o kvalitní partnerství se zákazníky i s jejich prostředím: to je podle VINCI způsob, jak zůstat špičkovým hráčem ve svém oboru. Jde o ambici
vycházející z kultury vzájemné spolupráce, která se zde rozšiřuje
i na vztahy se všemi subjekty podílejícími se na projektech Skupiny. Je založena na vzájemné komunikaci, k níž přispívá také
nový Manifest.
Závazky zakotvené v novém Manifestu zahrnují hlavní zásady
a principy, které platí pro partnerské společnosti Skupiny VINCI. Spojují rovněž všechny zaměstnance, bez ohledu na jejich
rozdílné profese a původ.
Nový Manifest zakotvuje závazky, které VINCI uplatňuje vůči
všem svým partnerům. Největší důraz klade na vizi odpovědné
Skupiny, jejíž výkonnost nelze měřit pouze ekonomickými ukazateli. Manifest se přímo hlásí ke globální odpovědnosti, včetně
ekologické a energetické výkonnosti, zdraví a bezpečnosti při
práci a také k etickému a transparentnímu jednání podniků tvořících součást Skupiny.
Nový Manifest nabízí společný soubor závazků, které mohou přijmout všechny podniky patřící do Skupiny, a to bez ohledu na různé
sociální a ekonomické podmínky, institucionální rámec a odlišné
kultury zemí, v nichž působí. Zároveň vychází důsledněji z trvalejší
perspektivy. Jeho cílem je pak zejména definovat praktické zásady a soubor společných hodnot a postojů, jichž se v krátkodobém
i dlouhodobém výhledu mají držet všechny společnosti patřící
do Skupiny VINCI.
Ze stejně nadčasového hlediska také Manifest klade větší důraz
na přihlížení k názorům veřejných a soukromých partnerů Skupiny VINCI a na dialog s nimi, což představuje „nezbytnou podmínku pro činnost“ Skupiny.
Tyto závazky na nejvyšší úrovni Skupiny prosazuje generální ředitel, který zdůrazňuje nutnost „zapojení všech manažerů s cílem
prosadit uplatňování těchto závazků v praxi“. Jde o úkol pro všechny stupně managementu. Musí zakotvovat zásady udržitelného
rozvoje a dialogu se zainteresovanými stranami v rámci činnosti
a strategického projektu Skupiny. Tyto zásady se pak stávají poznávací značkou Skupiny a prostředkem jejího odlišení.
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VINCI CONSTRUCTION
Obrat v mil. EUR
16 775

VINCI
Construction
France

VINCI
Construction
UK

Počet zaměstnanců
68 881

VINCI
Construction
Overseas France

Sogea
Satom Africa

VINCI
Construction
v ČR a SR

SOLETANCHE

Soletanche
Freyssinet

VINCI
Construction
Grands Projets

Entrepose
Contracting

VINCI
Construction
Terrassement

Dodin
Campenon
Bernard

Warbud Polsko

SKUPINA SMP

ENVINET

Subsidiaries
in Central Europe

CFE

SOLHYDRO

Obrat v tis. Kč
4 860 679
Počet zaměstnanců
907

FREYSSINET CS

OK Třebestovice

PREFA PRO

Obrat v tis. Kč
696 306

Obrat v tis. Kč
84 779

Obrat v tis. Kč
75 441

Obrat v tis. Kč
62 668

Počet zaměstnanců
44

Počet zaměstnanců
32

Počet zaměstnanců
33

Počet zaměstnanců
19

SMP CZ

PRŮMSTAV

SMS

ARKO TECHNOLOGY

Obrat v tis. Kč
2 072 313

Obrat v tis. Kč
1 200 290

Obrat v tis. Kč
668 882

Počet zaměstnanců
449

Počet zaměstnanců
256

Počet zaměstnanců
74

(podíl 50 %)

(podíl 50 %)

(podíl 50 %)

Údaje o obratu a počtu zaměstnanců u českých a slovenských společností se týkají roku 2014.
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SMP CZ, a. s.
SMP CZ je stavební společnost působící v České a Slovenské
republice. Základním předmětem činnosti jsou všechny obory
stavebnictví. Kořeny SMP CZ sahají až do padesátých let minulého století. Tehdy – přesně v roce 1953 – byl založen specializovaný mostařský závod u firmy Stavby silnic a železnic. Ten
postupně rostl a sílil a soustředil výkvět mostařského stavitelství v Čechách. V roce 1990 došlo k osamostatnění a založení
nové akciové společnosti – Stavby mostů Praha. Finální přeměna
na SMP CZ nastala v roce 2005, kdy byli v rámci squeeze–out vypořádáni poslední drobní akcionáři a VINCI Construction získalo
100% majoritu.
Společnost SMP CZ je dále členěna na jednotlivé divize:
Divize Dopravní stavby
Divize Vodohospodářské stavby
Divize Průmyslové stavby
Divize Velké projekty
SMP CZ je 100% vlastníkem dceřiných společností ARKO TECHNOLOGY a STAVBY MOSTOV SLOVAKIA a 50% vlastníkem společností FREYSSINET CS, PREFA PRO a OK Třebestovice.  
Certifikáty:
SMP CZ je držitelem certifikátů managementu jakosti podle ČSN EN
ISO 9001, environmentálního managementu podle ČSN EN ISO
14001 a managementu BOZP podle ČSN OHSAS 18001.
Společnost SMP CZ je členem mnoha profesních organizací a během svého dlouholetého působení na stavebním trhu obdržela
mnoho ocenění, a to jak celá společnost, tak jednotlivé stavby.
Mezi stavebními firmami se v České republice co do obratu pohybuje mezi předními společnostmi.

SMP CZ, a. s.
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 185 111
E-mail: ou@smp.cz
Web: www.smp.cz
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Zavěšený most v Tuhnicích
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Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
a generální ředitel
Společnost SMP má více než 60letou tradici ve výstavbách a rekonstrukcích železobetonových mostů, ocelových a dřevěných lávek. Výjimečnou specializací je výstavba mostů z příčných prefabrikátů, výstavba mostů letmou betonáží a zavěšených a visutých
mostů. Stavby divize byly již mnohokrát oceněny na pravidelném
mezinárodním sympoziu Mosty.

Čistírna odpadních vod v Chebu

Dřevěný krytý most v Radošově

Významné mostní realizace jsou např. oprava Karlova mostu v Praze, rekonstrukce Wilsonova mostu v Plzni, oprava barokního mostu
ve Žďáru nad Sázavou, obnova mostu Radošov, mosty na dálnicích
a rychlostních komunikacích, např. most na D3 přes Lužnici a na D8
v Prackovicích.
Za poměrně krátkou dobu se společnosti podařilo vypracovat
se na přední místo českého trhu v oblasti vodohospodářských
staveb. Provádíme komplexní dodávky čistíren odpadních vod,
úpraven pitné vody, vodovodní a kanalizační systémy, protipovodňová opatření a úpravy vodních toků. Naše stavby získaly
ocenění „Nejlepší stavba vodního hospodářství“ v letech 2006
až 2012.

Most přes údolí Hačky u Chomutova

Čistírna odpadních vod v Novém Boru

Plavecký areál Šutka v Praze

Revitalizace Panské zahrady v Praze-Dubči

Most Chrástecká v Plzni

Tunel na obchvatu Jihlavy

Stanice metra Střížkov

Zrealizovali jsme rekonstrukce čistíren odpadních vod v Praze,
Domažlicích, Lounech, Strakonicích, Ústí nad Orlicí, Chebu, Novém Boru, Varnsdorfu, úpravny pitné vody v Souši, Hradišti, Jirkově, Břeclavi, Mostišti, ve III. Mlýnu, Mariánských Lázních, Plzni
a Břeclavi. Dále jsme realizovali stavby vodovodů, kanalizací, protipovodňových ochran v Ústí nad Labem a Praze, opravy vodních
toků a přehrad, plavební komoru Hluboká, vodní díla v Českých
Kopistech a v Záskalské.
Jsme schopni realizovat široký rozsah průmyslových staveb,
včetně dodávek technologických celků, sanace krajiny po důlní těžbě, výstavbu objemných úložišť, realizace retenčních nádrží, odstraňovat ekologické škody a zakázky technické a občanské vybavenosti.
Nejdůležitějšími stavbami byly rekonstrukce elektráren Tušimice
a Prunéřov, z ekologických odstranění ekologické zátěže v Pozďátkách a úpravna důlních vod Emerán. Z technické a občanské vybavenosti pak revitalizace Panské zahrady v Praze a plavecký areál
Šutka.

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II

Historie podzemních a inženýrských staveb u společnosti sahá
do roku 2000. Provádíme práce v hloubených i ražených tunelech
a máme potřebná oprávnění tyto činnosti provádět.
SMP CZ realizovala železobetonové konstrukce hloubených tunelů na prodloužení trasy „C“ pražského metra v úseku HolešoviceLetňany, opravy stanice metra Vltavská, hloubené tunely a spodní
klenbu s obklady v komplexu Blanka a stavební objekty v rámci
prodloužení trasy metra „A“.
Byla zahájena výstavba největší vodohospodářské stavby v ČR „Celková přestavba a rekonstrukce ÚČOV Praha – Nová vodní linka“,
kde naše společnost je vedoucím účastníkem čtyřčlenného sdružení.
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Plavební komora v Hluboké nad Vltavou
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PRŮMSTAV, a. s.
Společnost PRŮMSTAV působí v oboru pozemního stavitelství
mnoho let a má zde bohaté zkušenosti. Stavební práce realizuje
na celém území České republiky formou „na klíč“ i v rámci subdodávek. Předmětem dodávek jsou novostavby, rekonstrukce,
modernizace, adaptace, vestavby a nástavby s použitím standardních i zcela nových materiálů a postupů zaručujících vysokou kvalitu díla.
V roce 2013 oslavila společnost PRŮMSTAV 60 let své existence za účasti zaměstnanců, klientů a partnerských organizací. Tato
významná událost dokládá jedinečné dlouhodobé postavení společnosti na českém trhu.
PRŮMSTAV vstoupil do dalšího desetiletí své existence s potvrzenými ambicemi a s moderní vizí své stavební činnosti
jako součásti projektu sdílených hodnot s výrazným lidským
rozměrem.
Certifikáty:
Společnost PRŮMSTAV má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům norem ČSN EN ISO 9001, ČSN
EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 a normativního dokumentu Rady
kvality ČR – Systém managementu společenské odpovědnosti.
PRŮMSTAV splňuje kvalifikační předpoklady definované Systémem certifikovaných stavebních dodavatelů za účelem podávání
nabídek veřejným zadavatelům. PRŮMSTAV obdržel od Národního
bezpečnostního úřadu České republiky „Osvědčení podnikatele“,
které umožňuje přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení – důvěrné.

PRŮMSTAV, a. s.
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 244 096 111
E-mail: info@prumstav.cz
Web: www.prumstav.cz
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Karlín Hall 2 v Praze
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Ing. Rafael Moreno
předseda představenstva
a generální ředitel
Základem každé novostavby je její nosná konstrukce a tváří
každé stavby je její fasáda – tyto dva obory tvoří pilíř společnosti PRŮMSTAV a jádro její vlastní výrobní kapacity.

Karlín Hall 1, dnes sídlo vydavatelství Economia, v Praze

Francouzská školka v Praze

Nejsme společnost závislá v těchto klíčových oborech na subdodavatelích. Vlastníme významné know-how i díky našemu akcionáři, Skupině VINCI. Přestože je naším akcionářem zahraniční
společnost, stále jsme PRŮMSTAV, stále jsme firma s konkrétními lidmi s odpovědností, která umí přinést pro naše klienty
ty nejlepší zkušenosti a technologie.
Naše středisko monolitických konstrukcí realizuje zakázky po celé
České republice v bytové, občanské i administrativní výstavbě,
a to nejen v rámci vlastních dodávek, ale i samostatně pro přímé
objednatele. Pro svou činnost má středisko monolitických konstrukcí zázemí v areálu společnosti PREFA PRO, ve kterém jsou
vedle půjčovny bednění současně i ohýbárna armatury, zámečnická
a truhlářská dílna. Středisko disponuje stabilními i mobilními jeřáby,
nákladní dopravou a mechanizací. Stavební týmy využívají podpory
technického zázemí střediska a kanceláře geodetů.

Hotel Platnéřská v Praze

Fakultní nemocnice Motol v Praze

Hotel Axa v Praze

Závod s. n. o. p. v Pohořelicích

Administrativní budova Keystone v Praze

Centrum Excelence v Telči

Masarykovo nádraží v Praze

Středisko monolitických konstrukcí navazuje na své třicetileté zkušenosti, zároveň využívá moderní způsoby řízení a možnosti sdílení zkušeností s dceřinými zahraničními společnostmi. To přispívá
ke zvyšování kvality a odbornosti prováděných prací, a zajišťuje mu
tak postavení jednoho z hlavních dodavatelů monolitických konstrukcí v České republice.
Středisko fasád realizuje kontaktní zateplovací systémy, kompletní
revitalizaci obálky budov, předprojektovou a projektovou přípravu
včetně dotačních řízení. Práce provádí jak pro soukromé subjekty,
tak pro veřejné instituce.
Rok 2013 přinesl zajímavé stavby. Společnost PRŮMSTAV dokončila rekonstrukci haly Karlín Hall 1 v pražském Karlíně, kde dnes
sídlí vydavatelství Economia, a pokračovala ve výstavbě osmipodlažní kancelářské budovy s multifunkční halou, která je druhou
fází projektu Karlín Hall. Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR ozdobil nový fasádní a střešní plášť. Nový
5* design hotel v Platnéřské ulici v Praze 1 se po rekonstrukci
a stavebních úpravách otevřel pro hosty. Středisko monolitických
konstrukcí realizovalo v pražských Vysočanech exkluzivní projekt
Sedmikráska a byla zkolaudována třetí etapa bytového projektu
Britská čtvrť v lokalitě Západního Města v pražských Stodůlkách.

Bytové domy Britská čtvrť v Praze

PRŮMSTAV nabízí svým zákazníkům nejen dobrou cenu, ale také
dobrý tým lidí, výbornou bezpečnost na stavbě a komplexní
technické služby. Naší hlavní strategií je mít ty nejkvalitnější zaměstnance, opravdové odborníky, spolupracovat s kvalitními dodavateli a chovat se k nim jako k partnerům.
PRŮMSTAV jsou lidé, kteří chtějí stavět. Jsme tím, kdo dokáže postavit Vaši budoucnost, a dokazujeme to už více než 60 let.
Bytový objekt Nademlejnská v Praze
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STAVBY MOSTOV
SLOVAKIA, a. s.
V roce 1997 byla založena dceřiná společnost STAVBY MOSTOV
SLOVAKIA tehdejší společnosti Stavby mostů Praha, a. s. V začátcích se zaměřila na opravy a rekonstrukce a postupem času se její
obrat zvyšoval a rozšířilo se její portfolio činností na všechny obory stavebnictví. SMP CZ je 100% vlastníkem této společnosti.
Pevné zakotvení této společnosti na slovenském trhu podtrhuje
účast na význačných stavbách infrastruktury na Slovensku.
Certifikáty:
Společnost je držitelem certifikátů managementu jakosti podle
EN ISO 9001, environmentálního managementu podle EN ISO 14001
a managementu BOZP podle OHSAS 18001.
Motto „Spolu Môžeme Stavať“ je heslem zdůrazňujícím schopnost
spolupráce a kvality prováděných prací.

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.
Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 414 26 22
E-mail: stavbymostov@stavbymostov.sk
Web: www.stavbymostov.sk
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Montáž segmentů na silnici R1
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Milan Svoboda
předseda představenstva
a ředitel společnosti
Společnost STAVBY MOSTOV SLOVAKIA je dceřinou společností
SMP CZ. Byla založena v roce 1997, přičemž za období 17 let prošla zvyšováním technické, materiálové a organizační vybavenosti,
ale i rozšiřováním své činnosti, a to od sanací a rekonstrukcí přes
inženýrské stavby až k pozemním a vodohospodářským stavbám.
Vše s jednoznačným záměrem, vytvořením adekvátního postavení
na slovenském stavebním trhu.

Dálnice Mengusovce-Jánovce

Most Bělá na dálnici D1

Snahou společnosti je prioritně vysoká kvalita poskytovaných
služeb v oblasti realizace stavebních děl při maximálním dodržování ochrany BOZP a životního prostředí. Důležité jsou však i férové vztahy, ať již uvnitř společnosti nebo vztahy s dodavateli nebo
odběrateli, se kterými již spolupráce v minulosti proběhla nebo
těmi, které společnost získává ve složitém konkurenčním boji.
Nejvýznamnější činnosti, kterými se společnost prezentuje:
Dopravní stavby a mosty
• Monolitické železobetonové a předpjaté konstrukce
• Prefabrikované železobetonové a předpjaté mosty
a konstrukce
• Segmentová technologie
• Spřažené ocelobetonové mosty a konstrukce
• Zavěšené mostní konstrukce
• Železniční ocelové mosty
• Prefabrikované přesýpané konstrukce
• Rekonstrukce mostů a výstavba ocelových a dřevěných lávek
• Protihlukové stěny
Vodohospodářské a ekologické stavby
• Protipovodňové úpravy řek a potoků
• Kanalizace a čistírny odpadních vod
• Revitalizace a stavební úpravy městských ploch
Pozemní stavby
V celé historii byl zlomovým rokem rok 2009, kdy společnost
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA dostala příležitost ukázat v relativně krátkém čase svou kvalitu, a to na prvním a dosud jediném
PPP projektu (Public-Private Partnership) – R1 Nitra – Tekovské
Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat. V rámci projektu s objemem větším než 95 mil. EUR společnost zrealizovala 24
mostních objektů a 15 protihlukových stěn, čímž přispěla ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti na nově budovaných 51,6 kilometrech slovenských cest.

Galerie v Košicích

Most na silnici R1 u Nitry

Galerie v Košicích

Obchvat Banské Bystrice, křižovatka Rudlová

Most v Oravském Podzámku

Most na silnici R1 u Nitry

Společnost pokračuje v realizaci projektů s celoslovenským rozměrem, ať už pro Národní dálniční společnost, Slovenskou správu
silnic nebo další společnosti a organizace. V posledním roce jsme
rozšířili portfolio o vodohospodářské stavby. Ve sdružení s dalšími společnostmi se aktuálně podílíme na výstavbě veřejných
kanalizací a čistíren odpadních vod (Krásnovce-Šamudovice, Valaliky-Geča, Spišské Podhradie, Podunajské Biskupice). Nejnovější výzvou je stavba D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) s podílem
cca 26 mil. EUR, kterou realizujeme ve sdružení.

Most Ožďany
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ARKO
TECHNOLOGY, a. s.
Akciová společnost ARKO TECHNOLOGY byla založena 29. ledna 1991 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským
soudem v Brně, oddíl B, vložka 296. Firma vznikla za přispění
zahraničního kapitálu, dnes je SMP CZ 100% vlastníkem této
společnosti.
Základním předmětem podnikání jsou dodávky investičních
celků vodohospodářských staveb (čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody). Postupně firma rozšířila svou činnost i do oblasti dalších stavebních oborů komerční výstavby. Od roku 2005
se poskytované služby firmy rozrostly o provozování vodohospodářských zařízení pro veřejnou potřebu, výrobu bazénů a bazénové technologie. V dalších letech pak firma rozšířila svoji činnost
o oblast dmychadel a kompresorů.
Na Slovensku ji zastupuje organizační složka, která byla zřízena
v roce 2007 se sídlem v Bratislavě.
Certifikáty:
Společnost ARKO TECHNOLOGY je držitelem certifikátů systému
managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a systému
managementu BOZP podle OHSAS 18001.

ARKO TECHNOLOGY, a. s.
Vídeňská 108, 619 00 Brno
Tel.: +420 547 423 211
E-mail: arko@arko-brno.cz
Web: www.arko-brno.cz
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Turbodmychadlo TD 4 v Ústřední čistírně odpadních vod Praha
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Ing. Lukáš Mrázek
předseda představenstva
a ředitel společnosti
Hlavním předmětem zájmu společnosti ARKO TECHNOLOGY
jsou vodohospodářské stavby. Mezi nejčastěji realizovaná díla
z této oblasti patří:
• Čistírny odpadních vod
• Úpravny vody
• Vodovody a kanalizace
• Bazény a bazénové technologie
Kromě výše uvedených vodohospodářských staveb realizuje naše
společnost i zakázky z oblasti pozemního stavitelství, jako jsou
například:
• Výstavba komerčních objektů
• Přestavby, adaptace a rekonstrukce staveb
• Průmyslové a zemědělské stavby
• Bytová výstavba, zateplování fasád a nástavby panelových domů
• Výstavba a opravy místních komunikací a zpevněných ploch
• Rekonstrukce historických objektů
• Montáže sádrokartonových konstrukcí
• Elektroinstalační práce
• Montáže ocelových konstrukcí

Kanalizace a čistírna odpadních vod v Bartošovicích

Rozšíření stávající úpravny důlních vod Emerán

Nové uskladňovací nádrže čistírny odpadních vod v Sokolově

Rozšíření stávající úpravny důlních vod Emerán

Nové uskladňovací nádrže čistírny odpadních vod v Sokolově

Výměna dmychadel v objektu dmýchárna ve Štětí

Čistírna odpadních vod v Bratislavě

Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v Kroměříži

Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v Kroměříži

Mezi další činnosti společnosti patří dodávky dmychadel a kompresorů, a to šroubových i pístových kompresorů a veškerého příslušenství spolu s komplexní servisní činností.
ARKO TECHNOLOGY zajišťuje provozování vodohospodářských
zařízení včetně provozu veřejných sítí vodohospodářské infrastruktury v obcích.
V posledních letech společnost ARKO TECHNOLOGY získala tato
ocenění:
• Vodohospodářská stavba roku 2008 (v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod – investiční náklady nad 50 mil. Kč) za „Rekonstrukce vápenného hospodářství – II. etapa úpravny vody Želivka“
• Bazén roku 2009 – „Letní koupaliště Hodonín“ – na 5. mezinárodním veletrhu – bazény, sauny, solária a wellness
• Cena hejtmana Zlínského kraje v soutěži Stavba roku 2013: „Rekonstrukce a rozšíření úpravny vod v aglomeraci Kroměříž“

Intenzifikace úpravny vody – dávkování chemie v Meziboří

Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v Kroměříži
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FREYSSINET CS, a. s.
Akciová společnost FREYSSINET CS vznikla v roce 2011 vstupem nového vlastníka, francouzské firmy Freyssinet, do bývalé
společnosti SM 7, a. s., která působila na českém a slovenském
trhu více než 15 let v oblasti předpínání betonových konstrukcí
a geotechniky.
Akcionáři společnosti FREYSSINET CS jsou Freyssinet a SMP CZ,
každá z těchto společností vlastní polovinu akcií. Oba subjekty
patří do nadnárodní Skupiny VINCI Construction.
Společnost FREYSSINET CS působí na trhu s předpínacím systémem Freyssinet, který je po dlouhá léta vyvíjen a neustále zdokonalován a který je propracován pro využití v nejrůznějších aplikacích nejen v novostavbách, ale i při opravách a rekonstrukcích
staveb. Dalšími produkty z portfolia společnosti FREYSSINET CS
jsou sanace betonových konstrukcí, geotechnika, mostní ložiska a technologie těžkého zvedání.
Certifikáty:
FREYSSINET CS je držitelem Zlatého certifikátu č. 409/2013 Integrovaného systému managementu ČSN EN ISO 9001, ČSN EN
ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.

FREYSSINET CS, a. s.
Královická 267, 250 01 Zápy
Tel.: +420 326 377 900
E-mail: freyssinet@freyssinet.cz
Web: www.freyssinet.cz
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Čelákovická lávka
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Miroslav Havlíček
předseda představenstva
a ředitel společnosti
FREYSSINET CS je od roku 2011 pokračovatelem původní společnosti SM 7, firmy, která byla téměř 15 let spojována s vysokou technickou úrovní předpínacích systémů Dywidag a jejíž
stopu je možno nalézt téměř na všech významných inženýrských
stavbách na území Čech a Slovenska realizovaných na konci minulého a v první dekádě tohoto století. Rok 2011 začal psát novou etapu historie této společnosti. FREYSSINET CS je stejně jako
její akcionáři SMP CZ a Soletanche Freyssinet nedílnou součástí
nadnárodního stavebního koncernu VINCI.
Kromě předpínacího systému Freyssinet, který společnost FREYSSINET CS přinesla na český a slovenský trh, se společnost uplatňuje na trhu i s řadou dalších speciálních technologií a systémů,
ze kterých je třeba vyzdvihnout sanace a rekonstrukce stavebních
konstrukcí a jejich zesilování a dále těžké zvedání a manipulace
se stavebními konstrukcemi. Tyto systémy, založené na dlouholeté zkušenosti firmy Freyssinet, představují řadu jedinečných technologických postupů a speciálních materiálů a jsou komplexním
řešením pro sanace, rekonstrukce a zesilování stavebních konstrukcí všeho druhu. Většina pracovníků společnosti má dlouholeté zkušenosti v oboru mostního stavitelství a někteří z nich jsou
platnými členy různých profesních sdružení, jako např. ČKAIT nebo
SSBK i členy řešitelských týmů zabývajících se jak tvorbou resortních předpisů, tak i řešením speciálních odborných problémů.
Dalšími segmenty činnosti společnosti FREYSSINET CS jsou prodej a montáž elastomerových, hrncových i kalotových mostních ložisek navrhovaných a vyráběných na zakázku přesně
podle potřeb zákazníka včetně ložisek pro otáčení a vysouvání
konstrukcí a ložisek s možností výškové rektifikace a monitoringu velikosti reakcí. Novou aktivitou je obchod s celým sortimentem mostních dilatačních závěrů Freyssinet. V neposlední řadě
se FREYSSINET CS uplatňuje na trhu i prodejem celého sortimentu produktů pro geotechniku, lanovými a tyčovými horninovými kotvami počínaje přes mikropiloty až po injektážní vrtací
kotvy a zemní hřebíky. K celému sortimentu produktů je samozřejmostí poskytovat zákazníkům technickou podporu.

Ukládání předpínací výztuže na stavbě mostu v Trenčíně

Průchodky volných kabelů na stavbě D1 Fričovce–Svinia SO 202

Sanace nádrží v čistírně odpadních vod v Ústí nad Orlicí

Čelákovická lávka

Plovoucí spojka předpínací výztuže na stavbě mostu v Trenčíně

Zvedání mostu v Červeném Poříčí

Osazování kotev Freyssinet

Zesilující prstence chladicí věže v Elektrárně Prunéřov II

Sanace nádrží v čistírně odpadních vod v Chebu

Zvedání kotlů v Elektrárně Prunéřov II

V minulosti se společnost FREYSSINET CS podílela mimo jiné
na předpínání a na dodávce mostních závěsů mostu Apollo v Bratislavě a zavěšených mostů v Nymburce a Karlových Varech.
Z významných zakázek poslední doby je možno uvést několik
velkých mostních konstrukcí, jako jsou např. mosty na dálnici
D1 na Slovensku, kde se uplatnil jak předpínací systém Freyssinet,
tak i mostní ložiska. Rovněž výměna ložisek na lanovém mostě
na jižní spojce v Praze byla provedena za účasti FREYSSINET CS.
Největší zakázkou pro těžké zvedání byla výměna kotlů při rekonstrukci Elektrárny Prunéřov II. Z velkých zakázek z oblasti sanací
je možno jmenovat rekonstrukci ÚV Břeclav nebo ČOV Mariánské Lázně a Cheb.

Spouštění kotlů v Elektrárně Prunéřov II
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OK Třebestovice, a. s.
Společnost OK Třebestovice byla založena v květnu 2014 jako
dceřiná společnost SMP CZ a EUROVIA CS s 50% podílem obou
zakládajících společností.
Předmětem činnosti jsou výroba a montáže ocelových mostů
a lávek, železničních návěstních lávek a krakorců, přístřešků,
protidotykových zábran, portálů svislého dopravního značení
a dalších ocelových konstrukcí pro energetické, průmyslové
a vodohospodářské stavby.
Certifikáty:
Od svého začátku má společnost OK Třebestovice zaveden a udržován systém managementu kvality, environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN EN 9001,
ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Společnost je držitelem
certifikátů pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí do třídy
provedení EXC4 včetně dle ČSN ISO 1090-2, ČSN EN ISO 1090-1,
jejichž nedílnou součástí jsou i specifikace výrobního procesu
ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090‑2 a s konkretizací specifických požadavků SŽDC, TKP 19 staveb státních drah a MD ČR,
kapitola 19 TKP pozemních komunikací a specifikace procesu
montáže ocelových konstrukcí železničních a silničních mostů
podle ČSN EN 1090-2+A1 a ČSN 73 2603.

OK Třebestovice, a. s.
Tovární 164, 289 12 Třebestovice
Tel.: +420 325 510 119
E-mail: oktrebestovice@oktrebestovice.cz
Web: www.oktrebestovice.cz
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Železniční most ve Stašově
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Ing. Tomáš Chlasták
předseda představenstva
a ředitel společnosti
Společnost OK Třebestovice se sídlem Tovární 164, 289 12 Třebestovice je dceřinou společností EUROVIA CS a SMP CZ, kde tyto mateřské společnosti vlastní stejný podíl.

Lávka v Berouně

Mostní závěr v Žiželicích

Historie výroby sahá do poloviny minulého století, kdy byla výrobna součástí národního podniku Stavby silnic a železnic. Novodobá podnikatelská činnost byla zahájena v roce 1996 jako
společnost s ručením omezeným pod názvem SOK Třebestovice
a později EUROVIA SOK. Následně došlo k začlenění společnosti
pod společnou hlavičku majitele EUROVIA CS a od 11. 6. 2014 vzniká na základě společného podnikatelského záměru EUROVIA CS
a SMP CZ samostatná akciová společnost OK Třebestovice.
Společnost je činná v oblasti výroby a dodávek ocelových konstrukcí. Zajišťuje kompletní dodávky ocelových konstrukcí
od zpracování dílenské dokumentace přes vlastní výrobu až po jejich smontování na staveništi. Vzhledem k výrobním prostorám,
které činí cca 10 000 m2, nejsme téměř limitováni délkou, ale pouze nosnostmi jeřábů, které umožňují výrobu jednotlivých ocelových dílců do hmotnosti 40 t.

Portál na pražském okruhu v Lahovicích

Montáž lávky přes Vydru na Šumavě

Výroba ocelové konstrukce pro most v Ústí nad Orlicí

Poloportál – Hořejší nábřeží v Praze

Most v Českých Budějovicích

Protihluková stěna na lanovém mostě v Praze

Protikorozní ochrana mostního závěru LW160

Nutné je připomenout technické vybavení jednotlivých provozů,
kde se dá říci, že společnost je ohledně strojního vybavení soběstačná pro veškerou zámečnickou výrobu včetně povrchové
ochrany.
Hlavní výrobní oblasti jsou svařované konstrukce mostních objektů, ocelové konstrukce portálů a krakorců dopravního značení, ocelové konstrukce protihlukových stěn, mostní dilatační
závěry ALGAMOD a FREYSSINET. Na základě licenční smlouvy
mateřské společnosti SMP CZ bychom se na trh rádi vrátili s výrobou mostních ložisek.
Aktuální zakázka je orientována na mosty, inženýrské a dopravní stavby, které dnes vyplňují téměř 100 % z celkové kapacity
společnosti.
Společnost OK Třebestovice zaměstnává průměrně 60 kvalifikovaných svářečů, zámečníků, lakýrníků a dalších 20 zaměstnanců
v technických oborech.

Ložisko pro stavbu mostu na R1 na Slovensku

Zábradlí mostu přes Lužnici na D3
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PREFA PRO, a. s.
PREFA PRO byla založena v květnu 2014 jako dceřiná společnost SMP CZ a EUROVIA CS s 50% podílem obou zakládajících
společností.
Výrobní portfolio tvoří železobetonové prefabrikované konstrukce dopravních (dálnice, silnice a železnice), inženýrských
(mosty), pozemních, vodohospodářských a průmyslových (technologických) staveb. PREFA PRO patří mezi výhradní dodavatele
prefabrikovaných mostních segmentů. Firma používá speciální
výrobní technologie předem i dodatečně předpjatých prvků
(mostní nosníky, střešní vazníky a vaznice). Veškeré naše výrobky
jsou nabízeny včetně dopravy a montáže.
Certifikáty:
Společnost PREFA PRO má certifikované systémy managementu
kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle
ČSN EN 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.

PREFA PRO, a. s.
Královická 267, 250 01 Zápy
Tel.: +420 326 377 800
E-mail: prefa-pro@prefa-pro.cz
Web: www.prefa-pro.cz
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Úložiště segmentů v areálu PREFA PRO
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Ing. František Kozel
předseda představenstva
a ředitel společnosti
PREFA PRO je největší výrobnou v oblasti dopravních a inženýrských staveb na území ČR. Hlavním předmětem podnikání
této společnosti je výroba železobetonových prefabrikátů včetně technického vývoje a inovací. Vedlejší činností společnosti je
doprava a montáž prefabrikovaných konstrukcí.

Noční montáž nosníků na stavbě v Hrdlech

Úložiště segmentů na stavbě na Slovensku

Výrobní areál PREFA PRO zahrnuje pět výrobních hal o délce
120 m s mostovými jeřáby o nosnosti 64 t. Výrobní haly zásobuje
mísicí jádro s míchacími zařízeními o celkové kapacitě 1+0,5 m3.
Materiálové hospodářství je řešeno krytými skládkami kameniva
a čtyřmi cementovými sily. V areálu výrobny je laboratoř. Výrobna
disponuje vlastní trafostanicí včetně náhradního zdroje, vodárnou, železniční vlečkou, vodním přístavem a příjezdovou komunikací II. třídy s možností napojení na rychlostní komunikaci R10
(Exit 10 je vzdálen od výrobny 7 km).
Výrobní portfolio tvoří konstrukce dopravních (dálnice, silnice
a železnice), inženýrských (mosty), pozemních, vodohospodářských a průmyslových (technologických) staveb.

Protihluková stěna na obchvatu Kolína

Příčníky Trojského mostu v Praze

Segmenty protihlukových stěn v areálu PREFA PRO

Montáž segmentu na R1 na Slovensku

Protihluková stěna na silnici R7

Protihlukové stěny na D11

Segmenty v PREFA PRO

Společnost PREFA PRO používá speciální výrobní technologie,
mezi které patří:
• Předem i dodatečně předpínané konstrukce
(mostní nosníky, střešní vazníky a vaznice)
• Mostní segmenty (výhradní dodavatel)
• Protihlukové stěny
• Silniční svodidla
• Lícní (římsové) prefabrikáty
• Speciální betony (SCC, HPC, UHPC) s využitím vláken
• Výroba (zpracování) betonářské výztuže
Významné projekty 2014:
• Modernizace D1 – dodávka předpínaných mostních nosníků
• Modernizace trati Horusice-Ševětín – dodávka předpínaných
mostních nosníků
• Lubenec-Bošov – dodávka předpínaných mostních nosníků
• Trojský most – dodávka předpínaných mostních příčníků
• Modernizace trati Ústí nad Orlicí – dodávka mostních filigránů
a říms
• Rekonstrukce trati Ústí nad Labem – dodávka mostních oblouků
• Plavební komora Velký Osek – dodávka deskových panelů ostění komory
• Tunel Blanka (Prašný most-Myslbekova) – dodávka tenkostěnných desek (vláknobeton), ostění portálů

Montáž nosníků nad dálnicí D1

Armokoš mostního segmentu
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Kontakty
SMP CZ, a. s.
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 185 111
E-mail: ou@smp.cz
Web: www.smp.cz
PRŮMSTAV, a. s.
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 244 096 111
E-mail: info@prumstav.cz
Web: www.prumstav.cz
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.
Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 414 26 22
E-mail: stavbymostov@stavbymostov.sk
Web: www.stavbymostov.sk
ARKO TECHNOLOGY, a. s.
Vídeňská 108, 619 00 Brno
Tel.: +420 547 423 211
E-mail: arko@arko-brno.cz
Web: www.arko-brno.cz
FREYSSINET CS, a. s.
Královická 267, 250 01 Zápy
Tel.: +420 326 377 900
E-mail: freyssinet@freyssinet.cz
Web: www.freyssinet.cz
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Tato publikace je zhotovena z papíru z odpovědných zdrojů odpovídajících požadavkům norem FSC.

OK Třebestovice, a. s.
Tovární 164, 289 12 Třebestovice
Tel.: +420 325 510 119
E-mail: oktrebestovice@oktrebestovice.cz
Web: www.oktrebestovice.cz

Základní ideou lesní certifikace FSC je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové
lesy. FSC vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů
a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky.

PREFA PRO, a. s.
Královická 267, 250 01 Zápy
Tel.: +420 326 377 800
E-mail: prefa-pro@prefa-pro.cz
Web: www.prefa-pro.cz

Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. Každý zpracovatel ve zpracovatelském řetězci od lesa k zákazníkovi
je držitelem certifikátu FSC. To dává zákazníkovi jistotu, že kupuje
výrobek z šetrně obhospodařovaných lesů.

