
Příloha č. 2 - Činnosti posuzovaných společností

2 Metrostav, a.s. 00014915 
Popis:

Metrostav a.s. je universální stavební společnost zajišťující řízení a realizaci náročných stavebních děl.. 
Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

3 STRABAG a.s. 60838744

Dopravní stavby:

- dálnice, silnice, zpevněné plochy

- sportoviště a zařízení pro volný čas

- zajišťovací a ochranné stavby

- výstavba vedení a kanalizace

- ekologické stavby

- železniční stavby (železnice)

- výstavba a rekonstrukce mostů (mosty)

- vodohospodářské stavby

- letiště, letištní plochy.

Pozemní stavitelství:

- bytová výstavba

- komerční a průmyslová výstavba

- občanská výstavba.

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

4 STRABAG Rail a.s. 25429949 

Provádíme:

- železniční, silniční stavby

- pozemní, průmyslové a inženýrské stavby

- vodohospodářské stavby

- svařování kolejnic

- projekční a geodetická činnost

- železniční nákladní doprava

Ano Ano Ano Ano Ano Ano

5 Skanska a.s. 26271303 

Popis:

Skanska a.s., divize Morava, oblast AT a speciálních prací se sídlem v Olomouci se zaměřuje na oblast asfaltových technologií a 

speciálních prací. Provádí pokládku asfaltových směsí, frézování a recyklaci komunikací, zlepšování zemin a montáž silničních svodidel 

a hydroosev.

Při práci vždy dodržujeme bezpečnost a ochranu zdraví, etické zásady a prosazujeme ekologicky šetrné postupy, materiály a 

technologie.

Zaměřujeme se na tyto práce:

- pokládka asfaltových směsí

- recyklace vozovek

- frézování komunikace

- zlepšování zemin

- montáž silničních svodidel

- hydroosev 

Ano

7 Porr a.s. 43005560 
Popis

Rozsáhlá činnost v oblasti pozemních staveb. 
Ano Ano

8 SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 

Popis:

Komplexní stavební služby:

-dopravní, inženýrské stavby

-pozemní stavitelství.

Výroba:

-asfaltové směsi. 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

9 ALPINE Bau CZ, a.s. 02604795 
Popis:

Výstavba, rekonstrukce a opravy silnic, dálnic, mostů, podchodů. 
Ano Ano

EUROVIA CS, a.s.1 AnoAnoAnoAno45274924

Služby:

-výstavba a modernizace silniční a dálniční sítě v České republice

-železniční stavby,

-výstavba a rekonstrukce kolejových tratí

-výstavba tramvajových linek

-modernizace vlakových nádraží

-výstavba a optimalizace hlavních železničních

koridorů

-sanace spodních staveb železnic

-výstavba bezbariérových přístupů či podchodů

-výstavba a rekonstrukce mostů

-přemostění, technologické postupy, vizuální sladění s

okolní scenérií

-sportovní stavby

-rekonstrukce sportovních areálů a sportovišť

-rekonstrukce městských komunikací

-rekonstrukce historických center

-parkoviště

-infrastruktura

-demolice

Ano

46342796OHL ŽS, a.s.6

Popis:

Stavební činnost, projekce, příprava, rekonstrukce, sanace, oprava, stavba:

Pozemní stavby:

-občanské stavby, domky na klíč

-bytová výstavba, rodinné domy

-nástavby bytových domů

-banky, hotely, administrativní budovy

-školy, zdravotnictví

-památkově chráněné a historické objekty

-průmyslové haly

-čerpací stanice

-vodovody, plynovody, kanalizace

-zateplování budov, staveb

-skeletové, ocelové konstrukce včetně nátěrů

i protipožárních

-energetické a ekologické stavby:

-měnírny, rozvodny, napájecí

stanice, transformovny, elektrické rozvaděče

-čistírny odpadních vod

-skládky, úložiště odpadů

-ekologické kotelny pro spalování biomasy

Mostní, silniční, podzemní a inženýrské stavby:

-mosty, tunely

-komunikace, silnice, dálnice

-parkoviště

-výroba, montáž ocelových konstrukcí

-podpovrchové stavby

-průmyslové stavby

Železniční stavby a stavitelství:

-železnice

-tramvajové dráhy

-přejezdy, nástupiště

-speciální technologie:

-sanace betonových konstrukcí

-injektáže

-stříkané betony a torkrety

-úprava povrchů komunikací a letištních ploch

-systémy dodatečného zpevňování konstrukcí HELIFIX

-izolace střech, spodních staveb, mostů

železárna:

-zpracování betonářské oceli PERFEKTA, METAX.

Autodoprava, nákladní doprava:

-kolové a pásové bagry

-těžká stavební mechanizace, stroje. 

Ano AnoAnoAnoAno



10 COLAS CZ, a.s. 26177005

Popis:

Komplexní výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací (dálnice, silnice), výstavba mostů, lomy, kolejové a 

vodohospodářské stavby.

Ano Ano Ano Ano

11
FIRESTA - Fišer, 

rekonstrukce, stavby a.s.
25317628 

Stavební činnost:

-monolitické konstrukce

-prefabrikované konstrukce

-předpjaté konstrukce

-spřažené konstrukce

-rekonstrukce veškerých výše uvedených konstrukcí

-statické zajištění mostních konstrukcí

metodou dodatečného předpjetí volnými

kabely typu MONOSTRAND

-sanace a statické zajištění objektů

pozemního stavitelství, památkově

chráněných objektů apod

-projekční činnost, návrhy řešení, diagnostika.

Výroba, montáž a opravy:

-ocelové mostní a další konstrukce

-drobné zámečnické výrobky.

Výstavba, stavba:

-vodojemy

-ČOV (čistírny odpadních vod)

-veškeré inženýrské sítě včetně důlní činnosti. 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano

12 M - SILNICE a.s. 42196868 

Popis:

Silniční a mostní stavitelství:

- dálniční stavby

- silniční stavby

- mosty monolitické a prefabrikované

- vodohospodářské stavby

- ekologické stavby

- pozemní stavby

- inženýrské sítě

- rekultivace.

Vyrábíme a dodáváme:

- živičné směsi

- drcené kamenivo

- betonové směsi

- prefabrikáty pro inženýrské a občanské stavby.

Zajišťujeme:

- projektovou dokumentaci

- geodetickou činnost

- laboratorní zkoušky v akreditované laboratoři

- speciální nákladní dopravu. 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano

13
Vodohospodářské stavby, 

s.r.o.
40233308

Popis:

Vodohospodářské stavby, zkráceně VHS, je jednou z nejvýznamnějších stavebních firem v severozápadních Čechách. Naše společnost 

je na trhu již od roku 1953, díky tomu má již mnohaletou praxi.

Stavby:

- vodohospodářské

- pozemní

- dopravní (silnice, dálnice, mosty, křižovatky, chodníky, parkoviště)

- průmyslové

- inženýrské

Inženýrské sítě:

- kanalizace

- vodovody

- plynovody.

Ekologické stavby:

- odpadové hospodářství

- čističky odpadních vod

- protlaky

- štoly.

Speciální práce:

- potrubní rozvody

- svářečské práce

- tepelné sítě.

Výroba:

- betonové prefabrikáty.

- asfaltové směsi.

Vodní díla. 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano

14 SILNICE GROUP a.s. 62242105

Výstavba:

- dopravní stavby

- inženýrské stavby

Ano Ano

15 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468

Popis:

Poskytuje komplexní dodávky občanských, průmyslových, vodohospodářských a inženýrských stavebních děl.

Disponuje vlastními kapacitami pro provádění hlavní stavební výroby i širokého spektra stavebních řemesel.

Ano Ano Ano Ano

16
Energie - stavební a báňská 

a.s.
45146802

Výstavba:

- inženýrské sítě

- podzemní stavby

- pozemní stavby

- báňské a ekologické stavby. 

Ano Ano Ano

17 PKS stavby a.s. 46980059

Předmět podnikání:

Vodoinstalatérství, topenářství

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 

tuny, jsou li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povole né 

hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 

nejvýše 9 osob včetně řidiče

Zámečnictví, nástrojářství 

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

výkon zeměměřických činností

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

projektová činnost ve výstavbě  

opravy silničních vozidel 

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 

výchova a výuka učňů střediska praktického výcviku 

Ano Ano

18 Subterra, a.s. 45309612

Subterra jako součást koncernu Skupina Metrostav je multioborovou stavební společností, jejíž výrobní program zahrnuje podzemní, 

pozemní i dopravní stavitelství, dále pak technická zařízení budov a technologické celky v rámci velkých infrastrukturálních staveb. 

Tomuto základnímu rozčlenění výrobního programu odpovídá i organizační uspořádání firmy do čtyř výrobních divizí. Subterra 

realizuje zakázky i v dalších stavebních oborech, jako jsou např. stavby vodohospodářské či sanace starých ekologických zátěží. Působí 

nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí, především na Slovensku, v Maďarsku, Německu a Švédsku.

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

19 Chládek & Tintěra, a.s. 62743881

Stavební firma, výstavba:

- kolejové stavby

- inženýrské stavby

- bytová výstavba

- nebytová výstavba

- rekonstrukce budov

Ano Ano Ano



20 GJW Praha spol. s.r.o. 41192869 

Hlavním oborem naší činnosti jsou již od doby našeho vzniku železniční stavby a s tím související stavební práce.

Hlavní naše činnosti jsou:

- novostavba a rekonstrukce železničních tratí a vleček

- stavba mostů, opěrných a zárubních zdí

- výstavba a rekonstrukce pozemních staveb

- projekční a inženýrská činnost

- dohlédací činnost

- pronájem mechanizace

Ano Ano Ano Ano

21
Chládek a Tintěra Pardubice, 

a.s.
25253361

Profil:

Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. jsme založili v dubnu roku 1994 jako dceřinou společnost litoměřické "matky" stejného 

jména. V roce 1997 jsme firmu transformovali na akciovou společnost a zcela osamostatnili, takže v současné době se jedná o 

suverénní podnik s jasně vymezenou vlastnickou strukturou i dalšími perspektivami rozvoje. Další milník v historii společnosti přišel v 

roce 2008, kdy jsme se stali součástí českého holdingu enteria a.s.

Ano Ano Ano

22 AŽD Praha s.r.o. 48029483

Popis

AŽD Praha je největší český výrobce a dodavatel řídicí, zabezpečovací, telekomunikační a informační techniky, zejména se zaměřením 

na oblast dopravy. Stabilní společnosti s více než 1600 zaměstnanci působí na trhu již 60 let.

Dodávky zaměřeny na oblast:

-kolejové dopravy

-silniční telematiky

-telekomunikací

-systému pro řízení metra.

Komplexnost služeb:

-analýza

-vlastní výzkum a vývoj

-projekce

-výroba (vlastní průmyslová výroba a kooperace)

-montáž (montážní závody v ČR i zahraničí)

-záruční servis a možná demontáž pro uplynutí životnosti. 

Ano

23 SDS EXMOST spol. s.r.o. 49454501 

Popis:

Stavby a rekonstrukce:

-mosty všech typů, tj. ocelové,

spřažené, železobetonové,

předepnuté a monolitické. 

Ano

24 IMOS Brno, a.s. 25322257 

Stavební činnost, projekce, architekt:

-pozemní, vodohospodářské a ekologické stavby

-projektová činnost.

Ano Ano Ano Ano

Popis:

-Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

-Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

-Zasilatelství a zastupování v celním řízení

-Ubytovací služby

-Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové 

portály

-Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

-Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

-Pronájem a půjčování věcí movitých

-Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

-Projektování pozemkových úprav

-Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

-Projektování elektrických zařízení

-Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

-Testování, měření, analýzy a kontroly

-Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

-Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

-Fotografické služby

-Překladatelská a tlumočnická činnost

-Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

-Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

-Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

-Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, 

prodejních a obdobných akcí

-Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

-Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

-Poskytování technických služeb

-Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

-Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

-Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

-Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

-Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

-Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti 

škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

-Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

-Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

-Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

-Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

-Pěstitelské pálení

-Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

-Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

-Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

-Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

-Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

-Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

-Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

-Výroba hnojiv

-Výroba plastových a pryžových výrobků

-Výroba a zpracování skla

-Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

-Broušení technického a šperkového kamene

-Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

-Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

-Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

-Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

-Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

-Výroba strojů a zařízení

-Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

-Stavba a výroba plavidel

-Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, 

letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

-Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

-Výroba a opravy čalounických výrobků

-Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

-Výroba zdravotnických prostředků

-Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

-Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

-Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

-Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

-Sklenářské práce, rámování a paspartování

-Zprostředkování obchodu a služeb

-Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

-Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

-Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

-Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů 

a záznamů

-Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

-Umělecko-řemeslné zpracování kovů

-Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení 

pracujících na malém napětí

-Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

-Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, 

upomínkových předmětů

-Velkoobchod a maloobchod

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Projektová činnost ve výstavbě

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 

tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 
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26
IDS - Inženýrské a dopravní 

stavby Olomouc a.s.
25869523 

Popis:

Údržba, výstavba a rekonstrukce železničních tratí a vleček.

Výstavba a rekonstrukce silnic.

Výstavba a rekonstrukce mostů.

Projekční stavební činnost.

Provozování dráhy a drážní dopravy na železničních vlečkách.

Pronájem železničních vozů a lokomotiv.

Překládková a skladovací činnost.

Ano Ano Ano Ano

27 SIGNALBAU a.s. 25840819

Popis:

Rekonstrukce, výstavba, realizace na klíč, montáž, revize:

- zabezpečovací technika drah

- sdělovací technika

- energetické sítě, zařízení.

Stavba, výstavba:

- trafostanice.

Zemní, výkopové práce:

- strojové, stroje a mechanizace

- protlaky pod vozovkou. 

Ano

28 VW WACHAL a.s. 25567225

Stavební firma:

-kompletní dodávka stavebních prací a zajištění technologií od projektu po klíč

-inženýrské stavby

-bytové a občanské stavby

-novostavby všeho druhu

-rekonstrukce a modernizace

-projektová činnost.

Ano Ano Ano

29 GEOSAN GROUP a.s. 28169522

Činnost:

- výstavba pozemních staveb

- výstavba komunikací

- speciální zakládaní staveb

- rekultivace

- výstavba čistíren odpadních vod

- výstavba kanalizací

- developerská činnost

Ano Ano Ano Ano Ano

30 ZEPRIS s.r.o. 25117947

Stavba, výstavba, projekce:

- inženýrské sítě

- plynovody, teplovody, vodovody

- kanalizační stoky a objekty

- rozvody pitné a užitkové vody

- potrubí pro dopravu dalších médií

- čistírny odpadních vod, ČOV

- studny, jímací objekty, úpravny vody, vodojemy

- zpevněné plochy, komunikace, chodníky, parkoviště

Ano

31 Ridera Stavební a.s. 45192464

Výstavba:

- veškeré stavební objekty, byty vč.inženýrských sítí

- zemní práce, pažení, bednění, armování, betonáž, zdění, montáž sádrokartonových konstrukcí

- práce PSV

Ano Ano

32 Podzimek a synové s.r.o. 46978194

Stavební a montážní firma:

-občanské stavby

-byty

-rodinné domy

-průmyslové stavby

-rekonstrukce historických staveb

-dodávka a montáž parketových podlah

Ano Ano

33 Froněk, spol. s.r.o. 47534630

Popis:

Stavební firma v oboru dopravních staveb.

Hlavní obory činnosti:

- stavby, rekonstrukce a opravy silnic-místních komunikací

chodníků, pěších zón, parkovišť

- polních a lesních cest

- účelových komunikací, dopravních ploch a nádvoří v

průmyslových objektech

- výstavba odvodňovacích systémů komunikací, úpravy vodotečí a malých vodních toků

- pokládky hutněných asfaltových a cementobetonových směsí

- pokládka mikrokoberců

- výroba a prodej obalených asfaltových směsí na obalovně Brant

- demolice objektů, skládka a recyklace asfaltových a betonových sutí

- zemní práce malého i velkého rozsahu včetně trhacích prací

- nákladní silniční doprava sypkých hmot

(zemina, písek, kamenivo)

- přeprava strojů a zařízení hmotnosti do 30t.

- těžba kamene a výroba drceného kameniva ve vlastním kamenolomu Brant. 

Ano Ano

Popis:

-Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

-Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

-Zasilatelství a zastupování v celním řízení

-Ubytovací služby

-Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové 

portály

-Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

-Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

-Pronájem a půjčování věcí movitých

-Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

-Projektování pozemkových úprav

-Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

-Projektování elektrických zařízení

-Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

-Testování, měření, analýzy a kontroly

-Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

-Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

-Fotografické služby

-Překladatelská a tlumočnická činnost

-Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

-Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

-Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

-Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, 

prodejních a obdobných akcí

-Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

-Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

-Poskytování technických služeb

-Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

-Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

-Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

-Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

-Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

-Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti 

škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

-Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

-Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

-Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

-Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

-Pěstitelské pálení

-Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

-Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

-Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

-Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

-Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

-Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

-Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

-Výroba hnojiv

-Výroba plastových a pryžových výrobků

-Výroba a zpracování skla

-Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

-Broušení technického a šperkového kamene

-Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

-Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

-Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

-Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

-Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

-Výroba strojů a zařízení

-Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

-Stavba a výroba plavidel

-Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, 

letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

-Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

-Výroba a opravy čalounických výrobků

-Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

-Výroba zdravotnických prostředků

-Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

-Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

-Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

-Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

-Sklenářské práce, rámování a paspartování

-Zprostředkování obchodu a služeb

-Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

-Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

-Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

-Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů 

a záznamů

-Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

-Umělecko-řemeslné zpracování kovů

-Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení 

pracujících na malém napětí

-Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

-Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, 

upomínkových předmětů

-Velkoobchod a maloobchod

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Projektová činnost ve výstavbě

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 

tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 
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34 PSJ, a.s. 25337220

Služby:

-komplexní finanční

-stavební servis

-zajištění zdrojů financování, jejich ověření, základní technicko-ekonomické rozvahy

-výběr a nákup pozemků

-vypracování projektové dokumentace

-vlastní realizace a zastoupení investorů v průběhu výstavby až do kolaudace staveb.

Ano Ano

35 HERKUL, a.s. 25004638

Provádíme:

- občanské stavby

- dopravní stavby

- inženýrské stavby

- bytová výstavba

Ano Ano Ano

36 INSKY spol. s.r.o. 00671533

Provádíme:

- pozemní stavby

- dopravní stavby a mosty

- ocelové konstrukce

- komunikace

Ano Ano Ano Ano

37 HABAU CZ s.r.o. 26068338

Stavební firma, centrála společnosti:

- silniční stavby, mosty

- vodohospodářské stavby

- železniční stavby

Ano Ano Ano Ano

38 KARETA s.r.o. 62360213

Realizace:

- dopravní stavby.

Obalovna živičných směsí.

Pokládání krytů vozovek.

Oprava a údržba komunikací:

- recyklace vozovek za studena.

Recyklační dvůr stavební suti.

Ano Ano Ano Ano

39 TOMI-REMONT a.s. 25508571

Popis:

Dopravní a inženýrské stavby.

Vodohospodářské a krajinné stavby.

Rekonstrukce železničních tratí. 

Ano Ano Ano Ano

40 VPK Suchý, s.r.o. 27085201

Popis:

Společnost VPK Suchý s.r.o. se zaměřuje na komplexní výstavbu a realizaci inženýrských sítí. Mezi naše stavební činnosti patří 

kanalizace, vodovody, plynovody, ČOV. Dále provádíme stavby dopravní, vodohospodářské a zemní práce. Výstavby realizujeme v 

oblasti Praha a Středočeský kraj.

Stavební činnost, výstavba:

- inženýrské sítě

- vodovody

- plynovody

- dešťová a splašková kanalizace

- odvodňovací systémy

- čistírny odpadních vod, ČOV

- přečerpávací stanice

- vodohospodářské stavby

- dopravní stavby (komunikace, chodníky, parkovací plochy)

- protlaky pod komunikacemi

- zemní a výkopové práce.

Ano

41 POHL CZ, a.s. 25606468

V současné době společnost POHL provádí komplexní dodávky:

- pozemních staveb

- inženýrských staveb

- vodohospodářských staveb

- podzemních staveb

- rekonstrukce stávajících objektů

Ano Ano Ano Ano

42 ROBSTAV k.s. 27430774 

Stavba, výstavba, rekonstrukce:

-vodohospodářské stavby

Práce:

-zemní

Ano Ano

43 D.I.S., spol. s.r.o. 46975616

Popis:

Nositel certifikátu ISO 9001:2009.

Studie, projekty, kompletní zpracování

nabídky, dodávky na klíč včetně revize,

tlakové zkoušky, inženýrink,

rekonstrukce, modernizace, opravy:

-stavby inženýrské, dopravní, liniové, vodohospodářské:

-kanalizační řady, přípojky, vpusti

-vodovody (PE, pozink, kamenina)

-plynovody NTL, STL

-komunikace (vozovky, silnice, dálnice,

parkoviště, chodníky, zámková dlažba)

-mosty (klenbové, rámové, monolity, železobetonové)

-čistírny odpadních vod, ČOV.

Řemeslnické práce:

-tunelování, protlaky menších profilů

-tesařské práce

-zámečnické (stavební) práce

-zemní práce-vybavenost grader MBU,

bagr JCB, rypadlo kráčející, UDS, dozer. 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

44 Zlínstav a.s. 28315669

Stavební firma.

Realizace:

-stavby:

-občanské

-bytové

-průmyslové

-ekologické

-stavby na klíč.

Rekonstrukce staveb.

Ano Ano

45 MORAVOSTAV Brno, a.s. 46347542

údržba, provádění novostaveb:

-bytové, občanské, průmyslové, inženýrské,

kostely, sakrální stavby, banky, domy i

rodinné, školy, sklady, výrobní haly,

půdní vestavby, nástavby, zakládání

staveb, omítky, fasády včetně

zateplování objektů, sádrokartony

-realitní činnost, pronájem provozních a

kancelářských prostor.

Montáž, opravy, údržba a revize:

-vyhrazená elektrická zařízení

do 1000 V p. Bušina, tel.602738806.

Výroba:

-rozvaděče nízkého napětí, nn.

Výroba:

-cementové zboží

-betonové prvky, prefabrikáty, panely stropní a stěnové

-montovaný skelet LOB, atypické prvky skeletů,

filigránové, praedalové stropy

-tyčové prvky, schody, vazníky, sloupy,

stěnové panely, tvárnice, obrubníky.

Ohýbárna:

-tvarování výztuže, stavební ocele

-zámečnická výroba, svařence, ocelové konstrukce

-stavební zámečnictví.

Ano Ano Ano



46 SYNER, s.r.o. 48292516

Popis:

Stavební firma

Stavební společnost

Realizace staveb velkého rozsahu na klíč.

Monolitické i prefabrikované stavby včetně rekonstrukcí, projektové dokumentace, inženýringu a subdodavatelské činnosti

Ano Ano Ano Ano

47 BAU plus, a.s. 02125633

Popis:

- realizace staveb

- rekonstrukce a opravy

- projektová činnost

- inženýrská činnost

- prodej stavebního materiálu

- investiční akce

- facility management

- technická zpráva

Ano Ano Ano Ano Ano

48 SAROUTE s.r.o. 26820706
Popis:

Dopravní značení.
Ano

49 VAŠSTAV, s.r.o. 46964541

Zabýváme se zakázkami pozemního stavitelství, tj. výstavbou bytů, rekonstrukcí objektů, škol, nemocnic apod. Naše firma je schopna 

Vám nabídnout realizaci projektu od zpracování investičního záměru přes realizaci, podpisu smluv s budoucími majiteli až po převod 

bytů nebo rodinných domů do osobního vlastnictví.

Ano Ano

50 SaM silnice a mosty a.s. 25018094

Stavební firma:

-komunikace

-mosty a opěrné zdi

-dopravní značení

-zábradlí

Ano Ano

51 Silnice Klatovy a.s. 45357307

Stavební práce:

-stavby, rekonstrukce silnic a mostů

-inženýrské sítě

-vodohospodářské stavby

-řečiště.

Těžba štěrkopísků.

Výroba betonových směsí.

Autodoprava, stavební mechanizace.

Ano Ano Ano Ano

52 DAICH spol. s.r.o. 42407559

Služby:

-stavební činnost

-výstavby inženýrských sítí

-výstavba a odbahnění rybníků, vodních toků

-dopravní stavby, komunikace a chodníky

-zateplování fasád

-výstavba a rekonstrukce parovodů a plynovodů

-protlaky a podvrty, štětové stěny

-bourání betonových a asfaltových konstrukcí, demolice

staveb

-výkup a zpracování kovového odpadu

Ano Ano Ano

53 Signal Projekt s.r.o. 25525441 

Popis:

Realizace všech stupňů projektu a vzdělávání v oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky pro dráhy, vlečky, metro, silniční signalizaci:

-elektrická zařízení od do 1000V

-projektová činnost ve výstavbě

-příprava staveb

Ano Ano

54 Beskydská stavební, a.s. 28618891

Předmět podnikání:

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 

tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 

izolatérství 

projektová činnost ve výstavbě

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

vodoinstalatérství, topenářství 

zámečnictví, nástrojářství 

truhlářství, podlahářství 

klempířství a oprava karoserií 

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Ano Ano

55 DOMISTAV CZ a.s. 27481107 

Popis:

Projektová činnost ve výstavbě

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Ano

56 TREPART s.r.o. 25917838 

Popis:

Demolice, odstraňování staveb a objektů.

Výkup a likvidace kovových odpadů.

Demontáže technologických celků, hal, konstrukcí a sil.

Sběr a likvidace kovů, druhotných surovin a šrotu. 

Ano

57
Inženýrské stavby Brno, spol. 

s.r.o.
41601645

Popis:

Stavební firma specializovaná na inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, energokanály, kolektory), pozemní komunikace a parkoviště 

(kompletní spodní stavba + asfaltové i dlážděné povrchy), chodníky (asfaltové povrchy i zámková dlažba), specializované 

vodohospodářské objekty (nádrže, vodojemy, čistírny odpadních vod), zemní práce.

Více o firmě

Inženýrské stavby Brno

Ano Ano Ano

58 MERTASTAV s.r.o. 26247461

Popis:

Stavební činnost, stavební firma, stavby na klíč, komplexní dodávky staveb:

-stavba plynovodů a vodovodů

-zemní práce:

-rypadla (JCB, KOMATSU, TEKEUCHI)

-nakladače (JCB, ROBOT, BOBEK)

-nákladní vozidla Liaz, Tatra 815

-vibrační vály, pěchy a desky

-inženýrské sítě

-kanalizace

-komunikace, chodníky (zámková dlažba, asfalt, beton)

-projekce a geodetické práce

-čistírny odpadních vod

-pozemní stavby (rodinné domy, průmyslové objekty, sportovní haly)

-certifikáty ČSN EN ISO 9001:2001

Půjčovna:

-stavební stroje firmy WACKER, CEDIMA.

Prodej, servis, dodávka, realizace, rekonstrukce:

-koupelny

-sanitární doplňky.

Ano Ano Ano Ano



59 EKKL, a.s. 27752771

Popis:

Výstavba a realizace:

- výstavba a rekonstrukce sportovních areálů a hřišť pro atletiku, fotbal, tenis, víceúčelová a dětská hřiště (vnitřní i venkovní umělé a 

přírodní venkovní povrchy)

- odborná projekční a konzultační činnost

- dodávky sportovního vybavení a oplocení

- čištění a regenerace sportovních povrchů

Zámečnictví, kovovýroba

- zámečnické práce

- řezání a zpracování plechů laserem

- ohýbání a tvarování plechů a trubek

- obrábění, svařování, dělení materiálů, lisařské práce.

Vybavení:

- laserový stroj firmy ADIGE-SYS

- CNC ohýbačka ELECT L80

- CNC zakružovačka typ 306 CN3-I

- hydraulický lis, tabulové nůžky, pásová pila, obráběcí stroje. 

Ano Ano

60 INPROS PRAHA, a.s. 47114444

Popis:

Poskytování projekčních, stavebních a inženýrských činností v oboru dopravních a inženýrských staveb. 

Hlavní činnosti

    zemní a bourací práce

    realizace pokladních vrstev

    pokládka obrub

        betonových

        kamenných (OP 1, OP 2, krajníků atd.)

        linek z kostek žulových drobných, velkých

    povrchy

        asfaltové betony – pokládka ruční, strojní

        lité asfalty

        betonové dlažby – ruční, strojní pokládka

        kamenné dlažby – velká dlažba

        drobná dlažba

        mozaika vápencová

        žulová

        mlatové povrchy

Vedlejší činosti

    přeložky IS

    vodovodní řady a přípojky

    kanalizační řady a přípojky

    svislé a vodorovné dopravní značení

    sadové úpravy

Ano Ano Ano

61 INSTA CZ s.r.o. 25374311

Popis:

Společnost INSTA CZ s.r.o. působí jako spolehlivý dodavatel v oboru výstavby a rekonstrukce vodohospodářských a inženýrských 

staveb. Zabýváme se kompletní realizací kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod, pozemních komunikací, mostů a podobně. 

Zajišťujeme také revitalizace náměstí či sídlišť a součástí našich dodávek je i projektová dokumentace.

Stavební činnost:

- vodohospodářské stavby

- inženýrské sítě

- pozemní komunikace, dopravní stavby

- projekční činnost, projektové dokumentace.

Výstavba, rekonstrukce:

- vodovody

- úpravny vody, vodojemy

- čistírny odpadních vod, ČOV

- podtlakové a tlakové kanalizace

- čerpací a vakuové stanice

- úpravy toků, obnova rybníků

- revitalizace náměstí a sídlišť

- parkovací a odstavné plochy

- cyklostezky

- zpevněné plochy, silnice, komunikace, chodníky

- pokládky živičných povrchů

Ano Ano Ano Ano Ano

62 BYSTROŇ Group a.s. 27800466

Popis:

Stavební firma BYSTROŇ Group a.s. se specializuje na stavební práce pro veřejný i soukromý sektor. Provádíme novostavby a 

rekonstrukce úřadů, nemocnic, škol, seniorských domovů, kancelářských budovy, sportovních zařízení, zoologických zahrad a 

zábavních parků.

Zajistíme Vám tyto služby:

- zateplení domů a fasád

- výstavba a rekonstrukce domů

- modernizace objektů

- revitalizace bytových domů. 

Ano Ano Ano Ano

63 MEDOX HQ, a.s. 27926435

Předmět činnosti:

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz 

nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Ano

64 SMP CZ, a.s. 27195147
Popis:

Naše firma SMP CZ, a.s. se sídlem v Praze 8 se zabývá komplexními službami v oblasti výstavby a rekonstrukce mostů
Ano

65 REPONT s.r.o. 26863057

Výstavba a rekonstrukce mostů, opravy povrchů, komunikací, asfaltové technologie, zeměměřičství

- zemní práce, realizace technologie, dokončovací práce, povrchové úpravy

- celkové rekonstrukce komunikací včetně přeložek inženýrských sítí

- opěrné a zárubní zdi

- protihlukové okna

- venkovní betonové dlažby

- penetrační technologie, geodetické práce

- kovovýroba

Ano Ano

66 Proficolor s.r.o. 25649868 

Popis:

Hlavním zaměřením společnosti PROFICOLOR, spol. s r.o. je komplexní protikorozní ochrana ocelových konstrukcí a technologických 

zařízení. Provádíme přípravu povrchu tryskáním, mechanickým čištěním a také vysokotlakým vodním paprskem. Realizujeme nátěry 

všemi druhy nátěrových hmot, protipožární nátěry a nástřiky. Protikorozní ochranu provádíme na nových stavbách, při 

rekonstrukcích starých staveb, ale také v rámci mobilního boxu. Součástí naší práce je i poradenství v oblast protikorozní ochrany s 

navrhnutím nátěrového systému vyhovujícího požadavkům zákazníka. Realizujeme zakázky v rámci ČR ale i po celé Evropě.

Práce, služby:

- protikorozní ochrana ocelových konstrukcí a technologických zařízení

- ochranné nátěry mostů

- příprava povrchu tryskáním ocelových konstrukcí a technologických zařízení

- příprava povrchu mechanickým čištěním ocelových konstrukcí

- příprava povrchu vysokotlakým vodním paprskem (zařízení URACA)

- protipožární nátěry a nástřiky

- nátěry všemi druhy nátěrových hmot včetně renomovaných zahraničních nátěrových hmot

- žárová metalizace Zn, Al, Cu

- stavba lešení pro realizaci vlastních zakázek

- nákladní přeprava konstrukcí a technologických zařízení.

Oblasti působení:

- protikorozní ochrana na nových stavbách, kde tvoří základ budoucího objektu nová ocelová konstrukce

- realizace protikorozní ochrany při rekonstrukcích starých staveb postavených na bázi ocelových konstrukcí

- realizace protikorozní ochrany v mobilním boxu

Ano

67 MARHOLD a.s. 15050050 

Popis:

Provádíme generální dodávky staveb, zateplování budov a odstraňování vad panelové výstavby. Dále developerská činnost, půdní 

vestavby, lešení PERI, reality, prodej a pronájem bytů. Vodohospodářské stavby a inženýrské sítě, rekonstrukce a modernizace
Ano Ano Ano Ano Ano



68
STAMONT - POZEMNÍ 

STAVITELSTVÍ s.r.o.
64617874

Výstavba:

- bytové a občanské

- průmyslové

- inženýrské.

Demolice, zemní práce.

Práce:

- malířské, natěračské, lakýrnické, tapetářské, obkladačské

Ano Ano Ano

69 ZNAKON, a.s. 26018055

Popis:

Středisko stavební výroby:

- rekonstrukce a výstavba komunikací

- výstavba kanalizací, vodovodů a ČOV

- výstavba a rekonstrukce mostů

Středisko oprav komunikací:

- pokládka asfaltových směsí

- vodorovné a svislé dopravní značení

- svodidlové systémy

- frézování trhlin a opravy spár v komunikacích

- strojní dosýpání krajnic

- dopravně-inženýrská opatření

Servisní organizace - obalovny:

- Středočeské obalovny, a.s.

- Strakonická obalovna, s.r.o.

Recyklace odpadů:

- mobilní recyklační linka

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů:

- SOLAR Jarošov s.r.o.

Developerské projekty:

- polyfunkční dům s 45 bytovými jednotkami a

komerčními plochami 

Ano Ano Ano Ano

70 MADOS MT s.r.o. 25297899

Popis:

MADOS MT s.r.o. je stavební společnost, která se zaměřuje na výstavbu, opravy i rekonstrukce mostních objektů. Dále provádíme 

výstavbu pozemních staveb jako jsou komunikace, silnice, parkoviště a vozovky. Realizujeme dopravní i vodohospodářské stavby, 

vlastníme technologie, díky kterým se nám podařilo navýšit objem výroby a rozsah výrobní činnosti a stavby zajišťujeme z pozice 

vyššího dodavatele. Mezi naše odběratele patří např. ŘSD ČR, kraje, Správy a údržby silnic, obce, soukromí investoři a velké stavební 

společnosti.

Nabízíme kompletní služby při výstavbě či rekonstrukci mostů, součástí našich činností jsou demoliční práce, opravy nosných 

konstrukcí včetně sanací betonových nosníků, osazení mostních svodidel i zábradlí nebo úpravy koryta potoků podél mostů a 

obnovení vozovek.

Činnost, výstavba dopravních staveb:

- výstavba mostních objektů, mostů, mosty

- rekonstrukce mostních objektů a betonových konstrukcí

- sanace betonových nosníků

- strojní pokládka asfaltem obalovaných směsí

- výstavba a rekonstrukce komunikací a parkovišť

- speciální zakládání: mikropilotáž, kotvení a hřebíkování, odebírání vzorků zeminy při jádrovém vrtání, maloprofilové studny, vrty pro 

kolektory tepelných čerpadel

- vodohospodářské stavby

- pozemní stavby

- silniční stavby

- demoliční práce, demolice

- dopravní značení (projekt, projednání a realizace)

- projektování silničních staveb

- dopravní značení

- geodetické práce

- opravárenská činnost v dílnách v Žamberku

- montáž a demontáž mostních provizorií s rozpětím do 24m.

Technologie, vybavení, mechanizace:

Ano Ano Ano Ano Ano

71 SYNER Morava, a.s. 63493675

Popis:

Stavební firma.

Dříve MANĎÁK a.s.

Vlastní developerské projekty.

Stavba, výstavba, dodávky na klíč:

-novostavby - bytové i průmyslové

stavby.

Rekonstrukce:

-sektor zdravotnictví, školství,

soukromý podnikatelský

Ano Ano

72 VÍTKOVICE REVMONT a.s. 25828258

Popis:

Inženýrská činnost ve výstavbě:

- provádění staveb

- projektová činnost ve výstavbě

- výroba kovových konstrukcí

- výkovky ze speciálních ocelí

Využíváme širokého sortimentu výroby VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, což nám umožňuje nacházet cenově dostupné a kvalitní 

řešení, které využíváme při obchodu s hutním materiálem na mezinárodní úrovni včetně financování. Zákazníkům nabízíme 

kompletní služby spojené s nákupem a prodejem ve strojírenském průmyslu. Naše servisní centrum pro dodávky výkovků a přířezů z 

nástrojových, speciálních a konstrukčních ocelí zajišťuje profesionální přístup s odkazem na kvalitu VMG

Ano Ano

73 BERGER BOHEMIA a.s. 45357269

Silniční stavitelství:

-silnice, mosty, železnice

-inženýrské sítě.

Pozemní stavitelství:

-stavby průmyslové

-bytové

-občanské

-zemědělské.

Kamenolomy, kamenivo, štěrk, štěrkopísek.

Obalovny živičných směsí.

Stavební mechanismy.

Autodoprava.

Inženýrské sítě.

Plynovody, plynofikace

Ano Ano Ano Ano Ano Ano

74 BT Beton - technik GmbH

Naše nabídka služeb zahrnuje kompletní konstrukční návrh základů a betonových vozovek pro letiště, dálnice a průmyslové areály. 

Kromě toho instalujeme také speciální konstrukce s technologií kluzných dlažeb, jako jsou cyklostezky, kolejové komunikace, vodicí 

stěny, zavlažovací kanály, deskové dráhy pro železnice nebo betonové obrubníky a vpusti pro asfaltové vozovky.

Kromě těchto kompletních služeb Vám můžeme nabídnout dílčí služby, které odpovídají vašim potřebám, jako je pronájem 

betonáren, betonových skluznic nebo jiných zařízení z této řady aplikací.

Ano Ano

75 Spilka a Říha s.r.o. 45021309 

Stavební firma:

-kompletní stavební činnost

-veškeré stavební práce, rekonstrukce a demolice.

Převažuje profese:

-zedník a stavební dělník

-ostatní řemesla

-obkladač, zámečník,

-instalatér, pokrývač

-tesař atd.

Specializace firmy jsou:

-zemní a výkopové práce

-likvidace kontaminované zeminy

Ano Ano



76 ASE s.r.o. 47536586 

Popis:

Projekční kancelář:

-projekce rozvodů

-rozvaděče

Koncern ASE

je společnost, zajišťující komplexní realizaci staveb, rekonstrukcí a služeb v energetice a průmyslu. Sestává z pěti společností, jejichž 

činnost na sebe plynule navazuje - společností ASE, s.r.o. (divize Energetika), ASE-MC s.r.o. (divize Kovovýroba), Fortel spol. s.r.o. 

(divize Výstavba), KB Servis Elektro spol. s.r.o. (divize Elektromateriál) a Pile-Elbud S.A. (divize Výstavba vedení). Díky jednotlivým 

divizím je koncern schopen realizovat nejnáročnější zakázky v oblasti elektro energetiky a průmyslu.

Mezi naše hlavní zaměření patří zejména projektování, výstavba, výroba, dodávka strojů a zařízení, provádění montážních činností a 

uvádění do provozu komplexních technologických celků.

Ano Ano

77 MONZAS, spol. s.r.o. 44222734

Popis:

Montáž, opravy, rekonstrukce a údržba:

- sdělovací, zabezpečovací zařízení pro železnici 

Ano

78 KKS, spol. s.r.o. 42340802

Realizace, stavba, stavby, výstavba, rekonstrukce:

-průmyslové haly

-občanské

-bytové, bytová, bytů, byty

-rodinné domy a domky, rodinných domů a domků

-komunikace, komunikací:

-silnice, cesty, chodníky

-mosty

-inženýrské sítě

-vodohospodářské stavby

Rekonstrukce, demolice, opravy:

-staveb.

Čerpací stanice

Stavební výroba

• Mosty a pozemní komunikace

• Rekonstrukce, opravy a demolice staveb

• Vodohospodářské stavby

• Stavby občanské vybavenosti

• Průmyslové haly

• Budovy pro bydlení

Ano Ano Ano Ano Ano Ano

79
SAFEROAD Czech Republic 

s.r.o.
25229761

Popis:

Produkty a služby:

- svodidlové systémy

- tlumiče a ochranné prvky

- dopravní značení

- DIO, DIR

- asfaltové zálivky

- zimní údržba

- technické vybavení akcí

Ano

80
Stavební společnost 

NAVRÁTIL, s.r.o.
46972021 

Provádí:

- novostavby, rekonstrukce, přestavby a modernizace staveb

- zajišťuje komplexní činnost, včetně projektových a inženýrských služeb

- autodoprava v rámci ČR

- půjčování stavebních strojů

Ano Ano

81 STYLBAU, s.r.o. 25957481

Generální dodavatel staveb:

- stavby bytové, průmyslové stavby - výrobní a skladovací haly, stavby občanské vybavenosti, sdministrativní budovy.

- inženýrská činnost

- projektové dokumentace

Ano Ano Ano

82 SAT, s.r.o. 49451251

Provádíme:

- frézování silnic a komunikací

- teplá, studená recyklace vozovek
Ano

83 STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. 25075543 

Popis:

Výstavba

- čistírny odpadních vod

- úpravny vod

- inženýrské sítě

- rodinné domy

- bytové celky dostavby

- rekonstrukce

- vodohospodářské stavby

- vodovody

- kanalizace

- vodojemy

Závlahové systémy 

Ano Ano Ano Ano

84 MATEX HK, s.r.o. 25968807 

Popis:

Montáže, opravy, rekonstrukce:

-elektrická zařízení NN, VO a VN do

35kV.

Zemní práce, teréní úpravy.

Rekonstrukce

-inženýrské sítě (elektro, vodovody,

kanalizace, plyn).

Dodávky, montáž, servis:

-systémy EZS, EPS

-kamerové systémy

-telekomunikační systémy - metalické,

optické.

-projekty a studie, rekonstrukce všech typů elektrických venkovních vedení

vysokého, velmi vysokého a zvláště

vysokého napětí

-projekty nových i rekonstrukce stávajících vedení i pro přenosy informací optickými vlákny

-studie tras vedení a výběr stavenišť

-studie technických řešení

-podklady pro výběrové řízení

-podklady pro zajištění materiálu

-výstavba, rekonstrukce a opravy

venkovních vedení VN a NN.

-systém pro automatizaci provozu

distribučních sítí vysokého napětí

-ocelové konstrukce

-stožáry pro přenos elektrické energie

ve všech napěťových hladinách

Ano Ano

85 KONSIT a.s. 18630197
Popis:

Dodavatel staveb různých druhů
Ano Ano

86 JHP spol. s.r.o. 25615254 



88 STAEG Stavby, spol. s.r.o. 24140520 

Stavební činnost, výstavba:

- pozemní stavby

- bytová a nebytová výstavba

- rodinné domy

- stavby občanské vybavenosti

- průmyslové stavby

- sportoviště

- dopravní stavby

- inženýrské stavby

Ano Ano Ano Ano Ano

89 HYDRO & KOV, s.r.o. 27720161 

Popis:

Společnost Hydro & KOV, s.r.o. provádí především stavební práce v oblasti vodohospodářských staveb. Naše portfolio služeb zahrnuje 

odbahňování rybníků, výstavbu bezpečnostních přelivů, kamenných zdí, opravy rybničních objektů, zemní práce a mnoho dalších 

služeb. Máme bezmála 50 let zkušeností a při realizaci našich zakázek zasahujeme do přírody s nejvyšší šetrností.

Stavební činnost, výstavba, služby:

- vodohospodářské stavby

- bezpečnostní přelivy, kamenné zdi

- vypouštěcí objekty

- odbahňování rybníků

- oprava rybničních objektů

- čištění a úprava vodních toků

- výstavba ČOV

- zemní práce

- rekultivace skládek

Ano

Zdroj: Vlastní zpracování z dat dle [20]

87 47676175AWT Rekultivace a.s.

Popis:

Společnost AWT Rekultivace a.s. poskytuje služby zaměřující se na rekultivační, zemní, stavební a demoliční práce. Jsme členem 

skupiny PKP CARGO, máme bohaté zkušenosti v tomoto oboru a disponujeme vlastní speciální technikou. Zabýváme se výstavbou 

skládek, likvidací průmyslových odpadů, dále provozujeme skládky odpadů a recyklujeme druhotné suroviny.

Rekultivace, rekultivační a stavební práce:

- sanace starých ekologických zátěží

- ekultivačně - asanační stavby

- rekultivace skládek, skládky

- provoz skládek

- likvidace a ukládání odpadů

- zemní práce

- demolice, demoliční práce.

Provozujeme:

- skládky pro nebezpečné a ostatní průmyslové odpady

- dekontaminační střediska pro nebezpečné odpady

- recyklační dvory pro demoliční odpad

- sklady chemických látek a přípravků

- čerpací stanice.

Služby:

- likvidace ekologických zátěží a odpadů

- skládkování odpadů

- dekontaminace a recyklace

- zneškodňování a využívání odpadů.

Projekční činnost:

- projekty zaměřené na ochranu přírody a krajiny, ekologické stavby

- projekty tvorby krajiny a vytváření zeleně

- projekce skládek odpadů a likvidace starých ekologických zátěží.

Autodoprava:

- nákladní sklápěcí vozidla, tahače, návěsy

- autojeřáby

- těžká technika: rypadla, buldozery, nakladače.

Další činnost:

- stavební činnost, výstavba, opravy a údržba budov

- zámečnické práce

- topenářské práce

- zednické práce

- opravy a servis nákladních vozidel a zemních strojů

- další

Ano


