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Motto Motto

Být společností, která je pro 
partnery volbou Jistoty. Jistoty odpo-
vědnosti, odborné erudice, technické 
úrovně a zdatnosti, nasazení a přímo-
čarého směřování k cíli, kvality a cit-
livého přístupu k okolí a lidem.

To be a company that represents  
a level of Certainty for its partners:  
The certainty of responsibility, ex-
pertise, technological standard and 
capability, involvement and straight-
forward pursuit of goals, quality, and 
a sensitive approach to the environ-
ment and people.

I/59 křižovatka Banská Bystrica SO 202  
(Dceřiná společnost SMS)

I/59 Banská Bystrica intersection, SO 202  
(Subsidiary SMS)
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Naše vize Our vision

Patřit v oborech dopravních,  
vodohospodářských a průmyslových 
staveb mezi nejvýznamnější a z po-
hledu zákazníků nejžádanější staveb-
ní společnosti v České republice.

Podporou růstu a rozvoje akti-
vit ve Slovenské republice vytvářet 
předpoklady pro možnost stanovení 
obdobných cílů.

To be one of the premier and 
preferred construction companies in 
the Czech Republic in the fields of 
transportation, water management, 
and industrial construction.

To pave the way for the possi-
bility of setting similar goals in the 
Slovak Republic by way of supporting 
the growth and development of ac-
tivities there.

Pohled na lanový most v Praze po provedené rekonstrukci 
(Divize 3)

View of the cable bridge in Prague after reconstruction  
(Division 3)
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Historie
SMP CZ – společnost, jejíž kořeny sahají až do roku 

1953, kdy byl u n. p. Stavby silnic a železnic založen 
speciální závod pro inženýrské konstrukce z předpjaté-
ho betonu. Ten se orientoval hlavně na výstavbu mostů 
a právě předpjatý beton umožnil veliký pokrok při zavá-
dění nových mostních technologií. Ve firmě je vedena 
kronika, kde jsou zachyceny všechny stavby od založení 
společnosti až po dnešek. Je to téměř dva tisíce staveb, 
postavených po celém území České a Slovenské republi-
ky, ale také v Německu a dokonce i v Egyptě. 

Po reorganizaci podniku se jako závod 2 n. p.  
Stavby silnic a železnic podílel na významných inženýr-
ských stavbách a rozvoji mostních technologií. K osa-
mostatnění pod novým názvem Stavby mostů Praha 
došlo k 1. 4. 1990 a od 5. 5. 1992 je podnik akciovou 
společností. První rok nového tisíciletí byl i rokem změ-
ny názvu akciové společnosti Stavby mostů Praha na  
SMP CONSTRUCTION, a. s. Ve druhé polovině roku 2005 
proběhla přeměna společnosti SMP CONSTRUCTION, a. s., 
na společnost SMP CZ, a. s. Jediným současným akcioná-
řem je mezinárodní skupina VINCI, divize Construction, 
část Filiales Europe centrale.

Současnost
Dnes je SMP CZ multioborovou stavební společnos-

tí, která má divizní oborové členění. Společnost tvoří  
6 divizí, z toho 5 výrobních. Poslední – šestou divizí je 
vedení společnosti (Divize 9). Naše divize se dělí na stře-
diska, která mají buď regionální působnost (Divize 1, 5, 
8), nebo jsou členěna profesně, tzn. že každé středisko 
vykonává určitou specializovanou činnost (Divize 3, 7).

SMP CZ zaměstnává téměř 800 zaměstnanců a její 
působnost je prakticky po celém území České republiky. 
Mezi nejvýznamnější vlastní základny patří Beroun, kde 
se především vyrábí ocelové konstrukce, a je centrem 
řízení mechanizace a dopravy, dále Brandýs nad Labem, 
kde sídlí modernizovaná Prefa, ve které se vyrábějí 
mostní nosníky podélné i příčné (segmenty), betono-
vé díly protihlukových stěn a také např. ocelová výztuž. 
Třetí důležitou základnou jsou Nučice – areál, kde sídlí 
středisko mající na starosti skružový materiál (podpěrné 
konstrukce mostů), bednění, lešení apod. SMP CZ má 
dvě dceřiné společnosti, ve kterých je 100% akcionářem 
– SM 7, a. s., a Stavby mostov Slovakia, a. s.

The past
SMP CZ’s history dates back to 1953, when the state 

enterprise Stavby silnic a železnic (Road and Railroad 
Construction) formed a specialised branch for utility 
structures of pre-stressed concrete. It focused primar-
ily on bridge construction and it was pre-stressed con-
crete that enabled great progress in deployment of new 
bridge technologies. The company keeps a chronicle 
capturing all projects from its inception to this day. This 
comprises almost two thousand projects built all over 
the Czech and Slovak Republics as well as Germany and 
even Egypt. 

Following the company’s restructuring, it operated as  
Závod 2 of Stavby silnic a železnic, n. p., and partici-
pated in major utility projects and in the development 
of bridge technologies. The company was spun off  
under the new name Stavby mostů Praha as of 1 April 
1990, and since 5 May 1992 the company has been  
a joint - stock company. The first year of the new  
millennium marked a change of the company’s name 
from Stavby mostů Praha to SMP CONSTRUCTION, a. s.,  
and SMP CONSTRUCTION transformed into SMP CZ, a. s.,  
in the latter half of 2005. Currently, its sole shareholder 
is the VINCI international group through its Construction 
Division, Filiales Europe centrale section.

The present
SMP CZ today is a diversified construction company 

with divisions based on specialisation. The company 
consists of 6 divisions, 5 of which are in production. The 
last – sixth – division is the company’s management 
(Division 9). Our divisions are subdivided into centres, 
which either operate regionally (Divisions 1, 5, and 8), 
or are structured by profession, which means that each 
centre conducts a specific activity (Divisions 3 and 7).

SMP CZ employs almost 800 people, and its opera-
tions are virtually nationwide, all over the territory  
of the Czech Republic. Its major facilities are Beroun, 
where steel structures are manufactured and where 
a transportation and management centre resides, and 
Brandýs nad Labem, where the modernised Prefa re-
sides and produces bridge beams - both longitudinal 
and transverse (segments), concrete segments for noise 
barriers, and steel reinforcement. The third major base 
is in Nučice – the site of the centre in charge of cen-
tring equipment (bridge supporting structures), form-
work, scaffolds, etc. SMP CZ has two subsidiaries and 
is a 100% shareholder – SM 7, a. s., and Stavby mostov 
Slovakia, a. s.

The Company‘s profileProfil společnosti
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Organisational structure

 

The Company‘s profile

Organizační schéma

Profil společnosti

Generální ředitel / 
CEO

Obchodní ředitel / 
Commercial Director

Výkonný ředitel / 
Executive Director

Administrativně-finanční ředitel / 
Administrative/Financial Director

Personální ředitel / 
HR Director

Ředitel správy dceřiných společností / 
Director for administration of subsidiaries

DIVIZE 1 Dopravní stavby / 
DIVISION 1 Traffic Construction

DIVIZE 3 Podzemní stavby a specializace /
DIVISION 3 Underground Construction  

and Special Works

DIVIZE 5 Vodohospodářské stavby /
DIVISION 5 Water Management  

Construction

DIVIZE 7 Ocelové konstrukce, doprava  
a mechanizace / DIVISION 7 Steel Structu-

res,Transportation and Mechanisation

DIVIZE 8 Průmyslové stavby /
 DIVISION 8 Industrial Construction

SM 7 

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA 
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 SMP CZ‘s registered office

SMP CZ, a. s.

Evropská 1692/37
160 41 Praha 6

The company‘s bodies
Board of Directors
Chairman: Jean-Louis Choulot until 20 May 2009 
   Martin Doksanský from 20 May 2009
Vice-chairman: Martin Doksanský until 20 May 2009
   Jan Jech  from 20 May 2009
Members: Jan Jech  until 20 May 2009
   Dame N‘Diaye from  30 Jun 2009
   Vojtěch Janoušek until   4 Mar 2010
   Pavel Kameník from   4 Mar 2010 
Procurist: Vladimír Brejcha

Supervisory Board
Chairman: Václav Krauz  until  15 Jul 2009
   Rainer Beisel  15 Jul 2009 – 31 Mar 2010
   Andre M. Hubard from 31 Mar 2010
Members: Eric Abadie
   Rainer Beisel until  15 Jul 2009
   Eric Zeller  until 23 Jun 2009
   Olivier Mathieu
   Josef Richtr
   Jean-Louis Choulot 
       23 Jun 2009 – 31 Mar 2010
   Eric Barthelemy from 31 Mar 2010
   Marc F. Cornil  from 31 Mar 2010

Management
Chief Executive Officer: 
   Martin Doksanský       
Executive Director: Václav Krauz      
Administrative/Financial Director: 
   Dame N‘Diaye      
Commercial Director: 
   Jan Jech      
Subsidiary Administration Director: 
   Vladimír Brejcha   
HR Director: Pavel Kameník  
      
Division 1 Director: Antonín Brnušák
Division 3 Director: Luděk Borový  until 1 Sep 2009
   Josef Richtr  from 1 Sep 2009
Division 5 Director: Jan Freudl     
Division 7 Director: Pavel Panuška
Division 8 Director: Jiří Bažata
   

The Company‘s profile

Sídlo SMP CZ

SMP CZ, a. s.

Evropská 1692/37
160 41 Praha 6

Orgány společnosti
Představenstvo
Předseda: Jean-Louis Choulot do 20. 5. 2009 
   Martin Doksanský od 20. 5. 2009
Místopředseda: Martin Doksanský do 20. 5. 2009
   Jan Jech  od 20. 5. 2009
Členové: Jan Jech  do 20. 5. 2009
   Dame N´Diaye od 30. 6. 2009
   Vojtěch Janoušek do   4. 3. 2010
   Pavel Kameník od   4. 3. 2010 
Prokura: Vladimír Brejcha

Dozorčí rada
Předseda: Václav Krauz do 15. 7. 2009
   Rainer Beisel
     15. 7. 2009 – 31. 3. 2010
    Andre M. Hubard od 31. 3. 2010
Členové: Eric Abadie
   Rainer Beisel do 15. 7. 2009
   Eric Zeller  do 23. 6. 2009
   Olivier Mathieu
   Josef Richtr
   Jean-Louis Choulot
     23. 6. 2009 – 31. 3. 2010
    Eric Barthelemy od 31. 3. 2010
    Marc F. Cornil od 31. 3. 2010

Vedení společnosti
Generální ředitel: Martin Doksanský       
Výkonný ředitel: Václav Krauz       
Administrativně-finanční ředitel: 
   Dame N´Diaye      
Obchodní ředitel: Jan Jech        
Ředitel správy dceřiných společností: 
   Vladimír Brejcha      
Personální ředitel: Pavel Kameník  
      
Ředitel divize 1:  Antonín Brnušák
Ředitel divize 3:  Luděk Borový do 1. 9. 2009
   Josef Richtr od 1. 9. 2009
Ředitel divize 5:  Jan Freudl     
Ředitel divize 7:  Pavel Panuška
Ředitel divize 8:  Jiří Bažata

Profil společnosti
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 Subsidiaries

SM 7, a. s.

Zápy 267
250 01 Brandýs nad Labem

The company‘s bodies
Board of Directors  
Chairman: Vladimír Brejcha  until 24 Jan 2010
   Jiří Daňhelka   from 26 Jan 2010 
Members: Jiří Daňhelka  until 25 Jan 2010    
   Miloš Šimler  until 24 Jan 2010
   Dame N´Diaye from 25 Jan 2010
   Milan Mikuláš  from 25 Jan 2010     
Supervisory Board    until 24 Jan 2010     
   Milan Kyndl
   Milan Mikuláš      
   Dame N´Diaye 
Supervisory Board    from 25 Jan 2010
Chairman: Martin Doksanský
Members: Václav Krauz
   Vladimír Brejcha

Management
Director: Jiří Daňhelka
Financial Deputy: Milan Mikuláš
Technical Deputy:  Miloš Šimler
Sales Deputy:  Antonín Plánička
Production Deputy: Milan Kyndl

Stavby mostov Slovakia, a. s.

Janka Kráľa 11
974 01 Banská Bystrica

The company‘s bodies
Board of Directors 
Chairman: Rastislav Kán  until 18 Sep 2009  
   Luděk Borový  from 18 Sep 2009 
Members: Milan Maťuga  until 18 Sep 2009
   Dame N´Diaye from 18 Sep 2009
   Jana Kánová  until 18 Sep 2009  
   Martin Krchnák from 18 Sep 2009
       
Supervisory Board
Chairman: Dame N´Diaye until 18 Sep 2009
   Martin Doksanský from 18 Sep 2009
Members: Vladimír Brejcha
   Václav Krauz      

Management
Director: Luděk Borový
Production/Technical Deputy: 
   Jiří Fuks
Financial Deputy: Martin Krchnák
Sales Deputy: Martin Pajer

The Company‘s profileProfil společnosti

Dceřiné společnosti

SM 7, a. s.

Zápy 267
250 01 Brandýs nad Labem

Orgány společnosti
Představenstvo      
Předseda: ladimír Brejcha do 24. 1. 2010  
   Jiří Daňhelka od 26. 1. 2010   
Členové: Jiří Daňhelka do 25. 1. 2010       
    Miloš Šimler do 24. 1. 2010       
    Dame N´Diaye od 25. 1. 2010
    Milan Mikuláš od 25. 1. 2010
Dozorčí rada     do 24. 1. 2010    
   Milan Kyndl
    Milan Mikuláš 
    Dame N´Diaye 
Dozorčí rada     od 25. 1. 2010
Předseda: Martin Doksanský
Členové:  Václav Krauz
    Vladimír Brejcha

Vedení společnosti
Ředitel: Jiří Daňhelka
Ekonomický náměstek: Milan Mikuláš
Technický náměstek: Miloš Šimler
Obchodní náměstek: Antonín Plánička
Výrobní náměstek: Milan Kyndl

Stavby mostov Slovakia, a. s.

Janka Kráľa 11
974 01 Banská Bystrica

Orgány společnosti
Představenstvo     
Předseda: Rastislav Kán do 18. 9. 2009
   Luděk Borový od 18. 9. 2009 
Členové: Milan Maťuga do 18. 9. 2009
   Dame N´Diaye od 18. 9. 2009
   Jana Kánová do 18. 9. 2009  
   Martin Krchnák od 18. 9. 2009

Dozorčí rada
Předseda: Dame N´Diaye do 18. 9. 2009
   Martin Doksanský od 18. 9. 2009
Členové: Vladimír Brejcha
   Václav Krauz

Vedení společnosti
Ředitel: Luděk Borový
Výrobně-technický náměstek: 
   Jiří Fuks
Ekonomický náměstek: Martin Krchnák
Obchodní náměstek: Martin Pajer
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Ladies and Gentlemen,

You are reading SMP CZ’s annual report, which sums 
up the developments in and the results of the year 
2009. Without a doubt, “crisis” is the word that best 
characterised the year.

While this simple and brief word for the big problems 
that the world faced aptly describes the situation in many 
sectors and industries, we believe the crisis has not yet 
left its full mark on the construction industry in 2009. 
This is not to say that the situation was not deteriorating.  
It was, and it was clearly visible primarily in specific  
construction segments and with respect to new oppor-
tunities and new projects. Overall, though, the results of 
construction companies posted for 2009 still stemmed 
from the state of the world prior to that year. This is due 
to the specific nature of the final products of construction 
and the terms of their delivery compared with other sec-
tors of the industry where problems show more quickly.

We emphasise this because, referring to the above, 
it is impossible to overestimate the good final results 
of our company in the previous year. Our performance 
(turnover) was virtually the same as in 2008, our net 
profit grew, and the value of the contracts won group-
wide was the best in SMP CZ’s entire history. Also, the 
amount of cash in the company’s accounts as of 31 De-
cember 2009 was unparalleled. But...

There is a flip side to everything. The parent compa-
ny’s higher profits were offset by the poor performance 
of SMS, an affiliate in our group whose problems had to 
be addressed by means of replacing its management 
in the final quarter of the year. The tried-and-tested 
SMP CZ staff, under Luděk Borový, took the leading role. 
More than six months later, we can confirm that this 
was the right choice. Still, the high value of contracts 
won on the Group level was secured primarily thanks 
to our Slovak activities, specifically the participation 
in the R1 PPP. Our affiliate, VINCI Concession, won the 
award as the concessionaire and we are pleased to be 
building 23 bridges in the project for a wholly owned 
subsidiary of Eurovia CS, Granvia, a. s., which acts as an 
SPV (a company formed to manage the PPP). If it were 
not for that, we would be struggling with a shortage of 
projects to implement in the field of transportation con-
struction this very year. This is because there were few 
new transportation projects in the Czech Republic where 
we participated in and won the tendering processes last 
year. Mostly, those were smaller, regional projects. 

Despite that, we believe we will remember 2009 as 
a successful year and one when we solidified our posi-
tion on the Czech and Slovak markets when we look 
back after some time. We owe thanks to all our collabo-
rators and business partners for that.

Statement by the Chairman  
of the Board and CEO

Vážení obchodní partneři,

dostává se Vám do rukou roční zpráva SMP CZ, která 
rekapituluje dění a výsledky roku 2009. Roku, pro který 
jednoznačně nejcharakterističtějším bylo slovo krize…..

Přestože toto jednoduché, krátké vyjádření vel-
kých problémů, do kterých dospěl svět, vystihuje  
situaci v mnoha oborech a odvětvích, máme za to, že  
na stavebnictví v roce 2009 ještě plně krize nedolehla. 
To neznamená, že by nedocházelo ke zhoršování situa-
ce. Především v některých segmentech stavební výroby  
a v oblasti nových příležitostí, nových zakázek to tak 
zcela nepochybně již bylo. Celkově ale výsledky staveb-
ních společností vykázané za rok 2009 vycházely ještě 
ze stavu světa před tímto rokem. Je to dáno rozdílem 
charakteru konečných produktů stavařů a lhůt jejich pro-
vádění oproti jiným průmyslovým odvětvím, ve kterých 
se problémy projevují rychleji.

To zdůrazňujeme proto, že s odvoláním na výše uve-
dené rozhodně nelze přeceňovat dobré konečné výsled-
ky naší společnosti v uplynulém roce. Docílili jsme prak-
ticky shodných výkonů (obratu) s rokem 2008, čistý zisk 
se podařilo navýšit a objem získané zakázky za celou 
skupinu byl nejlepší za celou éru SMP CZ. Také hotovost, 
která byla na účtech společnosti k 31. 12. 2009, nemá 
dosud obdobu. Ale…..

Všechno má svůj rub a líc. Vyšší čistý zisk u mateřské 
společnosti byl v rámci naší skupiny eliminován eko-
nomickým propadem u dceřiné společnosti SMS, jejíž 
problémy musely být v posledním čtvrtletí roku řešeny 
výměnou managementu. Rozhodující roli převzali osvěd-
čení pracovníci z SMP CZ pod vedením Luďka Borového. 
S odstupem více než půl roku je možné potvrdit, že to 
byla správná volba. Oproti tomu vysoký objem získané 
zakázky za celou skupinu našich firem byl zajištěn pře-
devším díky aktivitám na Slovensku, konkrétně díky po-
dílu na zakázce PPP R1. Tento projekt získala sesterská 
VINCI Concession jako koncesionář a my jsme rádi, že  
na něm můžeme realizovat 23 mostů pro 100% dceřinou 
společnost Eurovie CS, Granvii, a. s., která zde vystupuje 
v roli SPV (společnost vytvořená pro řízení PPP projek-
tu). Nebýt toho, potýkali bychom se s nedostatkem pro-
jektů k realizaci v oblasti dopravních staveb už v letoš-
ním roce. Nově soutěžených a námi získaných zakázek 
v dopravním stavitelství v ČR nebylo totiž vloni mnoho. 
Většinou se jednalo o menší, regionální zakázky. 

Jsme přesto přesvědčeni, že s odstupem času bude-
me vzpomínat na rok 2009 jako na rok vydařený, jako 
na rok, ve kterém jsme upevnili své místo na českém 
a slovenském trhu. Za to patří poděkování všem našim 
spolupracovníkům i všem obchodním partnerům.

Slovo předsedy představenstva  
a generálního ředitele
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The current year, 2010, among other things marks 
the 20th anniversary of the existence of our company as 
an independent entity – initially known as Stavby mostů 
Praha, then SMP Construction, and now – and finally, 
we believe – SMP CZ. We believe the start of the third 
decade in the company’s life will be good despite the 
problems in the world around us.

Martin Doksanský  
Chairman of the Board of Directors 

and CEO

Statement by the Chairman  
of the Board of Directors and CEO

Tento rok 2010 je mimo jiné i rokem oslav 20leté 
existence naší samostatné společnosti – nejprve Staveb 
mostů Praha, poté SMP Construction a nyní - doufáme, 
že definitivně - SMP CZ. Věříme, že vstup do třetí dekády 
života společnosti bude dobrý i navzdory komplikacím 
ve světě kolem nás.

 Martin Doksanský  
předseda představenstva

generální ředitel  

Slovo předsedy představenstva  
a generálního ředitele

R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie I. etapa SO 209
(Dceřiná společnost SMS)

R1 motorway, Žarnovica – Šášovské Podhradie section, 
Phase I., SO 209 (Subsidiary SMS)
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Our prioritiesPriority společnosti

We build on traditions, technical know-how, and 
skills, and we keep the future in mind. 

Our priorities are:

Customer satisfaction
To fulfil the needs of customers and ensure their 

maximum satisfaction by employing a responsible ap-
proach, relentless pursuit of goals, high professional 
standards, superior quality, and a sensitive approach to 
the environmental.

Employee motivation and loyalty
To create conditions of long-term stability and pros-

pects for employees, offering the possibility of profes-
sional advancement and encouraging the staff to put in 
their best efforts in a safe setting. To work together to 
develop corporate culture and promote solidarity and 
pride in the company brand.

Meeting shareholder expectations
To secure an increase in the value of the company by 

means of consistently sound results and stable perfor-
mance. To adhere to principles and rules applied in the 
VINCI Group.

Upbeat ambience
We are keen to help generate a positive atmo-

sphere in Czech society and in the world around us.  
We stand ready to participate in good causes. We will be 
active in humanitarian aid and in support for the arts, 
science, and sport.

Stavíme na tradicích, technickém umu, dovednos-
tech a myslíme na budoucnost.

Naše priority jsou:

Spokojení zákazníci
Naplňování potřeb zákazníků a jejich maximální 

spokojenosti dosahovat odpovědným přístupem, pří-
močarým směřováním k cíli, vysokou odbornou úrovní, 
nadstandardní kvalitou a citlivým přístupem k životnímu 
prostředí.

Motivovaní a loajální zaměstnanci
Vytvářet pro zaměstnance podmínky dlouhodo-

bé stability a perspektivy, možnosti profesního růstu 
a podpory maximálních výkonů v bezpečném prostředí.  
Společně rozvíjet firemní kulturu a podporovat pocit 
sounáležitosti a hrdosti na firemní značku.

Naplnění očekávání akcionářů
Trvale dobrými výsledky a stabilními výkony za-

bezpečit růst hodnoty společnosti. Dodržovat principy 
a pravidla uplatňovaná ve skupině VINCI.

Pozitivní prostředí
Chceme napomáhat pozitivní atmosféře v české spo-

lečnosti a ve světě kolem nás. Jsme připraveni podílet 
se na obecně prospěšných programech. Budeme aktivní 
v humanitární pomoci, podpoře umění, vědy a sportov-
ních aktivit.

R2 Ožďany - přeložka SO 203
(Dceřiná společnost SMS)

R2 Ožďany - relay of SO 203
(Subsidiary SMS)
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Divisions and Subsidiaries  
Introduction

Představení divizí  
a dceřiných společností
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Opravujeme Karlův most

Divize 1 – Dopravní stavby



15

Repairing Charles Bridge

Division 1 – Traffic Construction
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Division management: 
Director    Antonín Brnušák
Financial Deputy  Felix Wintr
Production/Technical Deputy Zdeněk Hlasivec

Heads of Centres:  
Head of Centre 11  Petr Popsimov
Head of Centre 13  Robert Vraštil
Head of Centre 14  Milan Svoboda
Head of Centre 15  Jindřich Jindra

Division 1 – Traffic ConstructionDivize 1 – Dopravní stavby

Vedení divize:  
ředitel    Ing. Antonín Brnušák
ekonomický náměstek  Ing. Felix Wintr
výrobně-technický náměstek Ing. Zdeněk Hlasivec

Vedení středisek: 
vedoucí střediska č.11  Ing. Petr Popsimov
vedoucí střediska č.13  Robert Vraštil
vedoucí střediska č.14  Milan Svoboda
vedoucí střediska č.15  Jindřich Jindra
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Ing. Felix Wintr
ekonomický náměstek
Financial Deputy

Ing. Antonín Brnušák
ředitel
Director 

Ing. Zdeněk Hlasivec
výrobně-technický náměstek
Production/Technical Deputy
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Introduction
The Traffic Construction division came into existence 

during the company’s restructuring in 2002 as a result 
of a merger of the former, smaller regional divisions 
that built, refurbished, and repaired bridges. 

The division works in the field that gave the company 
its name during its inception in 1990 - ‘bridge construc-
tion’ (the company’s former name was “Stavby mostů 
Praha”). Over time, the number of centres changed and 
the heads of some centres changed too. The primary fo-
cus on bridge construction remains unchanged. The divi-
sion thus follows up on a bridge building tradition that 
dates back to 1953, when a bridge section was formed 
as part of what was then the Stavby silnic a železnic 
(Road and Railroad Construction) state enterprise, 
whose Plant 2 eventually formed today’s SMP CZ.

As has been said, the division’s core business is 
bridge construction. The greatest portion is attributable 
to reinforced concrete and pre-stressed concrete bridges 
of all spans. The bulk of the production is monolithic 
structures. Of course, we also offer prefab bridges utilis-
ing both longitudinal prefabricates – beams – and trans-
verse prefabricates – segments. In doing so, Division 1 
efficiently cooperates with Division 3, which manufac-
tures them. The division is usually the direct contractor 
for the company’s customers so its staff also coordinates 
subcontractors, both external and internal. Many proj-
ects in the past and present have been implemented in 
cooperation with external partners.

Division 1, as the general contractor for entire struc-
tures within the company, has been building bridges of 
segments with one project following up on the previous 
one seamlessly for more than ten years. SMP CZ is the 
only company on the Czech market to apply this ap-
proach successfully in the long run. When it comes to 
the free cantilever concreting method for building bridg-
es, division 1 and SMP CZ are among the few companies 
able to offer it. Division 1 also built a suspension bridge 
over the Labe in Nymburk and the Ohře in Karlovy Vary. 
The Division’s projects have been appreciated at the 
regular international symposium, Bridges, many times.

2009
The most important completed projects included:
Centre 11 delivered one-half of the largest bridge 

on the R6 road, the Tisová–Kamenný Dvůr section.  
It is a segment bridge with a load-bearing structure that 
is 443.30 metres long.

Centre 13 built an intriguing foot bridge over the 
Otava in Strakonice and started the erection of the divi-
sion’s largest project – a bridge over the Lužnice on the 
D3 motorway near Veselí nad Lužnicí - in the latter half 
of the year.

Division 1 – Traffic ConstructionDivize 1 – Dopravní stavby

Představení divize
Divize dopravních staveb vznikla při organizačních 

změnách ve společnosti v roce 2002 sloučením původ-
ních menších regionálně uspořádaných divizí, které se 
zabývaly především výstavbou, rekonstrukcemi a opra-
vami mostních objektů. 

Jedná se o divizi provádějící práce v oboru, který dal 
v roce 1990 jméno tehdy vznikající společnosti,  tedy 
stavby mostů (původní název společnosti byl „Stavby 
mostů Praha“).  V průběhu doby se měnil počet stře-
disek a u některých se změnili i jejich vedoucí. Zůstává 
však hlavní zaměření na výstavbu mostů. Divize tak na-
vazuje na mostařské tradice sahající až do roku 1953, 
kdy vzniklo mostní oddělení u tehdejšího národního 
podniku Stavby silnic a železnic, z jehož závodu 2 dneš-
ní SMP CZ vznikla.

Jak již bylo uvedeno, hlavním oborem divize je vý-
stavba mostů. Jedná se v největší míře o železobeto-
nové a betonové předpjaté mosty všech rozpětí. Hlavní 
objem výroby je realizován v monolitických konstruk-
cích. V nabídce jsou však samozřejmě rovněž mosty pre-
fabrikované, a to jak z podélných prefabrikátů – nosníků, 
tak příčných prefabrikátů – segmentů.  Přitom divize 1 
účinně spolupracuje s divizí 3, která je jejich výrobcem. 
Divize je obvykle přímým dodavatelem zákazníků spo-
lečnosti, a tak její pracovníci zajišťují rovněž koordina-
ci subdodavatelů, a to jak vnějších, tak vnitřních. Řada 
projektů byla v minulosti a je i dnes realizována ve sdru-
žení s externími partnery.

Divize 1 jako hlavní dodavatel celých objektů v rámci 
společnosti staví mosty z příčných prefabrikátů – seg-
mentů, a to tak, že jeden projekt navazuje na další  
nepřetržitě již více než deset let. SMP CZ je jedinou  
společností, která na českém trhu tuto technologii dlou-
hodobě úspěšně aplikuje. Rovněž ve výstavbě mos-
tů technologií letmé betonáže se řadí divize 1 a tím  
SMP CZ mezi hrstku firem, které jsou schopny ji nabíd-
nout. Divize 1 má za sebou i realizace zavěšených mostů 
přes Labe v Nymburku a přes Ohři v Karlových Varech. 
Stavby divize byly již mnohokrát oceněny na pravidel-
ném mezinárodním sympoziu Mosty.

Rok 2009
Z nejvýznamějších dokončených zakázek jmenujme 

tyto:
Středisko 11 uvedlo do provozu polovinu největší-

ho mostu na silnici R6 Tisová–Kamenný Dvůr. Jedná se 
o segmentový most celkové délky nosné konstrukce 
443,30 metru.

Středisko 13 postavilo zajímavou lávku přes Otavu  
ve Strakonicích a v druhé polovině zahájilo stavbu nej-
většího projektu divize – mostu přes Lužnici na dálnici 
D3 u Veselí nad Lužnicí.
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Division 1 – Traffic Construction

Centre 14 delivered a free cantilever concreted 
bridge with the largest span size in the Czech Republic 
- almost 151 metres - on the Litoměřice industrial zone 
feeder road last year. A part of the centre was moved to 
Slovakia at the end of the year to participate in the R1 
road project - the Banská Bystrica bypass.

The autumn of 2009 marked the commissioning of 
the D47 project 4705, including a bridge over the Husí 
Creek – an 860 metre-long continuous structure built by 
Centre 15. At the end of the year, the assembly of the 
first segments started on the site for the new D8 seg-
ment bridge in Prackovice, also led by Centre 15.

The division’s team includes both older, experienced 
members and young people. The centres’ planning en-
gineers and the division technical department’s staff 
members, brothers Ivan and Zdeněk Batala, have been 
the know-how bearers for many years. Last year, the 
group added two young engineers to the fold, whose 
task is to learn as much as possible from their experi-
enced colleagues so that they can take over their agen-
da in the future.

Regular division meetings are held at the various sites. 
They always include a tour of the site and discussion. This 
gives the heads of centres an opportunity to see how 
their hosts address technical and process particulars. 

There is a custom where every completed project 
provides an opportunity for all participants to gather and 
celebrate a little. This is also important because most of 
the fundamental work on the division’s projects is done 
in-house, and meetings such as these foster the notion 
of togetherness and pride in the completed work.

And what can we consider the greatest successes of 
2009?

That year saw the lowest number of work-related 
injuries for the division ever. None of the injuries sus-
tained involved lasting consequences for the patients.

The division actively participated in the forming of 
teams for a new contract in Slovakia and it has assigned, 
among other things, experts from its technical depart-
ment to support the contract.

The introduction of regular on-site checks by the divi-
sion’s management led to an improved level of controls 
and communication between the staff of the division 
HQ and the centres. The launch of the division’s intranet 
site led to an overall improvement of the information 
flow. The division, together with the CTU, works on the 
solutions for research and development assignments 
in the form of grants. This activity continued last year. 
The division’s employees regularly present their work 
in technical publications and seminars, and at interna-
tional symposia.

Divize 1 – Dopravní stavby

Středisko 14 v loňském roce zprovoznilo na přivaděči 
k průmyslové zóně Litoměřice letmo betonovaný most 
s největším rozpětím jednoho pole v České republice 
– bezmála 151 m. Část střediska byla ke konci roku pře-
sunuta na Slovensko, kde se bude podílet na výstavbě 
komunikace R1 na obchvatu Banské Bystrice.

Na podzim roku 2009 byla zprovozněna dálnice D47, 
stavba 4705 a na ní i most přes Husí potok – 860 metrů 
dlouhá spojitá konstrukce, který je prací střediska 15. 
Zároveň byla v závěru roku zahájena montáž prvních 
segmentů na novém segmentovém mostě na D8 v Prac-
kovicích, rovněž pod vedením střediska 15.

Tým divize tvoří jak starší zkušení pracovníci, tak 
i mladí lidé. Po dlouhou řadu let jsou nositeli know-how 
přípraváři středisek, ale především pracovníci technic-
kého oddělení divize, bratři Ivan a Zdeněk Batalovi. 
V loňském roce se podařilo tuto skupinu rozšířit o dva 
mladé inženýry, jejichž úkolem je naučit se co nejvíce 
od svých zkušených kolegů a v budoucnu za ně převzít 
jejich úkoly.

Pravidelné porady divize jsou pořádány na jednot-
livých stavbách.  Jejich součástí je vždy prohlídka této 
stavby a diskuse. Jednotliví vedoucí středisek mají mož-
nost se seznámit s tím, jak řeší technické a technologic-
ké postupy a detaily jejich hostitel.  

Udržuje se zvyk, kdy každá dokončená stavba je 
příležitostí pro setkání všech, kdo se na ní podíleli, 
a pro malou oslavu. Je to důležité i proto, že většina 
základních prací na stavbě divize je prováděna vlastními  
zaměstnanci a taková setkání posilují pocit sounáleži-
tosti a hrdosti na dokončené dílo.

A co můžeme považovat za hlavní úspěchy roku 
2009?

V tomto roce došlo k historicky nejnižšímu počtu pra-
covních úrazů u divize. Rovněž je třeba doplnit, že žádný 
z nich nezanechal na postižených trvalé následky.

Divize se aktivně podílela na tvorbě týmů pro novou 
zakázku na Slovensku a tuto zakázku dále podporuje 
mimo jiné odborníky svého technického oddělení.

Zavedením pravidelných kontrol staveb na místě ve-
dením divize bylo dosaženo zvýšení úrovně controllingu 
a zároveň zlepšení komunikace mezi pracovníky vedení 
divize a středisek. K celkovému zlepšení toku informací 
přispělo zavedení divizní intranetové stránky. Divize se 
společně s ČVUT podílí na řešení výzkumných a vývo-
jových úkolů formou grantů. Tato činnost pokračovala 
i v loňském roce. Pracovníci divize pravidelně prezentují 
svou práci v odborných publikacích, na odborných semi-
nářích a mezinárodních sympoziích.
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2010
For the division, the most important project in 2010 

is undoubtedly the bridge over the Vltava river valley 
near Veselí nad Lužnicí on the Tábor-Veselí section of 
the D3 motorway. This year will pave the way for its 
timely completion as well as the final bottom line. The 
centre led by Robert Vraštil will deliver the project. In 
terms of the deadline, there are some very important 
projects on the motorway from Karlovy Vary to Cheb. 
The SO 201 structure on the Sokolov-Tisová project, 
which utilises a new process, is on the critical path for 
the entire project. Petr Popsimov is in charge of these 
projects. On the D8 motorway, the centre led by Jindřich 
Jindra will continue building the elevated segment road 
near Prackovice. One half of the bridge will be prepared 
for commissioning. The centre led by Milan Svoboda will 
have to complete the repair of the Charles Bridge, cov-
ered in the media extensively, as well as deliver the 
bulk of the work on the Banská Bystrica bypass.

The division’s staff was stabilised in previous years. 
In relation to reduced government spending on transpor-
tation infrastructure, the division plans to reassign some 
of its resources to relevant works in other areas, for ex-
ample by means of intra-group subcontracts. Another 
task for the division will be to deepen the cooperation 
with the sales department as well as direct involvement 
of the division’s managers in sales activities. 

Antonín Brnušák
Division 1 Director

Division 1 – Traffic ConstructionDivize 1 – Dopravní stavby

Rok 2010
Stavbou, která bude z pohledu divize v roce 2010 

nejdůležitější, je bezesporu estakáda přes údolí Vltavy  
v blízkosti Veselí nad Lužnicí na dálnici D3 Tábor- 
Veselí. Právě tento rok stanoví předpoklady nejen jejího 
včasného dokončení, ale i konečného hospodářského 
výsledku. Stavbu realizuje středisko Roberta Vraštila. 
Z hlediska termínů jsou velmi důležité stavby na rych-
lostní komunikaci z Karlových Varů do Chebu. Především 
objekt SO 201 na stavbě Sokolov-Tisová, na kterém je 
použita nová technologie, je na kritické cestě celé stav-
by. Za tyto projekty odpovídá Petr Popsimov.  Na dálnici 
D8 bude středisko Jindřicha Jindry pokračovat ve výstav-
bě segmentové estakády u Prackovic. Ke zprovoznění 
bude připravena jedna polovina tohoto mostu. Úkolem 
střediska Milana Svobody bude jednak dokončit medi-
álně známou opravu Karlova mostu, ale především pro-
vést rozhodující část prací na stavbě obchvatu Banské  
Bystrice.

V uplynulých letech se podařilo stabilizovat slože-
ní divize.  V souvislosti se snížením státních výdajů do 
dopravní infrastruktury je záměrem divize přesunout 
část kapacit pro provádění odpovídajících prací v jiných  
oblastech, a to například formou vnitropodnikových 
subdodávek. Dalším důležitým úkolem divize bude pro-
hloubení spolupráce s obchodním útvarem i přímé zapo-
jení vedoucích pracovníků divize do obchodní činnosti. 

Ing. Antonín Brnušák
ředitel divize 1
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Lazebnický most v Českém Krumlově 

Lazebnický Bridge in Český Krumlov  

Most Roudné

Roudné Bridge

Dokončený most na D47 Husí potok

Completed bridge on D47 motorway - Husí potok

Most gen. Chábery přes Labe v Litoměřicích

Gen. Chábery Bridge across Elbe River in Litoměřice

Pilíře mostu Prackovice

Prackovice Bridge piers

Budování pilířů na mostě u Veselí nad Lužnicí

Erection of piers of the bridge near Veselí nad Lužnicí

Division 1 – Traffic ConstructionDivize 1 – Dopravní stavby
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Barokní most ve Žďáru nad Sázavou po provedené rekonstrukci

Divize 3 – Podzemní  
stavby a specializace 
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Bridge in Žďár nad Sázavou after reconstruction

Division 3 – Underground  
Construction and Special Works
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Division management:
Director    Josef Richtr
Financial Deputy   František Perdok

Heads of Centres:
Head of Centre 31   Petr Jelínek
Head of Centre 32  Daniel Foltýn 
Head of Centre 33   Jiří Šimůnek 
Head of Centre 35  Petr Hřebejk 

Division 3 – Underground  
Construction and Special Works

Vedení divize: 
ředitel               Ing. Josef Richtr
ekonomický náměstek   František Perdok

Vedení středisek:  
vedoucí střediska 31    Petr Jelínek
vedoucí střediska 32  Bc. Daniel Foltýn 
vedoucí střediska 33    Jiří Šimůnek 
vedoucí střediska 35  Ing. Petr Hřebejk 

Divize 3 – Podzemní  
stavby a specializace 
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Ing. Josef Richtr
ředitel
Director

František Perdok
ekonomický náměstek
Financial Deputy
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Introduction
Division 3 was formed in 2003 during the diversifi-

cation of SMP, a. s., activities. The beginning of under-
ground construction dates back to 1999 when we built 
a cut-and-cover rapid transit tunnel in Nuremberg, fol-
lowed by the extension of the Prague Metro C line and 
retrofit of the Vltavská station in the aftermath of the 
flood. 

Division 3 builds underground structures, cut and 
cover tunnels, and Metro stations.

It also repairs and retrofits concrete structures in 
transportation, water management, and industry proj-
ects and builds reinforced concrete structures, e.g., for 
power plant turbo sets.

The Prefa Brandýs nad Labem plant produces seg-
ments, beams, noise barriers, and prefab parts as well 
as concrete reinforcement. The Prefa staff also conducts 
heavy duty assembly of prefab parts, noise barriers, and 
reinforced structures as part of VNS and railroad corridor 
projects.

Singular specialisation
Thanks to Division 3, SMP CZ is the only firm that 

makes bridge segments. Another exclusive speciality is 
hybrid pre-stressed bridge beams.

2009
Division 3 participated in the construction of cut-and-

cover tunnels as part of the Prague city circuit using the 
MMM (Modified Milan Method) in 2009. Further projects 
included turbine beds at Tušimice as well as retrofits 
of concrete structures for many projects and reinforced 
concrete structures at Tušimice WWTP. The assembly of 
the bearing structure for a segment bridge on the D8 
motorway in Prackovice started in December. As part 
of the railroad corridor upgrade, we built noise barriers 
on the Benešov-Strančice corridor section. The success-
ful bridge retrofit in Hradiště near Louny is also worth 
mentioning, as we reduced the repair period by almost 
six months thanks to a change in the repair process.

The Division’s Prefa Brandýs plant cooperates with 
CTU Prague on the development of fibre concrete based 
on a major grant obtained. A new SMP beam catalogue 
was issued. 

2010
2010 will mark the continued construction of the 

Prague ring road, where we participate in the construc-
tion of the Blanka driven tunnels and provide the tunnel’s 
floor arch. The Metro line A extension will commence 
and we will work on the Petřiny station. The historical 
arched bridge in Mirotice will be retrofitted. Centre 32 

Division 3 – Underground  
Construction and Special Works

Představení divize
Divize 3 vznikla v roce 2003 při diverzifikaci činnos-

tí SMP, a. s. Počátky podzemních staveb ale sahají už  
do roku 1999, kdy jsme realizovali hloubený tunel 
rychlodráhy v Norimberku, a následně začala výstavba  
prodloužení metra trasy C a rekonstrukce stanice Vltav-
ská po povodních. 

Divize 3 provádí podzemní stavby, hloubené tunely, 
výstavbu stanic metra.

Zároveň se zabývá sanacemi a rekonstrukcemi  
betonových konstrukcí dopravních, vodohospodářských 
a průmyslových staveb, realizací železobetonových kon-
strukcí, např. pro turbostolice v elektrárnách.

V Prefě v Brandýse nad Labem probíhá výroba seg-
mentů, nosníků, protihlukových stěn a prefabrikovaných 
dílů, výroba betonářské výztuže. Zaměstnanci Prefy  
provádějí i těžké montáže prefabrikátů, montáže pro-
tihlukových stěn, železobetonové konstrukce v rámci 
VNS, výstavbu na železničních koridorech.

Výjimečné specializace
Prostřednictvím divize 3 je SMP CZ jedinou firmou, kte-

rá vyrábí příčné mostní nosníky – segmenty. Další výlučnou 
specialitou jsou hybridně předpínané mostní nosníky.

Rok 2009
V roce 2009 se divize 3 podílela na výstavbě hlou-

bených tunelů na městském okruhu v Praze meto-
dou MMM (modifikovaná milánská metoda). Dále pak  
na zhotovení turbostolic v Tušimicích, sanacích betono-
vých konstrukcí na mnoha stavbách a železobetonech 
v ČOV Tušimice. V prosinci byla zahájena montáž nosné 
konstrukce segmentového mostu v Prackovicích na D8. 
V rámci modernizace železničních koridorů jsme realizo-
vali výstavbu protihlukových stěn na koridoru Benešov-
Strančice. Za zmínku stojí velmi povedená rekonstrukce 
mostu v Hradišti u Loun, kterou se nám podařilo zkrátit 
téměř o půl roku změnou technologie opravy.

V rámci divize v Prefě Brandýs  a ve spolupráci s ČVUT 
probíhá již delší dobu projekt vývoje vláknobetonu,  
na nějž se podařilo získat významný grant. Vydán byl 
nový katalog nosníků SMP. 

Rok 2010
V průběhu roku 2010 bude i nadále probíhat výstav-

ba městského okruhu, kde se podílíme na budování raže-
ných tunelů Blanka realizací spodní klenby tunelu. Bude 
zahájena výstavba prodloužení metra, trasy A, kde bude-
me provádět práce ve stanici Petřiny. Proběhne také re-
konstrukce historického obloukového mostu v Miroticích. 

Divize 3 – Podzemní  
stavby a specializace 
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will continue cooperating with the Water Management 
division on wastewater treatment plants, providing con-
crete structure refurbishment. The construction of a seg-
ment bridge as part of the PPP R1 project in Slovakia 
is a major challenge. We will produce segments in our 
plant and install them. Furthermore, we will build noise 
barriers as part of larger projects.

And what are our goals for the future?
We will continue working with CTU on fibre concrete 

development. We are trying to master tubing technol-
ogy. We will expand our offer of noise barriers made 
of various materials. Through our connection with our 
affiliate VINCI Grand Projects (VCGP), we want to focus 
more on underground structure technologies.

Josef Richtr
Division 3 Director

Division 3 – Underground  
Construction and Special Works

Středisko 32 i nadále bude spolupracovat s divizí vodo-
hospodářské stavby v čistírnách odpadních vod, kde bude 
provádět sanace betonových konstrukcí. Velkou výzvou 
je stavba segmentového mostu v rámci projektu PPP R1  
na Slovensku. Segmenty budeme vyrábět v naší Prefě  
a také provedeme jejich montáž. Rovněž budeme realizovat 
výstavbu protihlukových stěn jako součást větších zakázek.

A jaké jsou naše cíle do budoucna?
Budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s ČVUT  

na vývoji vláknobetonu. Snažíme se o osvojení tubingo-
vé technologie. Budeme rozšiřovat nabídku PHS vyrábě-
ných z různých materiálů. Díky propojení se sesterskou 
společností VINCI Grand Projects /VCGP/ se chceme více 
zaměřit na technologii podzemních staveb.

Ing. Josef Richtr
ředitel divize 3

Divize 3 – Podzemní  
stavby a specializace 

Tuneláři z SMP - tunel Blanka

Tunnel workers of SMP - Tube Blanka

Výroba 2 segmentových mostů najednou, to tu ještě nebylo

Production of 2 segment bridges together, not seen before 

They started with us as Czech Technical University students and now 
they continue as successful site managers and they control their 
projects - Power plant Tušimice (left) and Hradiště Bridge (right)

Začínali u nás jako studenti ČVUT a nyní pokračují jako 
úspěšní stavbyvedoucí a řídí své projekty - Elektrárna  
Tušimice (vlevo) a most Hradiště (vpravo)
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Úpravna vody Souš - filtrace

Divize 5 – Vodohospodářské 
stavby
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Souš water treatment plant – filtration plant

Division 5 – Water Management 
Construction
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Division management:
Director    Jan Freudl
Financial Deputy  Antonín Rak
Production/Technical Deputy Milan Pavlič

Heads of Centres:
Head of Centre 51   Mojmír Volf
Head of Centre 52   Pavel Wiesner
Head of Centre 53  Mstislav Maťocha
Head of Project 57   Libor Potenec
Head of Project 58   František Havelka

Division 5 – Water Management 
Construction

Vedení divize:
ředitel    Ing. Jan Freudl
ekonomický náměstek  Ing. Antonín Rak
výrobně-technický náměstek Ing. Milan Pavlič

Vedení středisek:
vedoucí střediska 51   Ing. Mojmír Volf
vedoucí střediska 52   Pavel Wiesner
vedoucí střediska 53  Ing. Mstislav Maťocha
vedoucí projektu 57   Ing. Libor Potenec
vedoucí projektu 58   Ing. František Havelka

Divize 5 – Vodohospodářské 
stavby
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Ing. Milan Pavlič
výrobně-technický náměstek
Production/Technical Deputy

Ing. Jan Freudl
ředitel
Director

Ing. Antonín Rak
ekonomický náměstek
Financial Deputy
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Introduction
The Water Management Construction division was 

formed at SMP in 2002 as part of the diversification of 
the company’s activities. Ever since the beginning of our 
existence, we have specialised in comprehensive deliv-
eries of wastewater treatment plants, drinking water 
treatment plants, water and wastewater systems, flood 
control, and watercourse amelioration. Throughout 
our existence, we have worked our way up to become 
a leader on the Czech market in water management 
projects. Our division comprises a team of experienced 
employees, complemented by young ambitious col-
leagues on an ongoing basis. 

Major projects implemented by our division include 
the retrofit of the Souš and Hradiště water treatment 
plants and flood control measures in Ústí nad Labem. 
We represent SMP CZ on the Czech Dam Committee and 
the Water Supply and Sewerage Association of the Czech 
Republic (SOVAK CR). 

Our projects won the “Best Water Management Proj-
ect” awards in 2006, 2007, and 2009.

2009
2009 was a successful year for us. In June, the team 

led by Mr Maťocha (Centre 53) completed the refurbish-
ment of the Souš WTP, one of the major water sources 
for the Liberec area and the primary water source for 
the Jablonec area. In the same month, Centre 51, led by 
Mr Volf, completed the refurbishment of the 

Varsnsdorf wastewater treatment plant. Led by Pavel 
Wiesner, Centre 52 started the Prague-Zbraslav Flood 
Control project in January 2009 using a prefabricated 
underground wall made at Prefa Brandýs (Division 3). 
Division 5’s team stands behind all of the successfully 
delivered projects. This team has been built gradually 
since the division’s inception. It is a team of people 
who are tuned in to each other as a perfect symphony 
orchestra. Our playing is not flawless, since nobody is 
perfect, but the results are excellent. I do not believe 
in team building activities, but in 2009 I took part in 
a collective canoe trip down the Vltava (as befits a wa-
ter management division, we also took a field trip to 
the Lipno power plant), which originated spontaneously 
and grew into an experience that will remain one of 
the highlights of the division’s history. That was where 
I fully realised that this is the best team of people I have 
ever led, and that is what we consider our greatest suc-
cess in 2009.

2010
The year 2010 presents us with other challenges. 

Earlier this year, Division 5’s portfolio grew with the in-
clusion of two large projects, Domažlice and Strakonice. 

Division 5 – Water Management 
Construction

Představení divize
Divize vodohospodářských staveb byla u SMP za-

ložena v roce 2002 v rámci diverzifikace činností spo-
lečnosti. Od počátku své existence se specializujeme  
na komplexní dodávky čistíren odpadních vod, úpraven  
pitné vody, vodovodní a kanalizační systémy, protipo-
vodňová opatření a úpravy vodních toků. Za dobu naší 
existence se nám podařilo vypracovat se na přední místo 
českého trhu v oblasti vodohospodářských staveb. Naše 
divize je tvořena týmem zkušených zaměstnanců, který 
je průběžně doplňován mladými, ambiciózními kolegy 
a kolegyněmi. 

K významným realizacím naší divize patří rekon-
strukce úpraven vody Souš a Hradiště, či protipovodňo-
vá opatření v Ústí nad Labem. Zastupujeme společnost  
SMP CZ v Českém přehradním výboru a ve Sdružení obo-
rů vodovodů a kanalizací. 

Naše stavby získaly ocenění „Nejlepší stavba vodní-
ho hospodářství“ v letech 2006, 2007 a 2009.

Rok 2009
Rok 2009 pro nás byl rokem úspěšným. V červnu 

dokončil tým pod vedením Ing. Maťochy (středisko 53) 
rekonstrukci úpravny vody Souš, která je jedním z nej-
významnějších zdrojů pitné vody pro Liberecko a zásad-
ním vodním zdrojem vody pro Jablonecko. Ve stejném 
měsíci dokončilo středisko 51 pod vedením Ing. Volfa 
rekonstrukci čistírny odpadních vod Varsnsdorf. V lednu 
2009 zahájilo středisko 52 pod vedením Pavla Wiesnera 
stavbu Protipovodňové ochrany Prahy-Zbraslavi za po-
užití prefabrikované podzemní stěny vyrobené v Prefě 
Brandýs (divize 3). 

Za všemi úspěšně realizovanými stavbami stojí tým 
lidí divize 5. Tým, který se postupně buduje od počát-
ku trvání divize. Tým lidí, který se sehrál v dokonalý 
symfonický orchestr. Nehrajeme bez chyb, neboť nikdo 
není dokonalý, ale výsledný efekt je výborný. Nevěřím 
v efekt teambuildingových akcí, ale v roce 2009 jsem 
zažil společné splutí Vltavy (jak se na vodohospodář-
skou divizi sluší i s exkurzí do elektrárny Lipno), které 
vzniklo jako spontánní akce, a přerostlo v zážitek, kte-
rý zůstane zapsán zlatým písmem v historii divize. Tam 
jsem si naplno uvědomil, že tohle je nejlepší tým lidí, 
který jsem kdy řídil. A to považujeme za náš největší 
úspěch roku 2009.

Rok 2010
Rok 2010 před nás staví další výzvy. Počátkem roku 

získala divize 5 do svého portfolia dva velké projekty, 
Domažlice a Strakonice. Ty spolu s běžícími projekty  

Divize 5 – Vodohospodářské  
stavby
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These, along with the ongoing projects, enable us to 
assume that we will meet both the activity and margin 
plans for 2010. In 2010 we will complete the Prague 
Flood Control project (August 2010) and the Záskalská 
Dam (November 2010). The construction of the FC mea-
sures on the River Labe in Křešice will also make a ma-
jor progress.

Our objective is to further develop the division’s  
potential in terms of HR (authorisations and the em-
ployees’ individual development) as well as technology 
(the formation of a specialised centre focused on pro-
cess deliveries). 

Jan Freudl
Division 5 Director

Division 5 – Water Management 
Construction

dávají předpoklad splnění plánu aktivity i marže pro rok 
2010. V roce 2010 dokončíme stavbu Protipovodňových 
opatření v Praze (srpen 2010) a VD Záskalská (listopad 
2010). Významně se také posune výstavba protipovod-
ňových opatření na Labi, v Křešicích.

Naším cílem je další rozvoj potenciálu divize, a to 
jak v oblasti personální (autorizace a individuální roz-
voj zaměstnanců), tak i v oblasti technické (vznik spe-
cializovaného střediska, zaměřeného na technologické 
dodávky). 

Ing. Jan Freudl
ředitel divize 5

Divize 5 – Vodohospodářské  
stavby

Celkový pohled na stavbu protipovodňových bariér  
v Praze–Zbraslavi / General view of the construction  
of flood protection barriers in Prague–Zbraslav

Nový plynojem v čistírně odpadních vod ve Varnsdorfu

New gas holder in the Varnsdorf waste water treatment plant 

Protipovodňová opatření Křešice 

Flood protection measures Křešice 

Pohled na protipovodňová opatření Třebovka

View of Třebovka flood protection measures
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Ocelová lávka Strakonice

Divize 7 – Ocelové konstrukce,  
doprava a mechanizace
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Strakonice steel pedestrian bridge

Division 7 – Steel Structures,  
Transportation, and Mechanisation



36

Division management:
Director    Pavel Panuška
Economic Deputy   Jiří Svoboda

Heads of Centres:
Head of Transportation and Mechanisation Centre  
     Jaroslav Čermák
Head of Steel Structures Centre  Jiří Chmelík
Head of Nučice Centre  Tomáš Chlasták
Head of Geodetic Centre  Jan Bárta
Head of Design Centre  Daniel Skura

Division 7 – Steel Structures,  
Transportation, and Mechanisation

Vedení divize: 
ředitel    Bc. Pavel Panuška
ekonomický náměstek Ing. Jiří Svoboda

Vedení středisek:
vedoucí stř. dopravy a mechanizace 
    Jaroslav Čermák
vedoucí stř. ocelových konstrukcí Ing. Jiří Chmelík
vedoucí stř. Nučice Ing. Tomáš Chlasták
vedoucí stř. Geodeti Ing. Jan Bárta
vedoucí stř. Projekce Ing. Daniel Skura

Divize 7 – Ocelové konstrukce,  
doprava a mechanizace



37

Bc. Pavel Panuška
ředitel
Director

Ing. Jiří Svoboda
ekonomický náměstek
Economic Deputy

Ing. Daniel Skura
vedoucí stř. Projekce
Head of Design Centre
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Introduction
The inception of the Division dates back to the early 

1990s, when the gradual completion and expansion of 
the Beroun plant (which was finally completed in 2008) 
paved the way for the manufacturing of steel structures. 
A smaller part of the plant is currently used by the Trans-
portation and Mechanisation section. 

The Nučice plant is the Division’s second corner-
stone. The plant (whose history dates back to the 1960s)  
is used as a storage and rental facility for assets (form-
work, scaffolds, centring, containers, huts, mobile  
storage facilities…) and equipment ‘parking’ area  
(assembly sets, fixed and moving centring - brands such 
as ŽP 16, PIŽMO, PEINER, RÖRO, et al.). The Nučice Centre 
manages this bridge building material and assembles 
the centrings.

The Beroun steel structure plant: 
·	Manufactures and installs steel bridges and foot  
 bridges, railroad signal bridges and brackets, shelters,  
 contact barriers, and other equipment for SŽDC, RMD,  
 municipalities, regions, and road maintenance author- 
 ities.
·	Manufactures and installs road signage portals for  
 RMD and municipalities.
·	Provides steel structures for energy, industrial, and  
 water management projects.
·	Manufactures and assembles expansion bridge joints;
·	Manufactures casing for the production of concrete  
 prefabricates.
·	Manufactures and modifies bridge process equipment  
 (assembly sets, cantilevered carriages).
·	Provides process structures for SMP’s purposes, non- 
 standard formwork, scaffolds, centrings, components,  
 etc.
·	Provides additional structures, noise barriers,  
 anchors, and drainage.
·	The plant has roofed production premises with a to- 
 tal area of 1,600 m2. Handling is provided through  
 bridge and portal cranes with capacity ranging from  
 5 to 20 t. The annual output is approximately 2,000 t  
 of structures.

The Division operates a machinery and tower crane 
rental unit. The Division has an in-house design team 
that prepares production and technical documents for 
steel structures and centrings and designs optimal solu-
tions for project implementation. 

Division 7 – Steel Structures,  
Transportation, and Mechanisation

Představení divize
Vznik divize se datuje do počátku devadesátých let 

20. století, kdy postupnou dostavbou a rozšiřováním zá-
kladny v Berouně, (která byla dokončena v roce 2008), 
byly dávány podmínky pro výrobu ocelových konstrukcí. 
V současnosti je menší část areálu využívána útvarem 
dopravy a mechanizace. 

Druhým nosným pilířem divize je základna Nučice. 
Areál, (jehož historie sahá až do 60. let minulého sto-
letí), je využíván jako sklad a půjčovna inventárního 
materiálu (bednění, lešení, skruže, kontejnery, buňky, 
mobilní sklady…) a odstavná plocha pro technologie 
(montážní soubory, pevné a výsuvné skruže zn. ŽP 16, 
PIŽMO, PEINER, RÖRO a další). Středisko Nučice tento 
materiál pro výstavby mostů spravuje a zároveň provádí 
montáže skruží.

Výrobna OK Beroun zajišťuje: 
·	 Výrobu a montáž ocelových mostů a lávek, železnič- 
 ních návěstních lávek a  krakorců, přístřešků, proti- 
 dotykových zábran a dalšího vybavení pro SŽDC, ŘSD,  
 města, kraje, SÚS.
·	 Výrobu a montáž portálů dopravního značení pro ŘSD  
 a města.
·	 Ocelové konstrukce pro energetické, průmyslové a vo- 
 dohospodářské stavby.
·	 Výrobu a montáž mostních dilatačních závěrů.
·	 Výrobu forem pro výrobu betonových prefabrikátů.
·	 Výrobu a úpravu technologických zařízení mostů  
 (montážní soubor, římsový vozík).
·	 Technologické konstrukce pro potřeby SMP, atypická  
 bednění, lešení, skruže, jejich komponenty a další.
·	 Doplňkové konstrukce, protihlukové stěny, kotvení,  
 odvodnění.
·	 Výrobna disponuje krytými výrobními prostory o cel- 
 kové ploše 1 600 m2. Manipulace jsou zajištěny mos- 
 tovými a portálovými jeřáby o nosnosti 5 – 20 t. Roční  
 produkce se pohybuje okolo 2 000 t konstrukcí.

V rámci divize je provozována půjčovna mechani-
začních prostředků či pronájem věžových jeřábů. Divi-
ze disponuje vlastní projekční skupinou, která provádí 
výrobně-technické dokumentace ocelových konstrukcí 
a skruží, navrhuje optimální řešení realizace projektů. 

Divize 7 – Ocelové konstrukce,  
doprava a mechanizace
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2009
In the year we participated in the construction of 

a suspended steel foot bridge near Strakonice Castle. 
We used RÖRO moving centring at the D47 motorway 
bridge over Husí Creek and fixed centring on the Labe 
bridge site near Litoměřice. We installed Maurer expan-
sion joints and started the production of road signage 
portals and railroad signal bridges. We also obtained 
certification for the production of riveted joints. As part 
of intra-group subcontracts, we supplied various steel 
structures for bridge projects (handrails, drainage, etc.) 
and for water management projects (steel foot bridges, 
handrails, etc.).

2010
The most interesting contracts for 2010 include 

the use of supporting centring for a bridge in the R6 
Sokolov-Tisová project and on bridge sites in Kolín. We 
will manufacture and install the traffic sign portals at 
the Prague SOKP 514 ring road project. We will also 
build a steel bridge over Červený Creek near Stašov on 
the Beroun-Zbiroh railroad. We will furthermore produce 
and install expansion bridge joints.

Our chief objectives are to add the Algamod system to 
our offer of expansion joints and to succeed on the mar-
ket with our new business – riveted steel structures. We 
will continue attempting to increase the portion of ex-
ternal orders for the production and installation of steel 
structures. We would like to stabilise our division’s staff 
and improve mutual support with the sales sector D 9.

Pavel Panuška
Division 7 Director

Division 7 – Steel Structures,  
Transportation, and Mechanisation

Rok 2009
V tomto roce jsme se podíleli na stavbě ocelové  

zavěšené lávky u Strakonického hradu. Prezentovali 
jsme se výsuvnou skruží RÖRO na stavbě mostu na D47 
přes Husí potok či pevnou skruží na stavbě mostu přes 
Labe u Litoměřic. Prováděli jsme montáže dilatačních 
závěrů Maurer a zahájili jsme výrobu silničních portálů 
a železničních návěstních lávek. Získali jsme i certifikát 
na provádění nýtovaných spojů. V rámci vnitropodni-
kových subdodávek jsme dodávali různé ocelové kon-
strukce pro mostní stavby (zábradlí, odvodnění apod.)  
a pro stavby vodohospodářské (přechodové ocelové 
mostky, zábradlí apod.).

Rok 2010
Z nejzajímavějších zakázek pro rok 2010 můžeme 

jmenovat využití podpůrné skruže na stavbě mostu  
na R6 Sokolov-Tisová či na stavbě mostů v Kolíně.  
Budeme vyrábět a usazovat portály dopravního značení 
na stavbě pražského okruhu SOKP 514. Realizovat bu-
deme také ocelový most přes Červený potok u Stašova  
na trati Beroun-Zbiroh. A probíhat bude i výroba a montáže  
dilatačních mostních závěrů.

Našimi hlavními cíli je rozšířit nabídku mostních  
dilatačních závěrů o systém Algamod a prorazit na trh 
s naší novou činností – nýtováním ocelových konstrukcí. 
I nadále se budeme snažit o navyšování podílu externích 
zakázek na výrobu a montáže ocelových konstrukcí. Rádi 
bychom stabilizovali personální obsazení divize a chceme 
zlepšit vzájemnou podporu s obchodním útvarem D 9.

Bc. Pavel Panuška
ředitel divize 7

Divize 7 – Ocelové konstrukce,  
doprava a mechanizace

Výsuvná skruž na D47 – Husí potok

Telescopic centering on D47 motorway – Husí potok

Portál silničního dopravního značení u Turnova

Portal of the road traffic signage near Turnov
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Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – sila a schodišťová věž

Divize 8 – Průmyslové stavby
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Comprehensive retrofitting of Tušimice II power plant – silos and staircase tower

Division 8 – Industrial Construction
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Division management:
Director    Jiří Bažata
Economic Deputy  Milada Koblížková
Production/Technical Deputy Milan Vyhnis

Heads of Centres: 
Head of Centre 81    Jiří Kratochvíl
Head of Centre 81  Jiří Kratochvíl
Head of Centre 83  Zdeněk Burian

Division 8 – Industrial Construction

Vedení divize: 
ředitel    Ing. Jiří Bažata
ekonomický náměstek  Ing. Milada Koblížková
výrobně-technický náměstek Milan Vyhnis

Vedení středisek: 
vedoucí střediska 81  Jiří Kratochvíl
vedoucí střediska 82  Pavel Cihlář
vedoucí střediska 83  Ing. Zdeněk Burian

Divize 8 – Průmyslové stavby
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Ing. Milada Koblížková
ekonomický náměstek
Economic Deputy

Milan Vyhnis
výrobně-technický náměstek
Production/Technical Deputy

Ing. Jiří Bažata
ředitel
Director
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Introduction
Division 8 was formed as part of SMP CZ’s structure 

in relation to the company’s expansion into the industri-
al construction segment. This happened in March 2007, 
when the company won a key contract, the “Compre-
hensive Refurbishment of the Tušimice II Power Plant.” 
We followed up on previous thermal power plant proj-
ects. Based on winning further contracts, Division 8 
gradually expanded and completed its organisational 
structure into its current, fully evolved form. Division 
8’s total share in the total annual turnover of SMP CZ is 
almost 20 %.

Singular specialisation
As Division 8’s name suggests, the Division is ca-

pable of implementing and managing a broad range of 
projects in the industrial construction segment. Our spe-
cialised design teams are prepared to deliver unique in-
dustrial projects. Their implementation is characterised 
by great demand for the coordination of many activities 
and contractors across a spectrum of professions. We are 
experienced in projects involving extensive earthworks 
such as landscape redevelopment after mining and the 
construction of large deposit facilities and retention res-
ervoirs. We have also joined the market for “mitigating 
environmental hazards” and we are gaining valuable 
experience and references in the field.

2009
In 2009 the Division continued the “Comprehensive 

Refurbishment of the Tušimice II Power Plant” and suc-
cessfully completed phase I of the project’s sections 
named OB 05 – Engine Room, OB 04 – Water Manage-
ment, OB 11 – Structural Part, and OB 11b – Retrofit of 
the Main Production Unit Casing.

We delivered the “Chemical Water Treatment Plant 
at the Mělník Power Plant” project and started an ex-
tensive project involving a large volume of earthworks, 
“Flooding of the Medard-Libík Residual Pit,” near Sokolov 
in the Karlovy Vary Region.

Division 8 is the latest division with potential for fur-
ther growth and development. Our team is a “cross-sec-
tion of all generations.” Therefore our priority is setting 
up and maintaining good communication on all man-
agement levels, maximum experience sharing, and cor-
rectness in relations. Informal activities, social events, 
and sporting matches organised on the Division as well 
as company levels help us in this respect, as does every-
day contact during work on projects. We are determined 
to prove that the D 8 team is one of the best and most 
dependable partners for our customers.

Division 8 – Industrial Construction

Představení divize
Divize 8 vznikla v rámci organizační struktury SMP CZ 

v souvislosti s rozšířením činnosti společnosti do oblasti 
segmentu průmyslových staveb. Stalo se tak v březnu 
2007, kdy firma získala klíčovou zakázku, a to „Kom-
plexní obnova elektrárny Tušimice II“. Navázali jsme tak  
na v minulosti realizované zakázky v tepelných elekt-
rárnách. V úzké návaznosti na získávání dalších zakázek 
se divize 8 postupně rozšiřovala a dotvářela svou or-
ganizační strukturu do současné plnohodnotné podoby. 
Dnešní podíl divize 8 na celkovém ročním obratu SMP CZ 
činí téměř 20 %.

Výjimečné specializace
Jak již z názvu D 8 vyplývá, je schopna realizovat 

a odřídit široký rozsah staveb v segmentu průmyslových 
staveb. Naše speciální projektové týmy jsou připraveny 
realizovat jedinečné průmyslové stavby. Jejich realizace 
se vyznačuje mimořádnými nároky na koordinaci vel-
kého množství činností a dodavatelů napříč profesním 
spektrem. Máme zkušenosti se zakázkami charakteru 
rozsáhlých zemních prací, např. sanací kraje po důlní 
těžbě, výstavbou objemných úložišť či realizací velkých 
retenčních nádrží. Vstoupili jsme též na trh zakázek „od-
straňování ekologických škod“ a získáváme zde cenné 
zkušenosti a reference.

Rok 2009
Divize v roce 2009 pokračovala ve výstavbě zakázky 

„Komplexní obnova elektrárny Tušimice II“ a úspěšně 
dokončila I. etapu této výstavby obchodních částí, na-
zvaných OB 05 – strojovna, OB 04 – vodní hospodářství, 
OB 11 – stavební část a OB 11b – rekonstrukce opláštění 
HVB.

Realizovali jsme stavbu „Chemická úprava vody 
v elektrárně Mělník“ a zahájili rozsáhlou stavbu spoje-
nou s velkým objemem zemních prací „Zatopení zbytko-
vé jámy lomu Medard-Libík“ v oblasti Sokolova v Karlo-
varském kraji.

Divize 8 je divizí nejmladší s potenciálem dalšího růs-
tu a rozvoje. Náš kolektiv je „průřezem generací“. Naší 
prioritou je proto budování a udržování dobré komuni-
kace na všech úrovních řízení, maximální sdělování si 
zkušeností a korektnost ve vzájemných vztazích. V tom-
to směru nám pomáhají kromě každodenního setkávání 
se při práci na stavbách neformální aktivity, společenské 
akce a sportovní hry, které jsou organizovány z úrovně 
divize i celé společnosti. Chceme rozhodně dokázat, že 
kolektiv D 8 patří mezi nejlepší a nejspolehlivější part-
nery našich zákazníků.

Divize 8 – Průmyslové stavby
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2010

In 2010 we would like to capitalise on our new ex-
perience and references from both completed and on-
going projects. We are trying to win more contracts in 
the energy sector. We want to be the best in extensive 
projects involving large process systems. We also want 
to continue delivering contracts in the field of eliminat-
ing environmental hazards and reclaiming and winning 
more contracts in this field.

Jiří Bažata
Division 8 Director

Rok 2010

V roce 2010 bychom rádi zúročili naše nově získa-
né zkušenosti a reference na dokončených probíhajících 
stavbách. Snažíme se o získání dalších staveb v oblasti 
energetiky. Chceme být nejlepší v realizaci rozsáhlých 
staveb, které jsou spojeny s velkými technologickými 
celky. Chceme také pokračovat v realizaci zakázek v ob-
lasti odstraňování ekologických škod, rekultivace krajiny 
a získat v této oblasti další zakázky.

Ing. Jiří Bažata
ředitel divize 8

Division 8 – Industrial ConstructionDivize 8 – Průmyslové stavby

Lidé Divize 8

People of Division 8

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – nové opláštění

Comprehensive retrofitting of Tušimice II power plant  
– new cladding 

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – OB 11 vodní 
hospodářství

Comprehensive retrofitting of Tušimice II  
power plant – OB 11 water management 

Medard-Libík – vznikající jezero a relaxační zóna  
po ukončení těžby uhlí v povrchovém dole

Medard-Libík – lake and relaxation zone origin in progress 
after coal mining termination in the open pit mine 
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Kotvení horizontálních kabelů - Loukov

Dceřiná společnost SM 7
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Anchoring of horizontal cables - Loukov

Subsidiary SM 7
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Management team: 
Director    Jiří Daňhelka
Technical Deputy  Miloš Šimler
Financial Deputy  Milan Mikuláš
Sales Deputy   Antonín Plánička
Production Deputy  Milan Kyndl
   
Head of BU for Slovakia  Maroš Demjan
Head of Production (OS SR) Matúš Gaľa

Subsidiary SM 7

Vedení společnosti:  
ředitel    Ing. Jiří Daňhelka
technický náměstek  Ing. Miloš Šimler
ekonomický náměstek  Ing. Milan Mikuláš
obchodní náměstek  Ing. Antonín Plánička
výrobní náměstek  Ing. Milan Kyndl
   
vedoucí org. složky pro SR Ing. Maroš Demjan
vedoucí výroby (OS SR)  Ing. Matúš Gaľa

Dceřiná společnost SM 7
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Ing. Jiří Daňhelka
ředitel
Director
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Introduction
SM 7 was founded in 1995 as a specialist in pre-

stressing of concrete structures using a domestic pre-
stressing system. In 1996 we started cooperation with 
the Munich-based DSI (Dywidag Systems International). 
A licence agreement was executed the following year, 
under which we became the exclusive representative 
for DSI and the Dywidag system for the Czech and Slovak 
Republics, which in addition to being a top-quality pre-
stressing system enabled our product range to include 
other products as well (geotechnical engineering, Flimu 
system, GEWI systems, formwork coupling devices, etc.) 
2006 marked the transfer of the Hydroservis centre from 
the parent SMP CZ and, once again, an expansion of the 
range of activities offered.

The core areas of the company’s  
activity (specialisation) are:
·	Pre-stressing of concrete structures
·	Suspension systems for suspension bridges
·	Geotechnical engineering (rock anchors, micro piles, 
  soil nails, rock bolts) 
·	Hydroservis (heavy lifting including synchronised  
 action, equipment for bridge cantilevering)
·	Other systems (FLIMU, GEWI, formwork coupling  
 devices)

2009
The most important project was the pre-stressing 

and lifting of the ceilings for fuel storage tanks at  
Loukov. There were 4 tanks, each with a volume of 
35,000 m3. 800 tonnes of pre-stressing reinforcement 
was used over the course of 5 months. The entire proj-
ect was very demanding in terms of technology and 
organisation. Each of the ceiling segments was lifted 
using pre-stressing rods and jacks by 20 m, weighed 
1,500 tonnes and its diameter was 48 m. 

The most important success of our company in 2009 
was that we maintained a 30% share in the pre-stressing 
system market. In the year, we also posted the greatest 
activity since the founding of the company (almost CZK 
280 million) and the highest figures for the procure-
ment and consumption of pre-stressing reinforcement 
(3,300 tonnes).

As of 31 December 2009 the company had 84 em-
ployees, including 36 in managerial and 48 in worker 
positions.

The management fosters the feeling of togetherness 
(regular off-site training sessions for lower manage-
ment) and encourages staff education on both worker 
and lower management levels. Regular language cours-
es are organised as well. We annually organise the “Ball 

Subsidiary SM 7

Představení dceřiné společnosti
V roce 1995 byla společnost založena jako specia-

lizovaná firma na předpínání betonových konstrukcí  
s využitím domácího předpínacího systému. V roce 1996 
jsme zahájili spolupráci s DSI (Dywidag systéme inter-
national) Mnichov. V následujícím roce byla podepsána 
licenční smlouva, čímž jsme se stali výhradním zastou-
pením DSI a systému Dywidag na území ČR a Slovenska, 
což umožnilo kromě používání špičkového předpínacího 
systému i rozšíření našeho sortimentu o další produkty 
(oblast geotechniky, systém Flimu, Systém GEWI, ma-
teriály pro spínání bednění a další). V roce 2006 došlo  
k převzetí střediska Hydroservisu od mateřské společ-
nosti SMP CZ a opětovnému rozšíření sortimentu posky-
tovaných činností.

Hlavní oblasti činnosti (specializace) 
společnosti jsou tyto:
·	Předpínání betonových konstrukcí
·	Závěsové systémy zavěšených mostů
·	Geotechnika (horninové kotvy, mikropiloty, zemní 
  hřebíky, skalní svorníky) 
·	Hydroservis (zvedání těžkých břemen vč. synchronní- 
 ho, zajištění technologie výsuvu mostních konstrukcí)
·	Ostatní systémy (FLIMU, GEWI, prostředky pro spínání  
 bednění)

  

Rok 2009
Nejvýznamnější zakázkou byla dodávka před-

pětí a zdvihání stropních konstrukcí nádrží na PHM,  
Loukov. Jednalo se o výstavbu 4 nádrží, každé o obje-
mu 35 000 m3. Během 5 měsíců v nich bylo použito  
celkem 800 tun předpínací výztuže. Celá akce byla tech-
nicky a organizačně velmi náročná. Váha každého stro-
pu, který byl zvedán pomocí předpínacích tyčí a dutých 
lisů o 20 m, byla 1 500 tun a jeho průměr činil 48 m.  

Hlavním úspěchem naší společnosti v roce 2009 
bylo udržení 30% podílu na trhu  předpínacích systémů. 
V tomto roce jsme vykázali i nejvyšší aktivitu od založe-
ní společnosti (téměř 280 mil. Kč), nejvyšší hodnoty měl 
také nákup a spotřeba předpínací výztuže (3 300 tun).

K 31. 12. 2009 pracovali ve společnosti 84 zaměst-
nanci, z toho 36 THP a 48 dělníků.

Vedení společnosti pečuje jak o zvýšení pocitu sou-
náležitosti (pravidelná výjezdní školení THP), tak o vzdě-
lávání svých zaměstnanců, ať už jde o dělnické profese,  
či o THP. Organizovány jsou také pravidelné jazykové 
kurzy. Pořádáme také každoročně „Míčový sedmiboj 
dvojic“ s účastí obchodních partnerů. V rámci firemního 
systému benefitů poskytujeme příspěvky ze sociálního 
fondu na kulturní a sportovní vyžití zaměstnanců.

Dceřiná společnost SM 7
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Game Heptathlon for Pairs” involving our business part-
ners. Our company’s system of benefits provides social 
fund contributions to the employees’ cultural and sport 
activities.

Outlook for 2010
Throughout 2010 we will participate in the construc-

tion of a set of structures as part of the R1 PPP in Slo-
vakia (CZK 115 million, 1,500 tonnes over 2 years). For 
Metrostav, we will provide bridge cantilevers in Loket 
(CZK 12 million). Last but not least, we will pre-stress 
a bridge over the River Lužnice (CZK 46 million).

Our chief objectives for the future include keeping 
our dominant market position in pre-stressing systems. 
As part of our financial management, we want to pro-
tect the company against a steep increase of input ma-
terial prices (cables). We will gradually increase the 
portion of geotechnical engineering in the company’s 
overall activity.

Jiří Daňhelka
Subsidiary SM 7 Director

Subsidiary SM 7

Výhled do roku 2010
V průběhu roku 2010 budeme spolupracovat při  

výstavbě souboru objektů PPP R1 na Slovensku (115 mil. Kč,  
1 500 tun během 2 let). Pro Metrostav budeme zajišťo-
vat výsuv mostní konstrukce v Lokti (12 mil. Kč). V ne-
poslední řadě budeme realizovat předpětí pro most přes 
Lužnici (46 mil. Kč).

Našimi hlavními cíli do příštích let je udržení do- 
minantního postavení na trhu v oblasti předpínacích  
systémů. V rámci finančního řízení chceme ochránit  
společnost proti skokovému nárůstu cen vstupních  
materiálů (lana). Postupně budeme zvyšovat podíl  
geotechniky na celkové aktivitě společnosti.

Ing. Jiří Daňhelka
ředitel divize SM 7

Dceřiná společnost SM 7

Napínání vertikálních kabelů ve stěně nádrže

Tensioning of vertical cables in the tank wall 

Zdvihání střechy nádrže na předpínacích tyčích

Lifting of the tank roof on pre-stressing bars
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Svrčinovec most přes řeku Čierňanku

Dceřiná společnost SMS  
(Stavby mostov Slovakia)
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Svrčinovec, bridge over the River Čierňanka

Subsidiary SMS  
(Stavby mostov Slovakia)
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Management team: 
CEO     Luděk Borový
Financial Deputy  Martin Krchnák
Sales Deputy   Martin Pajer
Production/Technical Deputy Jiří Fuks

Heads of Centres:    
    Branislav Čičmanec
    Dalibor Novotný
    Miroslav Knapík
           Alexander Herzán

Subsidiary SMS  
(Stavby mostov Slovakia)

Vedení společnosti:
ředitel     Ing. Luděk Borový
finanční náměstek  Ing. Martin Krchnák
obchodní náměstek  Ing. Martin Pajer
výrobně-technický náměstek Ing. Jiří Fuks

Vedení středisek: 
    Ing. Branislav Čičmanec
    Ing. Dalibor Novotný
           Ing. Miroslav Knapík
           Alexander Herzán

Dceřiná společnost SMS  
(Stavby mostov Slovakia)
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Ing. Luděk Borový
ředitel
CEO
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Introduction
The company was founded in September 1997 as 

a subsidiary of then Stavby mostů Praha, a. s. The com-
pany initially just repaired and restored bridges with an 
annual turnover of EUR 2 million.Over time and thanks 
to the parent company’s support, its turnover grew and 
so did its portfolio of activities.

Singular specialisation
SMS refurbishes and repairs utility structures and 

bridges and builds pre-stressed monolithic reinforced 
concrete and prefab bridges. It also pursues special 
technologies.

The company’s unique specialisation is free cantile-
ver concreting. Another plus for bridge construction is 
the proprietary supporting system, BREKA.

2009
2009 marked the completion of the D1 Mengusovce-

Jánovce project, where we built a monolithic bridge 
using the extensible centring. Also completed was the 
Žarnovica, Phase I, project, where we built three mono-
liths using fixed centring and the BREKA supporting 
structure.

As far as last year is concerned, clearly the greatest 
success is the start of the biggest project in the com-
pany’s history. It is the PPP project as part of the R1, and 
it is worth EUR 100 million.

Our employees, working under conditions that can-
not be described as simple, are proving that working 
in a “family business” while maintaining exceptionally 
high quality work provides the basis for the firm’s good 
operation.

Outlook for 2010
The most interesting project is clearly the R1 PPP, 

the second and fourth sections. There are many bridges 
there. The most interesting ones are SO 202 – a mono-
lithic dual beam unit on extensible centring, the free 
cantilever-concreted SO 203 made of segments made at 
VMS Brandýs, and SO 204 and 212 – a compound rein-
forced concrete slab with post-stressed T-beams. These 
four structures are 2 km long in total.

The main objective for 2010 is to deliver the R1 PPP 
successfully, especially with a view to observing maxi-
mum quality, OHS requirements, and very stringent 
deadlines.

At the same time, we will prepare the company for 
the period when the PPP is finished, namely we want to 
stabilise our team comprising solely Slovak employees. 
Our goal is to win bridge construction contracts amount-
ing at least to EUR 20 million a year. In cooperation with 

Subsidiary SMS  
(Stavby mostov Slovakia)

Představení dceřiné společnosti
Společnost byla založena v září roku 1997 jako dce-

řiná společnost tehdejší společnosti Stavby mostů Pra-
ha, a. s. V začátcích společnost realizovala pouze opravy 
a sanace mostních objektů s ročním obratem 2 mil. eur. 
Postupem času a díky podpoře mateřské firmy se obrat 
zvyšoval a rozšířilo se i portfolio činností.

Výjimečné specializace
SMS provádí rekonstrukce a opravy inženýrských 

a mostních staveb, předpínané monolitické železobeto-
nové a prefabrikované mosty. Zabývá se také speciální-
mi technologiemi.

Výjimečnou specializací společnosti jsou realizace 
letmé betonáže. Dalším plusem při výstavbě mostů je 
vlastní podpěrná konstrukce BREKA.

Rok 2009
V roce 2009 byla dokončena zakázka D1 Mengusov-

ce-Jánovce, kde jsme budovali monolitický most na vý-
suvné skruži. Rovněž byla dokončena zakázka Žarnovica, 
I. etapa, kde jsme prováděli tři monolity na pevné skru-
ži, použita podpěrná konstrukce BREKA.

Pokud jde o úspěchy loňského roku, je jednoznač-
ně největším úspěchem rozjezd největší zakázky 
v historii společnosti. Jedná se o zakázku PPP na R1  
za 100 mil. eur.

Zaměstnanci pracující v ne zcela jednoduchém pro-
středí dokazují, že i práce v „rodinné firmě“ při dodržení 
výjimečné kvality prováděných staveb dává základ dob-
rému fungování společnosti.

Výhled do roku 2010 
Nejzajímavější akcí je bezesporu projekt PPP  

na R1, druhý a čtvrtý úsek. Je zde velké množství most-
ních objektů. Nejzajímavější jsou SO 202 -  monolitic-
ký dvoutrám na výsuvné skruži, letmá montáž SO 203  
ze segmentů vyráběných ve VMS Brandýs, SO 204 a 212 
- spřažená železobetonová deska s dodatečně předpína-
nými nosníky „T“. Celková délka těchto čtyř objektů je 
2 kilometry.

Hlavním cílem roku 2010 je úspěšné zvládnutí pro-
jektu PPP stavby R1, zejména pokud jde o dodržení ma-
ximální kvality, BOZP a velmi tvrdých termínů realizace.

Zároveň budeme společnost připravovat na období 
po ukončení PPP projektu, zejména se chceme věno-
vat stabilizaci kolektivu sestaveného z ryze slovenských 
zaměstnanců. Naší snahou je zajištění zakázky v most-
ním stavitelství v objemu alespoň 20 mil. eur ročně.  
Ve spolupráci s mateřskou společností chceme vstoupit 

Dceřiná společnost SMS  
(Stavby mostov Slovakia)

DivisionDivision
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the parent company, we want to enter the water man-
agement construction segment in Slovakia. We are also 
striving to obtain authorisation for work on Slovak rail-
ways so that we can bid for projects in this area of the 
construction industry.

Luděk Borový
Subsidiary SMS Director

Subsidiary SMS  
(Stavby mostov Slovakia)

do segmentu vodohospodářských staveb na Slovensku.  
Zároveň usilujeme o získání oprávnění pro provádění 
prací na slovenských drahách, abychom se mohli uchá-
zet o zakázky v této oblasti stavebnictví.

Ing. Luděk Borový
ředitel dceřiné společnosti SMS

Dceřiná společnost SMS  
(Stavby mostov Slovakia)

Dálnice D1 Mengusovce-Jánovce III. Etapa SO 235

D1 motorway, Mengusovce-Jánovce section, Phase III., SO 235

I/11 Svrčinovec most přes řeku Čierňanku

I/11 Svrčinovec, bridge over the River Čierňanka

Oprava mostu obce Koliňany

Repair of bridge in Koliňany

Dálnice D1 Mengusovce-Jánovce most na polní cestě 
a na migračním tahu zvěře III. etapa SO 231

D1 motorway, Mengusovce-Jánovce section, bridge  
on a field road and game migration route, Phase III., SO 231

DivisionDivision
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Divisions and SubsidiariesDivize a Dceřiné spečnosti

Divize 7 - Pevná skruž na mostě gen. Chábery v LitoměřicíchDivize 7 - Mostní dilatace D160 - Jihlava
Division 7 - Fixed centering on Gen. Chábery Bridge  
in Litoměřice

Division 7 - Bridge expansion joint - D160 road - Jihlava

Divize 3 - Protihlukové stěny u Mirošovic

Division 3 - Noise barriers near Mirošovice

Divize 5 - Úpravna vody Souš - technologie

Division 5 - Water Treatment Plant Souš - technologies

Divize 5 - Usazování betonového prefabrikátu na PPO Praha 
-Zbraslav / Division 5 - Seating of a prefabricated concrete 
element in Prague-Zbraslav flood protection barrier

Divize 3 - Prackovice - montáž segmentů

Division 3 - Prackovice - cantilevered construction of segments
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Divisions and SubsidiariesDivize a Dceřiné spečnosti

Divize 8 - Elektrárna Tušimice - turbostolice

Division 8 - Power Plant Tušimice - stand of turbine

Dceřiná společnost SM 7 - Loukov - skořepina zvednutá  
do definitivní polohy / Subsidiary SM 7 - Loukov - vaulting 
drawn-up to the final location

Divize 8 - Nové nádrže v Elektrárně Mělník

Division 8 - New tanks at Power Plant Mělník

Divize 7 - Výsuvná skruž na I/6 Tisová-Sokolov

Division 7 - Telescopic centering on I/6 road - Tisová-Sokolov

Dceřiná společnost SMS - D1 Korytné

Subsidiary SMS - D1 Korytné

Dceřiná společnost SMS - R3 Oravský Podzámok-Horná 
Lehota SO 205 / Subsidiary SMS - R3 Oravský Podzámok-
Horná Lehota SO 205
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Divadlo Na Fidlovačce – každoroční představení pro partnery

Lidé v SMP CZ 2009
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Na Fidlovačce Theatre – annual performance for partners 

People at SMP CZ 2009
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One of the main messages contained in the Annual 
Reports for previous years was that SMP CZ is a stabi-
lised company prepared for further development. This 
also makes SMP CZ the best VINCI CONSTRUCTION sub-
sidiary in the post-communist countries.

In 2009 the shareholder verified (through an inde-
pendent auditor, VIGEO) the level of social responsibility 
in our company. The objective of the audit was to evalu-
ate observance of VINCI‘s President’s commitment vis-à 
-vis the hundreds of thousands of VINCI employees and 
millions of people living in the areas where VINCI oper-
ates, to exclude discriminating against disadvantaged 
groups on the labour market. Within several days, audi-
tors verified the position of our employees - seniors, 
women, the disabled, and persons from immigrant fam-
ilies at SMP CZ. The auditors informed us that the results 
of the audit were some of the best achieved at VINCI 
subsidiaries at all times. This result does not mean the 
end of supporting challenged groups of employees - the 
meaning of such support for the future is increasing, 
and so the support will continue. 

We could repeat our other successes from previous 
years. We should add that, over the last 10 years, we 
reduced the number of work-related injuries by a factor 
of four thanks to consistently implemented OHS mea-
sures, approaching the “zero injury” rate, so that we 
obtained and draw on EU grants for further employee 
training and development, and our backlog is the high-
est in our history, which could give our employees and 
shareholders assurance, but this is not entirely the case. 
Aside from being happy about the successes of the past, 
we must focus on what will be.

Put simply, any company’s success depends on its 
employees and the market situation. While SMP CZ has 
been working in the long haul towards ensuring that the 
staff structure, knowledge, and, skills meet the needs of 
the 21st century, the external environment more or less 
complicates these efforts and brings in uncertainty. 

The ever-so-often mentioned global economic  
crisis, other global economic problems, and the domes-
tic political situation mainly are great unknowns that  
every reasonable manager must take into account. This 
is why we started preparing measures to counter these 
negative impacts on our company last summer and then 
gradually implemented those measures.

2009 marked the 20th anniversary of the collapse 
of the communist regime. At age twenty, a person is 
adult, able to think rationally and take care of oneself. 
Although the talk is about the economic crisis, increas-
ingly more authorities mention the crisis of values in the 
background. Mitigating the value crisis is a challenge  
for the entire society, yet the solution is purely indi-
vidual. Last year could be referred to as the onset of  
a period of “uncertainty”. To quote: “Uncertainty breeds 
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Jedno z hlavních sdělení obsažené v Ročních zprá-
vách z předchozích let bylo, že SMP CZ je společnos-
tí stabilizovanou a připravenou se dále rozvíjet. Proto 
je také SMP CZ nejlepší filiálkou VINCI CONSTRUCTION 
v postkomunistických zemích.

V roce 2009 prověřil akcionář (prostřednictvím ne-
závislého auditora – společnosti VIGEO) úroveň spole-
čenské odpovědnosti v naší firmě. Cílem auditu bylo 
zhodnocení plnění závazku prezidenta VINCI daného 
statisícům zaměstnancům VINCI a milionům lidí, kteří 
žijí v oblastech, kde VINCI působí, a vyloučení diskri-
minace znevýhodněných skupin na trhu práce. Během 
několika dnů auditoři prověřili postavení našich zaměst-
nanců - seniorů, žen, postižených a osob z přistěhova-
leckých rodin v SMP CZ. Výsledek auditu byl, dle sdělení 
auditorů, jeden z nejlepších, jakého bylo u filiálek VINCI 
dosaženo. Tento výsledek však neznamená konec pod-
pory znevýhodněným skupinám zaměstnanců - význam 
takovéto podpory je pro budoucnost stále důležitější, 
a proto bude pokračovat i nadále.

Mohli bychom opakovat další úspěchy z předchozích 
let. Měli bychom je doplnit o skutečnost, že v průbě-
hu posledních 10 let jsme důslednými preventivními 
opatřeními v oblasti BOZP snížili počet pracovních úra-
zů více než čtyřnásobně a přiblížili se hranici „nulo-
vé“ úrazovosti, že jsme získali a čerpáme granty z EU  
na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, že zásoba 
práce dosáhla historicky nejvyšší úrovně, což by mělo 
dodat zaměstnancům i akcionářům jistotu, ale přesto 
tomu tak úplně není. Vedle radosti z úspěchů z toho, co 
bylo, se musíme zaměřit i na to, co bude.

Zjednodušeně je úspěch každé firmy ovlivněn jejími 
zaměstnanci a situací na trhu. Zatímco SMP CZ dlouhodo-
bě pracuje na tom, aby struktura, znalosti i dovednosti 
zaměstnanců odpovídaly potřebám dvacátého prvního 
století, vnější prostředí tyto snahy více či méně kompli-
kuje a přináší nejistotu. 

Ve všech pádech skloňovaná celosvětová ekonomická 
krize, další globální světové problémy a hlavně tuzem-
ská politická situace jsou výraznou neznámou, se kte-
rou musí každý rozumný hospodář počítat. Proto jsme 
v letních měsících loňského roku přistoupili k přípravě 
opatření proti dopadům těchto negativních vnějších vli-
vů na naši společnost a postupně jsme i tato opatření 
realizovali.

Rok 2009 byl rokem 20. výročí pádu komunistického 
režimu. Ve dvaceti letech je člověk už dospělý, schopný 
racionálně uvažovat a postarat se sám o sebe. Ačkoliv 
se hovoří o ekonomické krizi, kdesi v pozadí více a více  
autorit zmiňuje krizi hodnot. Zmírnění dopadů krize 
hodnot je výzvou pro celou společnost, ale řešení je ryze 
individuální. Loňský rok by se tedy dal nazvat i nástu-
pem období „nejistoty“. Slovy klasika: „Není nejistoty  
bez příležitostí“, všichni bychom tedy měli naplno využít 

Lidé v SMP CZ 2009
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opportunity”, so all of us should make full use of the op-
portunities that the current times offer and actively partic-
ipate in seeking new opportunities. We can do something  
together, but everyone must do something alone. 

The past is given, we cannot change it and it will 
never return - but the future is a chance for every one 
of us.

People at SMP CZ 2009

všech příležitostí, které nám současnost dává, a aktivně 
se podílet na hledání příležitostí nových. Něco zvládne-
me společně, něco ale musí udělat každý sám. 

Minulost je daná, nezměníme ji a ani se nevrátí, ale 
budoucnost je šance - pro každého z nás.

Lidé v SMP CZ 2009
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Sponsoring and Corporate Social  
Responsibility

Aware of its social responsibility, the company has 
long contributed to environmental care and develop-
ment of many socially oriented projects. The company 
makes donations both separately and in cooperation 
with VINCI Foundation in the Czech Republic, to which it 
regularly donates a portion of the funds earmarked for 
this area.

In the almost 10 years that the company has paid 
increasing attention to such activities, we can speak of 
long-term support to various non-profit organisations 
in the field of care of both handicapped people and 
children (Borůvka Borovany, Nadace Naše dítě, APLA, 
Fokus MB, I.PSKN, Nadační fond Slunce, etc.), healthcare  
(Nadace Homolka), and education (cooperation with 
secondary schools focusing on technology and the CTU), 
as well as support to regional projects in the CR (such as 
the Wallenstein Festivities in Cheb and Frýdlant). 

VINCI Foundation in the CR was established by VIN-
CI’s 5 subsidiaries operating in the CR in 2008 and the 
parent VINCI Group’s Foundation is the sixth member. 
Its objective is to support projects that connect the busi-
ness world with the world of towns and country, the 
world of workers and region citizens. Since its inception, 
the Foundation has distributed more than CZK 3 million 
in support of various regional projects. 

Sponsoring of sports and culture is an integral part of 
our activity. Here, we also prefer long-term partnerships 
– we support ice hockey and football clubs and sports 
for the youth. We have been the general partner to the 
wheelchair tennis championships for two years.

As far as culture is concerned, we have long been 
a partner to Na Fidlovačce Theatre and we also support 
regional projects; for example, we have been a regular 
partner to the Prague Festivities, to mention just one.

Dárcovství a podniková filantropie
Vědoma si své společenské odpovědnosti společnost 

dlouhodobě pomáhá pečovat o životní prostředí a rozví-
jet řadu sociálních projektů. Donátorské aktivity realizu-
je společnost jak samostatně, tak ve spolupráci s Nadací 
VINCI v ČR, kam pravidelně vkládá část prostředků urče-
ných pro tuto oblast.

Za téměř 10 let, kdy společnost věnuje stále zvy-
šující se pozornost těmto aktivitám, můžeme mluvit 
o dlouhodobé podpoře různým neziskovým organizacím 
v oblasti péče o handicapované občany i děti (Borůvka 
Borovany, Nadace Naše dítě, APLA, Fokus MB, I.PSKN, 
Nadační fond Slunce apod.), ve zdravotnictví (Nadace 
Homolka), či ve školství (spolupráce se středními škola-
mi technického typu, s ČVUT), ale věnujeme se i podpo-
ře regionálních projektů v rámci ČR (např. Valdštejnské 
slavnosti v Chebu a Frýdlantu). 

Nadaci VINCI v ČR založilo v roce 2008 5 dceřiných 
společností VINCI podnikajících v ČR, členem šestým 
je mateřská Nadace skupiny VINCI. Jejím cílem je pod-
pora takových projektů, které propojují svět podnikání  
se světem měst a venkova, svět pracujících a obyvatelů 
regionů. Od svého vzniku rozdělila nadace více než 3 mi-
liony korun na podporu různých regionálních projektů. 

Nedílnou součástí je podpora v oblastech sportu 
a kultury formou sponzoringu. I zde sázíme na dlouho-
dobé partnerství – podporujeme hokejové a fotbalové 
kluby, mládežnický sport. Jsme již druhým rokem ge-
nerálním partnerem mezinárodního mistrovství v tenise 
vozíčkářů.

Co se týká kulturní oblasti dlouhodobě jsme partne-
ry Divadla Na Fidlovačce a nevyhýbáme se ani podpoře 
regionálních projektů, za všechny jmenujme například 
Oslavy Prahy, jejichž jsme pravidelným partnerem.
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Jsme sponzory Nikoly Sudové, reprezentantky ČR v mogulech

We are sponsors of Nikola Sudová, CR team member in moguls

Letní sportovní hry společností VINCI Construction

Summer sports games of the VINCI Construction companies

SMP CZ je pravidelným generálním sponzorem mistrovství 
ČR v tenise vozíčkářů / SMP CZ is a regular general sponsor 
of the CR wheelchair tennis championship

Zimní sportovní hry ve Špindlerově Mlýně

Winter sports games in Špindlerův Mlýn

Lidé v SMP CZ 2009

SMP CZ je pravidelným generálním sponzorem mistrovství 
ČR v tenise vozíčkářů / SMP CZ is a regular general sponsor 
of the CR wheelchair tennis championship

Z tenisového turnaje o Putovní pohár GŘ SMP CZ

From tennis tournament for CEO SMP CZ Challenge Cup



66

Financial sectionEkonomická část
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Assets in 2009 (CZK thousand) Vývoj stavu aktiv 2009 (v tis. CZK) 

Group turnover (CZK million) Obrat skupiny (v mil. CZK) 
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Group net profit (CZK million) Čistý zisk skupiny (v mil. CZK) 
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Cash flow statement  Přehled o peněžních tocích 

Označení
Code

Ukazatel 
Indicator

2008 2009

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period

55 837 196 563

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Cash flow from the principal business (operation)

Z. Účetní zisk nabo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Net book profit or loss from principal business before tax

116 660 185 554

A. 1 Úpravy o nepeněžní operace
Adjustment for non-cash operations

25 387 25 664

A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými 
položkami
Net cash flow from operation before tax, changes in working capital and one-offs

142 047 211 218

A. 2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Change in non-cash constituents of the working capital

79 201 254 953

A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
Net cash flow from operations before tax and one-offs

221 248 466 171

A. 3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných
Interest paid except for capitalised

-360 0

A. 4 Přijaté úroky
Interest received

1 582 1 338

A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
Paid income tax for principal business and additional tax assessments for previous periods

-29 644 -39 779

A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů
Income and cost associated with extraordinary profit/loss including income tax

2 709 1 711

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
Net cash flow from operations

195 535 429 441

Peněžní toky z investiční činnosti
Cash flow from investments

B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Expenses associated with acquiring fixed assets

-54 848 -33 473

B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv
Income from the sale of fixed assets

4 574 3 526

B. 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám
Loans and credits to related parties

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 
Net cash flow pertaining to investment activity

-50 274 -29 947

Peněžní toky z finančních činností
Cash flow from financial activity

C. 1 Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků
Impact of changes in long - or short-term liabilities

56 312 -7 745

C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty
Impact of changes in equity on cash and cash equivalents

-60 847 -84 081

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 
Net cash flow pertaining to financial activit

-4 535 -91 826

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
Net increase or decrease of cash

140 726 307 668

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období
Cash and cash equivalents at the end of the accounting period

196 563 504 231

Ke dni 31. 12. 2009 / As at 31 December 2009      (v tis. CZK / CZK thousand)      IČ / Reg. No.: 27195147
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Balance sheetRozvaha

Označení
Code

a

AKTIVA
ASSETS 

b

Řád
Row

c

Běžné účetní období
Current accounting period

Min. úč. 
období

acc. period

Brutto
Gross

1

Korekce
Adjusted 

2

Netto
Net
3

Netto
Net 
4

AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS 001 2 116 289 -463 013 1 653 276 1 444 491

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
Receivables for subscribed equity

002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek
Fixed assets

003 668 688 -457 470 211 218 208 254

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek
Fixed intangible assets

004 19 581 -14 524 5 057 3 336

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek
Fixed tangible assets

013 623 993 -442 946 181 047 179 804

B. III. Dlouhodobý finanční majetek
Long-term financial assets

023 25 114 0 25 114 25 114

C. Oběžná aktiva
Current assets

031 1 436 663 -5 543 1 431 120 1 226 342

C. I. Zásoby
Inventories

032 71 561 -1 005 70 556 86 506

C. II. Dlouhodobé pohledávky
Long-term receivables

039 55 053 0 55 053 110 387

C. III. Krátkodobé pohledávky
Short-term receivables

048 805 818 -4 538 801 280 832 886

C. IV. Krátkodobý finanční majetek
Short-term financial assets

058 504 231 0 504 231 196 563

D. I. Časové rozlišení
Accruals

063 10 938 0 10 938 9 895

PASIVA CELKEM / EQUITY AND LIABILITIES 067 1 653 276 1 444 491

A. Vlastní kapitál
Equity

068 504 776 452 764

A. I. Základní kapitál
Registered capital

069 200 000 200 000

A. II. Kapitálové fondy
Capital funds

073 143 459 154 852

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku 
Reserve fund, indivisible fund and other profit funds

078 13 831 9 132

A. IV. Výsledek hospodáření minulých let 
Profit/loss for previous periods

081 0 -944

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 
Profit/loss for the current accounting period (+/-)

084 147 486 89 724

B. Cizí zdroje
Liabilities

085 1 146 868 991 629

B. I. Rezervy
Provisions

086 37 441 37 037

B. II. Dlouhodobé závazky
Long-term liabilities

091 121 098 128 843

B. III. Krátkodobé závazky
Short-term liabilities

102 988 329 825 749

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 
Bank loans and aids

114 0 0

C. I. Časové rozlišení
Accruals

118 1 632 98

Ke dni 31. 12. 2009 / As at 31 December 2009      (v tis. CZK / CZK thousand)      IČ / Reg. No.: 27195147
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Profit and loss accountVýkaz zisku a ztráty

Označení

Code 
a

TEXT

TEXT 
b  

Číslo
řádku

Row no.
c

Skutečnost v účetním období  
Accounting period

sledovaném 
Reviewed 

1

minulém
Previous 

2

I. Tržby za prodej zboží 
Revenue for goods sold

01 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 
Costs of goods sold

02 0 0

+ Obchodní marže 
Sales margin

03 0 0

II. Výkony 
Income

04 3 073 981 3 097 586

B. Výkonová spotřeba 
Income cost

08 2 293 706 2 386 368

+ Přidaná hodnota 
Value added

11 780 275 711 218

C. Osobní náklady 
Personnel cost

12 495 550 464 316

D. Daně a poplatky 
Tax and fees

17 3 819 4 622

E. Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
Depreciation of fixed tangible and intangible assets

18 30 509 29 041

   III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Revenue from the sale of fixed assets and material

19 3 850 8 065

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Net book value of the sold fixed assets and material

22 385 1 057

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů  
příštích období 
Change in operating reserves and provisions and comprehensive costs of future periods

25 -5 2 143

IV. Ostatní provozní výnosy 
Other operating revenue

26 51 890 2 588

H. Ostatní provozní náklady 
Other operating costs

27 112 601 125 605

V. Převod provozních výnosů 
Transfer of operating revenue

28 5 068 13 319

I. Převod provozních nákladů 
Transfer of operating costs

29 4 890 14 962

* Provozní výsledek hospodaření 
Operating profit/loss

30 193 334 93 444

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 
Revenue from the sale of securities and interests

31 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 
Securities and interests sold

32 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) 
Revenue from long-term financial assets ( r. 34 + 35 + 36)

33 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 
Revenue from short-term financial assets

37 0 0

K. Náklady z finančního majetku
Costs of financial assets

38 0 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 
Revenue from security and derivative revaluation

39 0 0
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Profit and loss accountVýkaz zisku a ztráty

Označení

Code 
a

TEXT

TEXT 
b  

Číslo
řádku

Row no.
c

Skutečnost v účetním období  
Accounting period

sledovaném 
Reviewed 

1

minulém
Previous 

2

Ke dni 31. 12. 2009 / As at 31 December 2009      (v tis. CZK / CZK thousand)      IČ / Reg. No.: 27195147

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 
Costs of security and derivative revaluation

40 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Change in financial reserves and provisions

41 0 0

X. Výnosové úroky 
Interest revenue

42 1 338 1 582

N. Nákladové úroky
Interest cost

43 360

XI. Ostatní finanční výnosy
Other financial revenue

44 10 869 36 045

O. Ostatní finanční náklady
Other financial cost

45 19 987 14 052

XII. Převod finančních výnosů
Transfer of financial revenue

46 0 0

P. Převod finančních nákladů
Transfer of financial cost

47 0 0

* Finanční výsledek hospodaření
Financial profit/loss

48 -7 780 23 215

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost
Income tax for core business

49 39 779 29 644

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Profit/loss for core business

52 145 775 87 015

XIII. Mimořádné výnosy
One-off revenue

53 1 711 2 709

R. Mimořádné náklady
One-off cost

54

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Income tax for one-off activities

55

* Mimořádný výsledek hospodaření
Extraordinary profit/loss

58 1 711 2 709

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Transfer of profit/loss portion to members (+/-)

59 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Profit/loss for accounting period (+/-)

60 147 486 89 724

**** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)
Profit/loss before tax (+/-)

61 187 265 119 368
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Divize 3 – Podzemní stavby a specializace
Josef Richtr
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 224
Fax: +420 222 185 311
E-mail: richtr@smp.cz

Divize 5 – Vodohospodářské stavby 
Jan Freudl 
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 288
Fax: +420 222 185 303
E-mail: freudlj@smp.cz

Divize 6 – Velké projekty
Mstislav Maťocha
vedoucí projektu
E-mail: matocha@smp.cz

Divize 7 – Ocelové konstrukce, mechanizace a doprava
Pavel Panuška
ředitel divize
Tel.: +420 311 747 425
Fax: +420 311 747 444
E-mail: panuska@smp.cz

Divize 8 – Průmyslové stavby 
Jiří Bažata
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 330
E-mail: bazata@smp.cz

Dceřiné společnosti:

SM 7, a. s.
Jiří Daňhelka
ředitel společnosti
Tel.: +420 326 377 907
Fax: +420 326 377 901
E-mail: danhelka@sm7-dsi.cz

SMS, a. s.
Luděk Borový 
ředitel společnosti
Tel.: +421 484 142 622
Fax: +421 484 148 359
E-mail: borovy@smp.cz

ContactsKontakty

Skupina SMP CZ

Ředitelství SMP CZ
Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
Tel.: +420 222 185 111
Fax: +420 222 325 292
E-mail: ou@smp.cz
Web. stránky: www.smp.cz 

Martin Doksanský
předseda představenstva a generální ředitel  
Tel.: +420 222 185 230
Fax: +420 222 185 292
E-mail: doksansky@smp.cz

Václav Krauz
výkonný ředitel
Tel.: +420 222 185 239
Fax: +420 222 319 766
E-mail: krauz@smp.cz

Dame N´Diaye
administrativně-finanční ředitel
Tel.: +420 222 185 256
Fax: +420 222 185 201
E-mail: ndiaye@smp.cz

Jan Jech
obchodní ředitel 
Tel.: +420 222 185 257
Fax: +420 222 326 260
E-mail: jech@smp.cz

Pavel Kameník
personální ředitel
Tel.: +420 222 185 242
Fax: +420 222 328 122
E-mail: kamenik@smp.cz

Vladimír Brejcha
ředitel správy dceřiných společností
Tel.: +420 221 779 332
E-mail: brejcha@smp.cz

Divize 1 – Dopravní stavby
Antonín Brnušák
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 220
Fax: +420 222 328 507
E-mail: brnusak@smp.cz

Please notice that this annual report serves exclusively to publicity and it is not the 
annual report made up according to § 21 of the law No. 563/1991 of the Accounting 
code. This is the extract from the annual report of the Company for the year 2009 
which is available in complete version in the firm domicile.

Dovolujeme si upozornit čtenáře, že tato roční zpráva slouží výhradně k propagačním 
účelům a není výroční zprávou sestavovanou podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, v platném znění. Jedná se o výňatek z výroční zprávy společnosti za rok 
2009, která je v kompletní podobě k dispozici v sídle společnosti.
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