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VÝKONNÉ VEDENÍ SDRUŽENÍ 

předseda Rady Sdružení   - Ing. František Kulovaný 
 
místopředseda Rady Sdružení - Ing. David Vinkler 
 
ředitel Sdružení    - Ing. Jan Bartošic 
 
 
Kancelář sdružení:  Černoleská 1930,     
   256 01 Benešov 
   Česká republika 
                                   Tel.: +420 777 289 456 
                                         е-mail: atomex@atomex.cz 

 

www.atomex.cz 

Počet zaměstnanců – 2100    Finanční obrat – 220 mil. € 



     

  

  

AURA a.s.,    5.května 118, 399 01 Milevsko,   IČ: 63275546 

B&Bartoni, spol. s r.o.,   Doubravička 18, 294 30 Niměřice,   IČ:26763915 

BAEST Machines & Structures a.s.,  Černoleská 1930, 256 01 Benešov,   IČ: 28939131 

Best Consulting & Training, s.r.o.,  Černoleská 1930, 256 01 Benešov,   IČ: 28529651 

Blumenbecker Prag s.r.o.,  Počernická 272/96,108 00 Praha,   IČ: 63072394 

DEL a.s.,    Strojírenská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou,   IČ: 24284734 

firstNet, a.s.,    Vodičkova791/4, 110 00 Praha-Nové Město,  IČ: 25507753 

FK systém–povrchové úpravy, s.r.o.,  Chrlická 661, 664 42 Brno – Modřice,   IČ: 27736717 

Galstian&Galstian Group s.r.o., Ovenecká 1109/21a,Praha 7-Bubeneč,   IČ: 26736403 

H Project, s.r.o.,   Okružní 19a, 638 00 Brno,    IČ: 46346163 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.,   Křižíkova 68a, 660 90 Brno,    IČ: 46347267 

LAPP KABEL s.r.o.,   Bartošova 315, 765 02  Otrokovice,   IČ: 25519506 

LVOS, s.r.o.,    Ocelářská 9, 190 00 Praha 9,    IČ: 25722778 

MBNS-International, spol. s r.o.,  Křižíkova 68f, 612 00 Brno,    IČ: 60755873 

MICo, spol. s r.o.,   Sucheniova 270/6, 674 01 Třebíč,   IČ: 49433946 

SOLACE a.s.,   Křenova 438/7,Praha 6,    IČ: 28511638 

STAFIN a.s.   Edv.Beneše 38, 30100 Plzeň   IČ: 26341581 

Technosvar s.r.o.,  Na Hrázi 2298,738 01 Frýdek Místek,   IČ: 25363883 

ZVU POTEZ  a.s.,   Pražská ulice 322/4, 501 01 Hradec Králové,   IČ: 25267141 

ČLENOVÉ  SDRUŽENÍ  - adresy 

www.atomex.cz 



     

  

  

  Dodávky pokročilých produktů a technologií pro výrobu  

     energie včetně jaderné; 

  Provozování podnikatelského inkubátoru pro inovační firmy 

     v rámci zařízení pro výrobu energií; 

  Spolupráce s národními i zahraničními vědecko-výzkumnými  

     a obchodními organizacemi při realizaci dodávek; 

  Rozvoj informačních systémů pro výzkum a vývoj v oblasti  

     energetiky.  

CÍLE SDRUŽENÍ 

www.atomex.cz 

Cílem sdružení je spojit několik předních českých výrobních firem se 
zkušenostmi v oblasti výroby a dodávek zařízení  
pro jaderné elektrárny. Předmětem sdružení jsou: 



     

  

  

ZKUŠENOSTI S VÝROBOU ZAŘÍZENÍ 

PRO VVER 440 

Dodána zařízení pro tyto provozní soubory: 
 
 

  Pomocné systémy primárního okruhu 
 
  Systémy zpracování radioaktivních médií  
 
  Havarijní systémy  
 
  Zpracování radioaktivních odpadů 

www.atomex.cz 



     

  

  

ZKUŠENOSTI S VÝROBOU ZAŘÍZENÍ 

PRO VVER 1000 

Dodána zařízení pro tyto provozní soubory: 
 
 Úložiště radioaktivních odpadů  
 
 Finální zpracování radioaktivních odpadů  

 
 Pomocní systémy primárního okruhu  
 
 Čištění radioaktivních medií  
 
 Havarijní systémy  

www.atomex.cz 



     

  

  

ZKUŠENOSTI S VÝROBOU ZAŘÍZENÍ 

PRO VVER 1000 

Dodána zařízení pro tyto provozní soubory: 
 
 Příprava chemických roztoků 
 
 Čištění kontaminovaných vod  
 
 Hospodářství technických plynů 
 
 Nerezové a černé oblicovky, průchodky a ocelové konstrukce  

pro stavební část 

www.atomex.cz 



     

  

  

VÝROBKY ČLENŮ SDRUŽENÍ PRO JE 

www.atomex.cz 



      
 

VÝROBNÍ PROGRAM ČLENŮ SDRUŽENÍ 

 VÝROBA A REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉHO  

    ZAŘÍZENÍ PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ  

    ČÁSTI JADERNÝCH ELEKTRÁREN  

 EKOLOGICKÉ SYSTÉMY  

    PRO PRŮMYSLOVÉ SPALOVNY ODPADŮ 

 VÝROBA A MONTÁŽ TECHNOLOGICKÉHO  

    ZAŘÍZENÍ PRO PRŮMYSLOVÉ ČISTÍRNY  

    ODPADNÍCH VOD 

www.atomex.cz 



      
 

• Reaktory 

• Kolony 

• Výměníky tepla, chladiče 

• Kondenzátory 

• Uskladňovací nádrže 

• Separátory 

• Kotle 

 ZAŘÍZENÍ PRO CHEMICKÝ A PETROCHEMICKÝ  
    PRŮMYSL: 

www.atomex.cz 

VÝROBNÍ PROGRAM ČLENŮ SDRUŽENÍ 



      
 

 JEŘÁBY 

• mostové s nosností do 500 tun;  

• poloportálové s nosností do 300 tun;  

• speciální – hutní, přístavní, kontejnerové 

 OCELOVÉ KONSTRUKCE 

 AUTOMATIZACE TECHNOLOGICKÝCH  
    PROCESŮ, DODÁVKY ELEKTRICKÉHO  
    ZAŘÍZENÍ  
 

 KABELY, VODIČE, PRŮMYSLOVÉ  
    KONEKTORY, ENERGETICKÉ ŘETĚZY,   
    AUTOMATIZAČNÍ PRVKY  

www.atomex.cz 

VÝROBNÍ PROGRAM ČLENŮ SDRUŽENÍ 



      
 

VÝROBKY ČLENŮ SDRUŽENÍ  
- UKÁZKY  

www.atomex.cz 



     

  

  

VYBRANÉ CERTIFIKÁTY ČLENŮ SDRUŽENÍ 

CERTIFIKÁT EN ISO 9001 : 2000 

•  EN ISO 14001 

•  EN OHSAS 18001 

•  ASME BPV - Code - Sekce VIII, Divize 1, Divize 2 

•  Certifikát systému jakosti pro svařování v rozsahu   
   DIN 18 800-7 třída E, DIN 15 018, DIN 22261 a DIN 4133 

•  AD Merkblatt HPO 

•  Certifikát shody GOST-R 

•  Způsobilost k vývoji, výrobě, montáži a servisu strojních,   
   elektrických zařízení a zařízení systému řízení  
   technologických procesů pro jadernou i klasickou  
   energetiku ČEZ, a.s. 

www.atomex.cz 

http://www.mbns.cz/certifikaty/cert6.htm


Výkonné vedení společnosti 

  Ing. František Kulovaný, jr. MBA – člen představenstva a ředitel společnosti 

  Ing. Karel Janoušek - obchodní ředitel 

  Ing. Josef Vladyka   - marketingový ředitel  

  Ing. Ladislav Michálek – technický ředitel 

  Ing. František Nerad - výrobní ředitel 
 

Právní forma:  akciová společnost 

Datum vzniku:    29.7.2009 
 

Tel.:      +420 317 753 111 

Fax:    +420 317 727 322 

WWW:   www.baest.cz 

E-mail:       info@baest.cz  

     

  

  

BAEST Machines & Structures, a.s.  
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 



      
 

BAEST Machines & Structures, a.s.  
 
• Společnost je středně velký výrobní a obchodní strojírenský podnik se širokým  
  výrobním programem.  
 
• Výrobní program je zaměřen na výrobu ocelových a nerezových nádrží, tlakových nádob, 
filtrů, separátorů, sil a zásobníků a v neposlední řadě svařovaných ocelových konstrukcí a 
technologických celků pro energetiku, ekologii, stavebnictví, strojírenství, zemědělství, 
chemický, petrochemický a potravinářský průmysl. 
 
• Společnost zaměstnává 200 pracovníků. Hospodaří v areálu o rozloze 17 ha,  
  kde jsou umístěny výrobní haly o rozloze 30.000 m2 a skladovací plochy o rozloze   
  10.000 m2 vybavené nezbytnou zdvihací a manipulační technikou s nosností až 50 t. 



      
 

BAEST Machines & Structures, a.s.  
 

• Výrobní program je zaměřen nejen na opakovanou výrobu, ale také na zakázkovou   
  výrobu. Vzhledem k univerzálnímu technologickému vybavení a kvalifikovanému týmu  
  pracovníků je umožněno flexibilní a široké rozpětí vyráběné produkce. Využívá  
  moderních systémů CAD i CAD/CAM pro zpracování výrobní dokumentace a její  
  využití ve výrobě.  
 
                  
• Kvalitní výroba dle  norem EN, DIN a ČSN umožňuje každoročně zvyšovat podíl  
  exportu na zvyšujícím se obratu. Podíl exportu v posledních letech se ustálil  na úrovni   
  85 % a směřuje do 20 zemí světa. Hlavními zahraničními zákazníky jsou firmy z EU,  
  východní Evropy a v neposlední řadě z USA.  



     

  

  

BAEST Machines & Structures, a.s.  
- UKÁZKY VÝROBKŮ 



DEL a.s.  
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Vedení společnosti 
 

  Ing. Jiří Kabelka – předseda představenstva a výkonný ředitel 

  Ing. Zdeněk Králíček – místopředseda představenstva  
                                           a obchodní ředitel 

 

Právní forma:  akciová společnost 
Datum vzniku: 7. 12. 1995 
 

Tel.:   +420 566 657 111 
Fax:   +420 566 621 657 

WWW:   www.del.cz 

E-mail:       del@del.cz  



     

  

  

DEL a.s.  

Projekce a dodávky technologických celků 
 
Projektový management, robotizace, manipulace, 
mechanizace, robotizovaná svařovací pracoviště, svařovací 
přípravky, dopravníkové systémy, vypěňovací linky, zařízení 
na dělení plechu ze svitku, opravy a modernizace 
technologických zařízení, transfery technologických zařízení. 
 

Automatizace technologických procesů, 
dodávky elektrického zařízení  
 

Komplexní dodávky elektrických zařízení, projekční činnost 
a zpracování dokumentace, automatizace, software PLC, PC 
a  robotů, vizualizace technologických procesů, databázové 
aplikace, opravy a modernizace elektrických zařízení, řešení 
bezpečnosti strojů, certifikace, fotovoltaické elektrárny, 
dodávky pro jadernou energetiku. 
 



     

  

  

DEL a.s.  

Výroba rozvaděčů, ovládacích panelů, klempířské práce  
a dělení materiálu 
 

Montáže, demontáže a servis strojních a elektrických částí zařízení 
včetně stěhování technologických celků 
 



     

  

  

MBNS - International, spol. s r.o. 
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Výkonné vedení společnosti 

 Ing. František Navrátil – generální ředitel 

 Ing. David Vinkler – jednatel  
 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku:    9. 6. 1995 
 

Telefon:   +420 533 339 200 

Fax:   +420 533 339 210 

WWW:   www.mbns.cz 

E-mail:     mbns@mbns.cz  

MBNS – Kovárna, s.r.o. – dceřiná společnost; www.mbnskovarna.cz 



     

  

  

MBNS - International, spol. s r.o. 
- DODÁVKY PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY 

Předmět dodávky  Rok 

Příruby, kroužky, opěrné desky 2009 

Expandér 2006 

Sušící zařízení 2005 

Aparáty, potrubí 1965 - 1986 

• V letech 1965 – 1986 byla ve speciálně vybudovaném provozu, který vlastní firma  
  MBNS – International, spol. s r.o., zajišťována výroba zařízení a potrubí pro jaderné elektrárny   
  Jaslovské Bohunice, Dukovany, Mochovce a Temelín.  

• V letech 2005 a 2006 bylo pro JE Mochovce dodáváno další zařízení a firma je schopna  
  i nadále zajišťovat dodávky pro jadernou energetiku. 

• Dceřiná společnost MBNS – Kovárna, s.r.o., která má rovněž zkušenosti s dodávkami  
  pro jaderné elektrárny, nabízí volné a zápustkové výkovky z uhlíkových i austenitických ocelí   
  dle požadavku zákazníka (příruby, kroužky, tvarovky atd.).  

• Použité technologie ražení a volného kování, vytvoření vlastního razidla.  

• Detail www.mbns.cz; www.mbnskovarna.cz  



     

  

  

MICo, spol. s r.o. 
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Výkonné vedení společnosti 

 

  Karel Denner - jednatel společnosti a ředitel  

  

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku:    14. 7. 1993 
 

Telefon:   +420 568 850 140 

Fax:   +420 568 850 159 

WWW:    www.mico.eu 

E-mail:     info@mico.eu  



      
 

MICo, spol. s r.o. 
 
• Firma se specializuje především na výrobu vysokotlakých  
  a netlakových nádob, výměníků, kondenzátorů, nádrží a má vlastní  
  těsnící program určených pro energetiku, chemický a potravinářský  
  průmysl. Společnost má vlastní projekční kancelář. 
 
• Firma má vysoce kvalifikované pracovníky, pracoviště jsou vybavena  
  nejnovějšími technologiemi. Firma má také mnoholeté zkušenosti  
  v oblasti jaderné energie, získané během své účasti při výstavbě  
  a údržbě jaderných elektráren. Společnost nabízí vlastní těsnící  
  program za použití nerezového těsnění  s expandovaným grafitem,  
  který byl ve společnosti vyvinut, společnost nabízí výpočty jednotlivých  
  těsnících spojů včetně výpočtů utahovacích momentů.  



     

  

  

MICo, spol. s r.o. 
- DODÁVKY PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY 

Separátor JE 48 
m3 ~ 35 t  

Chladič odluhu 

Tepelná bariéra 

Chladiče 
radioaktivního 
plynu 

Hřebenové těsnění  
I.O. PG VVER 440 

MITes HF těsnění  
vstupní příruby  
HPV KO  
VVER 1000 



     

  

  

ZVU POTEZ, a.s. 
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Představenstvo a výkonné vedení společnosti 

 Ing. Jiří Flídr – předseda představenstva a generální ředitel 

 Ing. Michal Králík – místopředseda představenstva a finanční ředitel  

 Ing. Zdeněk Fiala – člen představenstva a obchodní ředitel 

 Ing. Tomáš Plachý – člen představenstva   
 

Právní forma:    akciová společnost 
Datum vzniku:    1. 4. 1997 
 

Telefon:   +420 497 771 270 
Fax:   +420 495 535 575 

WWW:   www.zvupotez.cz 

E-mail:      kancelargr@zvupotez.cz  

ZVU POTEZ, a.s.  

http://www.zvupotez.cz/CZ/08_FIRMA/letecky.html


      
 

ZVU POTEZ, a.s. 
 

ZVU POTEZ, a.s.  

• Historie a tradice společnosti začíná od továrny, která byla založena v roce 1869  
  jako "První česká akciová strojírna" a následně pak jako "Škodovy závody".  
  V letošním roce si společnost připomíná již 140 let. 
 
• Výrobní program firmy je zaměřený na výrobu produktů pro energetiku, chemický  
  a potravinářský průmysl. 
 
• Velkorozměrové aparáty jsou určeny pro těžké chemické procesy, kde pracovní tlak  
  dosahuje 30 MPa a pracovní teploty jsou v rozsahu od -193 ° C až +1500 ° C.  
  Značná část výrobního programu společnosti se zabývá výrobou tepelných  
  výměníků, kotlů, kolon, nádrží a speciálního vybavení. 
 
• Výrobní a technologické možnosti společnosti umožňují produkovat poměrně složitá  
  zařízení. Svářecí stroje a technologie mohou zajistit výrobu ze všech druhů ocelí,  
  včetně nerezových ocelí a speciálních ušlechtilých ocelí. 
 



      
 

ZVU POTEZ, a.s. 
 

ZVU POTEZ, a.s.  

• Projekční a inženýrská činnost společnosti umožňuje poskytovat kvalifikovanou  
  konstrukční a technologickou přípravu výroby zařízení v oblasti jaderné energie.   
     
• Společnost vyrábí a dodává zařízení pro jaderný průmysl. Například nádoby  
  pro vyhořelé jaderné palivo, kondenzátory, ionizující filtry a nádoby pro uranový   
  průmysl. Tyto zařízení mohou být také použity v těch nejsložitějších a nejnáročnějších   
  podmínkách práce v jaderném průmyslu.  
 



     

  

  

ZVU POTEZ, a.s. 
- DODÁVKY PRO ENERGETICKÝ SEKTOR 

ZVU POTEZ, a.s.  

Předmět dodávky  Rok 

Trubkový svazek  1998 

Výměník 1998 

Předmět dodávky  Rok 

Rektifikační kolona pro sušení plynu  2000 

Filtr TEGU na zemní plyn  2000 

Ohřívací kotel E11-sušení plynu  2000 

Vertikální separátor na zemní plyn  1999 

ELEKTRÁRNA OPATOVICE, a.s. 

RWE Transgas, a.s. 

Předmět dodávky  Rok 

Kondenzátory pro jadernou elektrárnu 2010 - 2011 

Opláštění pro vyhořelé jaderné palivo 2007 - 2009 



     

  

  

ZVU POTEZ, a.s. 
- UKÁZKY VÝROBKŮ 

ZVU POTEZ, a.s.  

http://www.zvupotez.cz/CZ/01_PRODUKTY/APARATY/spec_obr22.html
http://www.zvupotez.cz/CZ/01_PRODUKTY/CUKROVARY/cukr_obr108.html
http://www.zvupotez.cz/CZ/01_PRODUKTY/PIVOVARY/pivo_ps03_obr2.html


  
 

  
 

 

H Project s.r.o.  
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

VÝKONNÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI 
 

 Ing. Jiří Hadaš  - jednatel a ředitel společnosti 
 
 
 
 
 
 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
Datum vzniku:    12. 5. 1995 
 

Теl.:   + 420 532 149 932 
Fax :   + 420 532 149 933 
WWW:  www.hproject.cz 
E-mail:  jhadas@hproject.cz 
 
 



     

  

  

H Project s.r.o.  
- DODÁVKY PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY 

Technickou problematiku v rámci skupiny ATOMEX GROUP řeší projekční a 
konstrukční kancelář H PROJECT s.r.o. Technici této společnosti se pod 
dřívější organizační strukturou podíleli  
na projekčním a konstrukčním zpracování zařízení pro všechny jaderné 
bloky, vybudované v České a Slovenské republice. V době přerušení 
výstavby jaderných elektráren se společnost věnovala projekci a konstrukci 
technologických zařízení, zejména v oblasti chemie a petrochemie. 
V současné době je společnost opět zapojena do jaderného programu při 
dostavbě  3. a 4. bloku  
JE Mochovce.  



     

  

  

H Project s.r.o.  
- UKÁZKY VÝROBKŮ 



  
 

  
 

 

LIBEŇSKO – VYSOČANSKÁ OBCHODNÍ 
SPOLEČNOST s.r.o. 
 
Výkonné vedení společnosti: 
 

 Pavel Kovář  - jednatel a ředitel   
 
 
 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
Datum vzniku:    21. 12. 1998 
 
Тel.:   + 420  266 312 040  
Fax :   + 420  284 818 019  
WWW:  www.lvos.cz 
E-mail:  LVOS@LVOS.CZ 

http://www.lvos.cz/index.php


  
 

  
 

 

LIBEŇSKO – VYSOČANSKÁ OBCHODNÍ 
SPOLEČNOST s.r.o. 
 
• Společnost nabízí velmi široký sortiment hutních, spojovacích a elektro materiálů  
  od renomovaných tuzemských i evropských výrobců v jakémkoliv množství  
  dle požadavků zákazníků. 
 
• Společnost realizuje kompletní dodávky od zpracovaní dokumentace, až po  
  dokončení výrobku, dodávky jednoho kusu až po celé série. Svým rozsahem  
  obchodní činnosti pokrývá oblast České a Slovenské republiky. Zákazníky jsou  
  významné podniky v oboru strojírenství, hutnictví, ale i střední a drobné  
  podnikatelské subjekty.  
 
• Mezi další služby patří výroba výpalků z plechů kyslíkem, plazmou a laserem,  
  střihání a ohýbání na NC strojích, řezání tyčového materiálu na míru, výroba  
  svařenců a další činnosti spojené se zpracováním kovů. 

http://www.lvos.cz/index.php


     

  

  

LAPP KABEL s.r.o.  
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Vedení společnosti 

  Josef Kadlčík  – obchodní ředitel - projekty 

 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku: 26. 2. 1998 
 

Tel.:   +420 573 501 078 

Fax:   +420 573 394 650 

WWW:   www.lappgroup.cz 

E-mail:      info@lappgroup.cz  

ORIENTACE  
NA ZÁKAZNÍKA 

INOVACE 

RODINNÉ 
HODNOTY 

ORIENTACE 
NA ÚSPĚCH 



     

  

  

LAPP KABEL s.r.o. 
- DODÁVKY PRO ENERGETIKU   

• Skupina LAPP GROUP, jejíž je společnost LAPP KABEL s.r.o. členem, vyrábí  
a dodává kabely, vodiče, kabelové vývodky, průmyslové konektory, kabelové příslušenství, 
energetické řetězy, značící systémy, automatizační prvky  
a systémové produkty, které vyhovují nejvyšším standardům v petrochemii, klasické a 
jaderné energetice.  

• Výrobky LAPP GROUP pokrývají kompletní rozsah nízkonapěťových kabelů  
pro segment energetiky a lze je uplatnit v mnoha aplikacích jaderných zón jaderných 
elektráren (například: elektroinstalace v jaderných budovách, roboty  
a manipulátory v hermetických zónách, speciální pohyblivé aplikace a dopravníky, mostové 
jeřáby, kamerové a inspekční systémy, měření a regulace, a další dynamické a flexibilní 
aplikace). 

ORIENTACE  
NA ZÁKAZNÍKA 

INOVACE 

RODINNÉ 
HODNOTY 

ORIENTACE 
NA ÚSPĚCH 



     

  

  

LAPP KABEL s.r.o. 
- ZNAČKOVÉ PRODUKTY 

ÖLFLEX ® 
Flexible connecting 
and controlling cables 

UNITRONIC® 
Wide range of data 
cables 

HITRONIC® 
Optical cables for 
data transmission 

SILVYN® 
Protective hoses and 
power chains 

SKINTOP® 
Cable bushings 

EPIC® 
Industrial connectors 

FLEXIMARK® 
General purpose and 
flexible marking systems 

ETHERLINE® 
Components for active net 
systems 

ORIENTACE  
NA ZÁKAZNÍKA 

INOVACE 

RODINNÉ 
HODNOTY 

ORIENTACE 
NA ÚSPĚCH 



     

  

  

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.  
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Představenstvo a výkonné vedení společnosti 

 Ing. Miroslav Jucha – předseda představenstva a generální ředitel 

 Ing. Karel Čípek, CSc. – člen představenstva a výkonný ředitel  

 

Právní forma:    akciová společnost 

Datum vzniku:    1. 5. 1992 
 

Telefon:    +420 532 045 000 

Fax:    +420 532 045 303 

WWW:  www.kralovopolska.cz 

E-mail:      info@kralovopolska.cz  



      
 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 
• Společnost má 120-letou tradici v oblasti výroby zařízení. Pánové Lederer  
  a Porges založili v roce 1889 strojírenský závod pro výrobu parních kotlů, vagónů  
  a kompresorů. V 20. letech minulého století byla do výrobního programu zahrnuta 
  výroba jeřábů a v roce 1950 zahájena výroba aparátů pro chemický průmysl.  
 

• V 60. letech byla v nové budově s vlastním oddělením projekce a konstrukce   
  zahájena výroba aparátů a potrubí pro jaderné elektrárny.  
  Od roku 1980 byl kladen důraz na výrobu zařízení pro chemický, petrochemický  
  a jaderný průmyslu, stejně jako na výrobu kovových konstrukcí a speciálních  
  jeřábů. Tyto typy výrobků jsou nosným programem i v současnosti. 
 

• Důležitou roli ve výrobním programu firmy je výroba zařízení dle dokumentace  
   zákazníků v rámci realizace investičních celků. 
 

• V roce 1992 se KRÁLOVOPOLSKÁ stala akciovou společností a v roce 2004 se  
  stal majoritním akcionářem český holding BRASS s.r.o. 
 

• V roce 2010 podepsala společnost smlouvu a zahájila práce na dodávkách aparátů   
  pro dostavbu JE Mochovce (3. a 4. blok) – Slovenská republika, kde majoritním   
  vlastníkem je italská společnost ENEL. 



      
 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 
 

• Společnost vyrábí zařízení z uhlíkové, legované a nerezové oceli, včetně zpracování  
  bimetalového materiálu. 
 

• Výrobky společnosti jsou velmi známé v zemích střední a severní Evropy, v Pobaltí,  
  na Středním východě, a samozřejmě v Rusku, na Ukrajině a v ostatních  
  zemích SNS. 
 

• Celková zastřešená výrobní plocha 36 900 m²2. 

   Hala Chemie – plocha 18 000 m², vybavena jeřáby o nosnosti do 160 t. 

   Hala Jeřáby  – plocha 14 000 m², vybavena jeřáby do 2x25 t. 
 
• Pro jaderné elektrárny společnost vyrábí aparáty, které jsou zařazeny do pomocných   
  systémů primárního okruhu: 
   - tepelné výměníky     - tlakové nádoby 
   - skladovací nádrže     - rotorové odparky 
   - mechanické filtry     - chladiče 
  - lapače ionexových částic   - hermetické průchodky 
   - odlučovače vlhkosti 



     

  

  

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.  
- DODÁVKY PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY 

JE DUKOVANY 

JE TEMELÍN 

JE MOCHOVCE 

JE JASLOVSKÉ 
BOHUNICE 

Předmět dodávky  Rok 

Separátory MSR - 4 ks 2009 - 2010 

Lapač iontu D 400 2006 

  Výměníky - odparky D 500 2005 

  Aparáty a potrubí 1968 - 1980 

Předmět dodávky  Rok 

Oprava výměníku 2TK 2001 

Repase 1. bloku 2000 - 2002 

   Potrubní větve  

   a příslušenství 
1999 - 2000 

   Aparáty a potrubí 1989 - 1998 

Předmět dodávky  Rok 

Aparáty 2010 - 2012 

Repase 1. a 2. bloku 1997 - 2000 

   Aparáty a potrubí 1986 - 1995 

Předmět dodávky  Rok 

Vzdušníky D 900 - 3 m 2005 

   Aparáty a potrubí 1982 - 1990 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mochovce_part.jpg
http://proatom.luksoft.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=12


AURA 
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Vedení společnosti 
 

  Ing. Petr Bašík  – Generální ředitel 

Společnost AURA a. s. byla založena v roce 1995. Vznikla spojením několika 
renomovaných firem působících řadu let na poli průmyslové diagnostiky a elektroniky. 
Krátce po svém vzniku se společnost stala jedním z největších výrobců senzorů a 
přístrojů pro technickou diagnostiku v Evropě. 

 

Právní forma:  akciová společnost 

Rok vzniku: 1995 
 

Tel.:   +420 382 254 224 
Fax:    +420 382 254 224 

WWW:   www.auranet.cz 

E-mail:       sales@auranet.cz 



B&Bartoni, spol. s r. o. 
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Vedení společnosti 
 

  Ing. Tomáš Bartoň  – ředitel společnosti 

B&Bartoni, spol. s r.o.® navrhuje a vyrábí spotřební díly jak pro ruční tak pro strojní 
systémy, určené pro svařování (MIG/MAG) a řezání (OXY-FUEL, PLASMA, LASER) kovů. 
Použití našich výrobků je ve všech průmyslových odvětvích v lehkém a těžkém 
strojírenství. 

 

Právní forma:  spol. s r. o. 

Rok vzniku: 2003 
 

Tel.:   +420 326 335 225 
Fax:   +420 326 335 942 

WWW:   www.b-bartoni.cz 

E-mail:    tomas.barton@b-bartoni.cz 



BEST Consulting & Training, s.r.o. 
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Vedení společnosti 
 

  Alena Hořejší  – jednatel 

Společnost Best Consulting & Training, s.r.o. (BC&T) vznikla na počátku roku 2009 v 
Benešově u Prahy. Jedná se o specializované školící centrum s akreditací TPA CWS ANB 
pro školení a zkoušky svářečů v ČR.  

 

Právní forma:  spol. s r. o. 

Rok vzniku: 2009 
 

Tel.:  +420 317 753 350 
Fax:  +420 317 727 322 

WWW:  www.skola-svarecu.cz 

E-mail:      svarecka.skola@best.cz 



Blumenbecker Prag s.r.o. 
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Vedení společnosti 
 

  Ing. Andrej Schvarc  – jednatel společnosti 

Společnost BLUMENBECKER Prag působí od svého vzniku v roce 1991 na českém a 
zahraničním trhu jako jedna z významných firem v oblasti inženýring elektro, 
průmyslové automatizace a pohonů. 

 

Právní forma:  spol. s r. o. 

Rok vzniku: 1991 
 

Tel.: +420 296 411 610 
Fax: +420 296 411 620 

WWW: www.blumenbecker.cz 

E-mail:     schvarz@blumenbecker.cz Regulované pohony  a řízení   



first NET a.s. 
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Vedení společnosti 
 

  Ing. Tomáš Gašník  – Generální ředitel 

Společnost FirstNet, a.s. se zabývá obchodní a výrobní činností 

 

Právní forma:  akciová společnost 

Rok vzniku: 1997 
 

 

Tel.:  +420 602 277 500 

 

WWW:  www.firstnet.cz 

E-mail:      gasnik@firstnet.eu 



FK systém-povrchové úpravy,s.r.o. 
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Vedení společnosti 
 

  Ing. Petr Kalný  – jednatel společnosti 

Společnost zaujímá vedoucí postavení na českém trhu v oblasti moření a pasivace 
legovaných antikorozních ocelí. Dále se zabývá mořením legovaných antikorozních ocelí 
a tryskáním nerezových povrchů balotinou. 

 

Právní forma:  spol. s r. o. 

Rok vzniku: 1989 
 

Tel.:   +420 547 357 085 
Fax:   +420 547 357 088 

WWW:   www.fksystem.cz 

E-mail:    fksystem@fksystem.cz 
Nádrž po moření postřikem 



Galstian&Galstian Group s.r.o. 
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Vedení společnosti 
 

 Vladimír Galustyan  – jednatel společnosti 

Společnost se zabývá realitní činností, správou a údržbou nemovitostí 

  

Právní forma:  spol. s r. o. 

Rok vzniku: 2002 
 

Tel.:   +420 724 351 618 
 

WWW:  www.galoustian.com 

E-mail:     vladimir@galoustian.com  

Galstian & Galstian 
Group  s.r.o.  



SOLACE a.s. 
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Vedení společnosti 
 

  Dr. Jaromír Horký  – předseda představenstva 

Společnost je poskytovatelem obchodních a logistických služeb v oblasti kabelových 
nosných systémů, přípojnicových systémů a speciálních kabelů, vodičů a kabelového 
příslušenství se zaměřením na  použití ve všech oblastech průmyslu. 

 

Právní forma:  akciová společnost 

Rok vzniku: 2009 
 

Tel.:   +420 224 362 600 
 

WWW:   www.solace.cz 

E-mail:   praha@solace.cz 



STAFIN a.s. 
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Vedení společnosti 
 

Ing. Josef Nový– předseda představenstva 
Společnost s více než 23ti letou působností na tuzemském trhu (vznik již v roce 1991 
jako STAFIN projekty a stavby s.r.o.), která má jediného vlastníka, je finančně stabilní a 
úspěšná v pozemním stavitelství a developmentu. 

 

Právní forma:  akciová společnost 

Rok vzniku: 1991 
 

Tel.:   +420 377 671 111 
 

WWW:  www.stafin.cz 

E-mail:  recepce@stafin.cz 



Technosvar s.r.o. 
- PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Vedení společnosti 
 

  Vladimír Tomeček  – majitel 

Společnost dodává strojní zařízení pro hutní průmysl a průmysl zpracovávání plechů. 

 

Právní forma:  spol. s r. o. 

Rok vzniku: 1990 
 

Tel.: +420 558 441 222 
Fax: +420 558 668 093 

WWW: www.technosvar.com 

E-mail:     technosvar@technosvar.com 

Strojní zařízení 



     

  

  

DĚKUJEME ZA POZORNOST A TĚŠÍME  SE 

 NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI. 

Galstian & Galstian 
Group  s.r.o.  

http://www.lvos.cz/index.php

