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HOCHTIEF VSB,

Akciová spoleãnost HOCHTIEF VSB patﬁí mezi
v˘znamné stavební firmy na ãeském trhu. Je
aktivní ve v‰ech segmentech oboru a realizuje
stavby bytové, obãanské a administrativní, prÛmyslové, ekologické, vodohospodáﬁské, dopravní a liniové. V souãasné dobû firma zamûstnává zhruba 1750 pracovníkÛ. Sídlo centrály spoleãnosti je v Praze, její od‰tûpné závody
sídlí rovnûÏ v Praze nebo v oblasti JiÏních âech.
Z HISTORIE SPOLEâNOSTI
Poãátek existence firmy je datován rokem
1951, kdy byl zaloÏen národní podnik Vodní
stavby se sídlem v Táboﬁe. V roce 1967 se
sídlo ﬁeditelství národního podniku pﬁestûhovalo do Prahy. Zásadním mezníkem byl rok 1985, kdy zahájil ãinnost sdruÏen˘ národní podnik V˘stavba jaderné elektrárny
Temelín. K transformaci na akciovou spoleãnost Vodní stavby
Temelín do‰lo v roce 1992. V roce 1999 se stal nûmeck˘ stavební koncern HOCHTIEF, ãíslo jedna na nûmeckém trhu
a jedna z vedoucích firem v Evropû a na svûtû, majoritním akcionáﬁem VSB, a. s. Následnû od roku 2000 do 2002 probíhala
integrace VSB, a. s., do skupiny HOCHTIEF.

Ing. Václav Matyá‰
pﬁedseda pﬁedstavenstva
a generální ﬁeditel

AKCIONÁ¤SKÁ STRUKTURA
Podíl majoritního akcionáﬁe, firmy HOCHTIEF AG, se sídlem
v nûmeckém Essenu, ãiní 94,66 %. Základní kapitál spoleãnosti
HT VSB ãiní 351 mil. Kã, vlastní kapitál pak 600 mil. Kã. HOCHTIEF VSB, a. s., má majoritní podíl ve v˘‰i 50,1 % ve spoleãnosti
Interma, akciová spoleãnost, která sídlí v Liberci a zab˘vá se pﬁedev‰ím bytovou v˘stavbou.
HOCHTIEF VSB potvrzuje své postavení mezi nejlep‰ími ãesk˘mi stavebními firmami nejen sv˘mi ekonomick˘mi v˘sledky, ale
pﬁedev‰ím nepﬁetrÏit˘m v˘vojem a promûnou v moderní spoleãnost, která drÏí krok se v‰emi souãasn˘mi trendy. V˘sledkem
je firma, která umí sv˘m klientÛm naslouchat a nabízet jim jen to
nejlep‰í – pﬁedev‰ím kvalitní práci, dÛvûryhodnost a spolehlivost,
a v neposlední ﬁadû otevﬁen˘ a vstﬁícn˘ pﬁístup.
C E R T I F I K ÁT Y A O C E N ù N Í
Dokladem kvality je ﬁada získan˘ch certifikátÛ a ocenûní jak pro
jednotlivé realizované projekty, tak i pro firmu samotnou. V roce
2003 získala firma certifikát QMS dle âSN EN ISO 9001:2001,
spoleãnost CRA Rating Agency pﬁiznala HOCHTIEF VSB, jako
jedné z prvních stavebních firem v âeské republice, pro rok
2002 i 2003 CRA Rating Baa/czA- a czP-2. Toto hodnocení
vypovídá o vysoké stabilitû spoleãnosti.
HOCHTIEF VSB se úãastní ﬁady odborn˘ch soutûÏí. Od roku
1998 se spoleãnost pravidelnû umísÈuje mezi nejlep‰ími firmami v soutûÏích âESK¯CH 100 BEST a CZECH TOP 100. V roce
1999 získala cenu âeské republiky za jakost, v roce 2002 získala spoleãnost ocenûní Stavba roku za stavbu administrativní
budovy âEZ a v roce 2003 ocenûní STAVBA DESETILETÍ za projekt jaderné elektrárny Temelín.
V˘sledky kvalitní práce, postavené na desetilet˘ch zku‰enostech zamûstnancÛ spoleãnosti a obohacené zaãlenûním do
nadnárodní skupiny HOCHTIEF o rozsáhlé zku‰enosti nûmeck˘ch odborníkÛ, jsou tím nejlep‰ím potvrzením schopnosti spoleãnosti HOCHTIEF VSB, a. s., úspû‰nû podnikat v dynamicky se
rozvíjejících trÏních podmínkách.
ZAMù¤ENÍ DIVIZÍ SPOLEâNOSTI
HOCHTIEF VSB, a. s., divize 1, o. z., se sídlem v âesk˘ch Budûjovicích, poskytuje komplexní dodávky obãansk˘ch, prÛmyslov˘ch, energetick˘ch, vodohospodáﬁsk˘ch a inÏen˘rsk˘ch stavebních dûl. Disponuje vlastními kapacitami pro provádûní hlavní
stavební v˘roby i ‰irokého spektra stavebních ﬁemesel. Dále zaji‰Èuje armovací a bednící práce, montáÏ Ïelezobetonov˘ch prefabrikovan˘ch a ocelov˘ch konstrukcí a sváﬁeãské práce.
HOCHTIEF VSB, a. s., divize 4, se sídlem v Praze, se zab˘vá
developersk˘mi projekty se zamûﬁením na rezidenãní bytovou
v˘stavbu pro stﬁední a vy‰‰í tﬁídu a Facility Management, tedy
komplexní správou nemovitostí, a to nejen v rámci vlastních
developersk˘ch aktivit, ale zejména pro externí subjekty.
Spoleãnost HOCHTIEF VSB postavila za posledních deset let
pﬁibliÏnû 2200 nov˘ch bytÛ a rodinn˘ch domÛ v rÛzn˘ch mûstech âeské republiky.
HOCHTIEF VSB, a. s., divize 6 – elektro, má dlouholetou tradici, jejíÏ poãátky se datují od roku 1985, tedy od zahájení v˘stavby JE Temelín. Sídlo divize je umístûno v administrativní budovû
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spoleãnosti HOCHTIEF VSB, a. s., v Sezimovû Ústí II. Divize 6 realizuje kompletní elektromontáÏní práce tzv. „na klíã“. Nabízí
zpracování projektÛ, technick˘ch konzultací a dozorÛ pﬁi návrhu
i bûhem realizace. Kromû montáÏních prací zaji‰Èuje i provedení
slaboproud˘ch rozvodÛ.
HOCHTIEF VSB, a. s., divize 8, o. z., se sídlem v Praze, je druhou jednotkou, která zabezpeãuje komplexní dodávky obãansk˘ch, prÛmyslov˘ch a inÏen˘rsk˘ch stavebních dûl. Disponuje
kapacitami na v˘robu betonu, prefabrikátÛ a souvisejících speciálních ãinností. Divize 8 je centrem pro pﬁípravu a inÏen˘rskou
ãinnost, pro komplexní stavební v˘robu dopravních, vodohospodáﬁsk˘ch, inÏen˘rsk˘ch, obãansk˘ch a bytov˘ch staveb.
HOCHTIEF VSB, a. s., divize 9, o. z., je specializovan˘ od‰tûpn˘ závod, se zamûﬁením na komplexní dodávky ekologick˘ch staveb, revitalizaci území a vodních tokÛ, v˘stavbu nov˘ch skládek
a rekultivací, v˘stavbu inÏen˘rsk˘ch a silniãních objektÛ vãetnû
mostÛ apod. Kromû tûchto ãinností zaji‰Èuje také kompletní dodávky a montáÏe le‰ení Layher, pronájmy kontejnerÛ, pronájmy
a servis bednûní Peri, pronájmy drobné a stﬁední mechanizace.
V rámci silniãní nákladní dopravy disponuje velk˘m potenciálem
pﬁepravních prostﬁedkÛ vãetnû ‰iroké ‰kály mobilních jeﬁábÛ.
Divize 9, o. z., se samostatn˘mi provozy v âesk˘ch Budûjovicích
a v Praze pÛsobí na stavebním trhu v celé âeské republice.
Akciová spoleãnost INTERMA se sídlem v Liberci vznikla v roce 1995. V prÛbûhu roku 1996 kapitálovû vstoupila do INTERMY spoleãnost HOCHTIEF VSB, a. s., která se odkoupením akcií
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stala majoritním akcionáﬁem. Aktuální ãinností akciové spoleãnosti INTERMA je provádûní staveb, jejich zmûn a odstraÀování;
realitní a poradenská ãinnost; koupû zboÏí za úãelem jeho dal‰ího prodeje a prodej; správa bytového a nebytového fondu; zprostﬁedkovatelská ãinnost v oblasti zdravotní techniky; v˘roba cementového zboÏí a umûlého kamene; projektová ãinnost ve v˘stavbû a v˘roba stavebních konstrukcí z hutního materiálu.
R E F E R E N â N Í S TAV BY
Mezi nejv˘znamnûj‰í referenãní stavby z historického hlediska
patﬁí bezesporu podíl na budování rozsáhlé Vltavské kaskády
vãetnû vodních dûl Hnûvkovice, Koﬁensko a v˘stavba Jaderné
elektrárny Temelín.
Pﬁíkladem realizovan˘ch projektÛ v oblasti bytové v˘stavby jsou
bytové domy a komplexy v Praze, âesk˘ch Budûjovicích, Táboﬁe
a Plané nad LuÏnicí nebo developersk˘ projekt obytné zóny Sylván v Plzni. Segment obãansk˘ch a administrativních staveb reprezentuje projekt Hadovka v Praze 6, administrativní budova
Hlavní správy spoleãnosti âEZ, a. s., nebo budova ALPHA rozsáhlého administrativního komplexu BB Centra v Praze 4-Michli.
Samostatnou zmínku zasluhuje dlouhodobé pÛsobení firmy na
praÏském RuzyÀském leti‰ti. Pod hlaviãkou HOCHTIEF VSB zde
byl postaven Parking C a budova Cargo terminálu pro spoleãnost
âSA. V souãasné dobû firma realizuje v˘stavbu prstu C na terminálu Sever II. a rozsáhl˘ projekt Národního integrovaného stﬁediska ﬁízení letového provozu Jenãi u Prahy.
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fotografie: archiv spoleãnosti HOCHTIEF VSB, a. s.
Praha, Rekonstrukce Hotelu President
Prague, Reconstruction of President Hotel

Praha, Administrativní budova Hlavní správy âEZ, a. s.
Prague, Office building âEZ

Praha, Cargoterminál âSA
Prague, Cargoterminal âSA

Praha, Technopark Pekaﬁská
Prague, Technopark Pekaﬁská

Praha, Tramvajová traÈ Hluboãepy-Barrandov, zastávka
K Barrandovu / Prague, Tram line Hluboãepy-Barrandov

Praha, BB Centrum – budova
Alpha
Prague, BB Centrum –
building Alpha

Rokycany, V˘robní závod BORGERS
Rokycany, Production factory BORGERS

PlzeÀ, MontáÏní závod Siemens – I., II. a III. etapa
PlzeÀ, Assembling plant Siemens – Ist, IInd a IIIrd stage

Praha, Administrativní budova Hadovka
Prague, Office bulding Hadovka

Praha, Terminál Sever 2 – Prst „C“
Prague, Finger C Terminal 2 North

Praha, Národní integrované stﬁedisko ﬁízení letového provozu
Prague, National Integrated Air Traffic Control Centre

Praha, Obytn˘ soubor Na Hutích
Prague, Residential complex Na Hutích

