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STAVEBNÍ ČINNOST

Provoz Stavební dílny společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s. se od svého vzniku v roce 1993 
profi luje jako spolehlivý dodavatel nabízející komplexní služby v oblasti stavebnictví. Zákazníkům 
zajistíme komplexní služby, od projektu až po předání hotového díla. Se svými více než 110 
pracovníky garantujeme vysokou odbornost a jsme schopni splnit Vaše vysoké nároky na kvalitu 
a rychlost realizace zakázky.
Cílem je trvale poskytovat kvalitní služby a odborně provedené stavební práce s propracovaným 
kontrolním systémem a s důrazem na poskytování kvalitních záručních služeb.

Rozsah činností:

■ Dodávky staveb pro průmyslovou, vodohospodářskou, ekologickou, zemědělskou, občanskou, 
bytovou výstavbu, stavby na klíč

■ Půdní vestavba, zateplení budov a jejich rekonstrukce, střechy a střešní konstrukce, 
sádrokarton

■ Tesařské a lešenářské práce

■ Systémové bednění DOKA, strojní omítání a klasické omítky všeho druhu

■ Sanace železobetonových konstrukcí, vlhkého zdiva kompletních objektů certifi kovanými 
systémy

■ Statické zajištění objektů, včetně vypracování projektů

■ Opravy a rekonstrukce průmyslových podlah

■ Zemní práce, zakládání železobetonové konstrukce a ocelové konstrukce

■ Zámečnické práce

■ Elektroinstalace

■ Vzduchotechnika a inženýrské sítě

■ Montované, rodinné a bytové domy

■ Natěračské a sklenářské práce, výroba nábytku, stolařství

■ Dopravní cesty

■ Poradenství, opravy, rekonstrukce staveb

■ Nákladní doprava a mechanizace

Strojní vybavení: 

■ Obalovna teltomat s kapacitou 70 t/hod

■ Stroje na výrobu klempířských a zámečnických výrobků

■ Stavební stroje (fi nišer, válce, vibrační desky, řezačky apod.)

■ Trubkové lešení, lehké montážní věže

■ Vysokotlaký vodní paprsek

■ Podlahová fréza a bruska na beton

■ JCB rypadlo nakladač

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Strojírny a stavby Třinec, a.s. jsou 100% dceřinou akciovou společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a.s. 
Společnost má dlouholetou tradici a během svého působení na trhu prošla mnoha organizačními 
změnami.
V současné době je společnost zaměřena na zakázkovou strojírenskou výrobu jak pro externí trhy, 
tak i pro mateřskou společnost, pro kterou provádí i opravářskou a údržbářskou činnost na výrobních 
zařízeních po stránce strojní, elektro a stavební.
V oblasti strojírenství se jedná o zakázkovou výrobu technologických celků a svařenců včetně 
opracování na CNC strojích, ocelových konstrukcí, volně kovaných výkovků a výrobu hutních válců 
pro válcování za tepla.
Oblast stavebnictví zajišťuje především průmyslové a občanské stavby na klíč a výstavbu komunikací 
včetně oprav.

Základ Strojíren a staveb Třinec, a.s. tvoří výrobní provozy:

■ Mechanické dílny 

■ Zámečnické dílny

■ Soustružna válců

■ Elektrotechnické dílny

■ Stavební dílny

■ Žárotechnické dílny

■ Samostatný útvar Konstrukce (konstrukční a vývojové činnosti)

Historie společnosti:

1885 – vznik Mechanických dílen (údržba provozů TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN)

1970 – výstavba Soustružny válců (v rámci TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN)

1991 – vznik Divize D3 – Strojírenské výroba (v rámci TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN)

1993 – vznik D5, akciové společnosti, Třinec (privatizace Závodu centrální údržby
 TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.) 

1997 – vznik TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN – strojírenské výroby, a.s. jako 100% dceřiné společnosti  
 TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.

2005 – změna názvu TŘINECKE ŽELEZÁRNY – strojírenská výroba, a.s. na Strojírny Třinec, a.s.

2013 – vznik Strojíren a staveb Třinec, a.s. (fúze společností D5, akciové společnosti, Třinec
 a Strojíren Třinec, a.s.)

Management kvality:
Certifi kovaný systém managementu kvality dle EN ISO 9001:2008 je ve shodě s mezinárodními 
normami a předpisy a dává záruku, že jsou vytvořeny podmínky pro shodnost dodávky se zákazníkem 
defi novanými požadavky. 
Certifi káty výrobků dávají záruku, že technické a užitné parametry splňují nároky stanovené 
specifi ckými normami.

Použité technologie, materiály a prostředky používané ve výrobě jsou vybírány s ohledem na 
integrovaný systém managementu kvality EMS a BOZP, minimalizaci negativních dopadů na životní 
prostředí dle EN ISO 14001:2004 a bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle OHSAS 18001:2008. 

VÝROBNÍ PROGRAM – STAVEBNÍ DÍLY
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GO válcovací tratě

GO hasicí věže koksovny

GO Koksové baterie č. 12 – stavební práce

GO stáčecí rampy skladu topných olejů

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

INVESTOR: Válcovna trub TŽ, a.s. Ostrava
CHARAKTERISTIKA: Stavební připravenost pro montážní technologie

 (základy technologických celků, podlahy, základy pecí)

REALIZACE: 01 – 10/2008

INVESTOR: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec
CHARAKTERISTIKA: Stavební práce při rekostrukci hasicí věže koksovny
 a koleje hasicího vozu pro hašení koksu  

REALIZACE: 08/2009

INVESTOR: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec
CHARAKTERISTIKA: Stavební práce spojené s GO KB č. 12 (základy KB, koksová rampa,  
 statické zajištění komína, stavební práce na doprovodných stavbách)

REALIZACE: 09/2009 – 12/2010

INVESTOR: ENERGETIKA TŘINEC, a.s. 
CHARAKTERISTIKA: Provedení stavebních prací nutných pro montáž technologie stáčení   
 oleje, stavební úpravy doprovodných objektů

REALIZACE: 04/2008 – 02/2009

PRŮMYSLOVÉ STAVBY
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PRŮMYSLOVÉ STAVBY

Výstavba nové krokové ohřívací pece

INVESTOR: Sochorová válcovna TŽ, a.s. , Kladno
CHARAKTERISTIKA: Provedení stavebních prací nutných pro montáž technologie 
 krokové pece, stavební úpravy doprovodných objektů  

REALIZACE: 03-12/2008

Technologie navíječek drátu

Nová skladová hala

INVESTOR: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec
CHARAKTERISTIKA: Stavební práce provedené pro montáž technologie navíječek  

 (základy technologie, kabiny, plochy)

REALIZACE: 11/ 2007 – 09/2008

INVESTOR: Bohuslav MROZEK, Bystřice
CHARAKTERISTIKA: Výstavba nové skladové haly pro mechanizaci v areálu fi rmy  

REALIZACE: 04 – 10/2008

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

Výstavba formovací linky

INVESTOR: SLÉVÁRNY TŘINEC, a.s. 
CHARAKTERISTIKA: Provedení stavební části výstavby formovací linky

 (stavební úpravy nutné pro instalaci technologie)

REALIZACE: 05 – 12/2007
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Rekonstrukce komunikace

Revitalizace Olše - komunikace

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

INVESTOR: Město Český Těšín
CHARAKTERISTIKA: Rekonstrukce ul. Tovární v rámci akce „Posilování komunikační  
 dostupnosti Cieszyna a Českého Těšína“

REALIZACE: 03 – 10/2010

INVESTOR: Sdružení „ Čístá Olše“ 
CHARAKTERISTIKA: Stavební práce – opravy komunikaci v rámci výstavby kanalizační sítě  
 na akci „ Čístá Olše“

REALIZACE: 09 – 10/2010

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

Výstavba silniční váhy

Sanace železničního mostu

Oprava podlahy

INVESTOR: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec
CHARAKTERISTIKA: Provedení stavebních prací na výstavbě nové silniční váhy
 (stavební práce nutné pro instalaci technologie)

REALIZACE: 08 – 11/2009

INVESTOR: TRAKCE-TOR
CHARAKTERISTIKA: Sanace železničního mostu

REALIZACE: 03 – 10/2011

INVESTOR: MORAVIA-STEEL a.s.
CHARAKTERISTIKA: Oprava podlahy v HZS

REALIZACE: 12/2013

8
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Nová skladová hala

Víceúčelová sportovní hala

INVESTOR: Beskydská golfová, a.s., Třinec
CHARAKTERISTIKA: Výstavba budovy technického zázemí Golfového areálu   

REALIZACE: 07 – 12/2008

INVESTOR: Marie HANZLOVÁ, Český Těšín 
CHARAKTERISTIKA: Výstavba víceúčelové sportovní haly včetně technického
 a sociálního zázemí   

REALIZACE: 05 – 11/2007

OBČANSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY

Revitalizace panelových domů

Krytá jízdárna

INVESTOR: Stavební bytové družstvo Třinec
CHARAKTERISTIKA: Revitalizace panelových domů ve správě SBD Třinec
 (zateplení, výměna oken, oprava bytových jader a vstupů) 

REALIZACE: 05 – 10/2007

INVESTOR: Vitality Slezsko, a.s. 
CHARAKTERISTIKA: Stavební práce při výstavbě kryté jízdárny včetně zázemí   

REALIZACE: 06-10/2010
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Výstavba hotelu Vitality

Penzión „OVEČKA“ Nýdek

INVESTOR: TENIS HOTEL VITALITY, a.s. Vendryně
CHARAKTERISTIKA: Kompletní realizace stavby    

REALIZACE: 02/2009 – 07/2011

INVESTOR: KARIPER, a.s 
CHARAKTERISTIKA: Kompletní rekonstrukce penziónu „Ovečka“ v obci Nýdek
 včetně příjezdové komunikace a terénních úprav 

REALIZACE: 4/2010 – 8/2011

OBČANSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY

Golfový areál Ropice – Golfový klub

Penzión Mlýn

INVESTOR: Beskydská golfová a.s. 
CHARAKTERISTIKA: Kompletní výstavba golfového klubu
  - nepravidelný kruhový útvar 

REALIZACE: 06/2005 – 07/2006

INVESTOR: Beskydská golfová, a.s. 
CHARAKTERISTIKA: Kompletní stavba penziónu „Mlýn“ v areálu Golfového hřiště
 v obci Ropice včetně příjezdové komunikace (stavba na klíč)   

REALIZACE: 10/2008 – 05/2009



1414

Strojírny a stavby Třinec, a.s. Strojírny a stavby Třinec, a.s.

15

Stacionář - Ropice

Rekonstrukce zámečku  

INVESTOR: Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s.
CHARAKTERISTIKA: Kompetní výstavba stacionáře v Ropici    

REALIZACE: 02/2009 – 07/2011

INVESTOR: Zameczek Błogocice Sp. z o.o.  
CHARAKTERISTIKA: Kompletní rekonstrukce interiéru a exteriéru Zámečku Błogocice 

REALIZACE: 10/2010 – 07/2011

OBČANSKÉ STAVBY
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Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

Průmyslová 1038, Staré Město
739 61 Třinec
Česká republika

Kontakt

Tel.: +420 558 532 316

Tel.: +420 558 535 640

Tel.: +420 558 532 179

Fax: +420 558 321 328

info@sas-trinec.cz

www.sas-trinec.cz
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