20 let společností 1991– 2011

www.eltodo.cz

1. PRVNÍ KROKY
červenec – srpen 1991
Předchozí dva roky nového podnikatelského prostředí po
listopadových událostech 1989 přinesly první zkušenosti,
úspěchy i zklamání, které byly zdrojem další inspirace. Na
mysli tanula otázka – jak dál? Několik nadšenců soustředěných kolem ing. Libora Hájka se rozhodovalo jak samostatně
vstoupit do světa podnikání.
Založit vlastní, českou firmu.
V altánku na zahradě Přibylových Na Havránce v Praze 4 se
v červenci a srpnu scházeli pozdější aktéři – Ing. Libor Hájek,
Zdeňka Molnárová, Ing. Pavel Přibyl a JUDr. Ing. Bohumil
Studýnka.

Světelně řízená křižovatka Radlická – městský okruh

A zde se zrodil nápad na založení firmy a její první vize.

Název ELTODO
– ze španělského základu
„všechno“– tehdy vymyslel
JUDr. Ing. Bohumil Studýnka.

Vize společnosti
Vycházela z předpokladu, že půjde o malou společnost, jejíž
kořeny budou v minulosti, na níž naváží šikovností a hlavně
umem českých techniků. Rozvíjet ji chtěli těmito směry:
řízení průmyslových a technologických procesů,
silniční doprava a obslužné systémy,
elektrické a energetické pohony,
inženýrská, obchodní činnost a realitní činnost.

Obdobně jsme navazovali na tradici i v jiných oborech.
Po privatizaci Elektropodniku, který byl zaměřen převážně na
veřejné osvětlení a na řízení dopravy světelným signalizačním
zařízením, jsme mohli čerpat ještě ze starší technické tradice.
V roce 1847 se usnesl pražský Magistrát zřídit plynové osvětlení na Starém městě. A 15. 9. 1847 se rozsvítilo na 200 plynových lamp. V současnosti jsme je obnovili – je jich znovu
instalováno přes 120.
Postupně se zdokonalovaly i krásné litinové stožáry a takřka umělecké kandelábry, které krom účelnosti tehdy měly
povznést i národní sebevědomí.
První trvalé elektrické osvětlení Prahy instaloval F. Křižík
v roce 1882 s využitím svých obloukovek. V následujících
letech jimi vybavil různé průmyslové podniky a postupně po
Praze přicházela na řadu další města.
Na tyto technické, ale i umělecké tradice ELTODO navazuje. Chceme, aby zářila
nejen Praha, ale také ostatní
česká města. Vracíme historickým jádrům jejich krásnou
dobovou atmosféru s replikami historických stožárů
a svítidel, i rozvíjíme moderní
techniku a pokrok. Chceme
přispět k tomu, aby české
země, stejně jako v minulosti,
Plynové lampy instalované
patřily mezi technickou špičku
v Celetné ulici (replika 1862).
na světě.

Kde hledat kořeny – mladá firma s dlouhou tradicí
Firma vychází z historické tradice technicky vyspělých Čech
předválečného Československa a průmyslové tradice Čech
z dob Rakousko-Uherska.
Vždyť po vzoru Londýna (1868) New Yorku (1918) a Berlína
(1922) již v roce 1927 pražský Magistrát rozhodl, s ohledem
na rozvoj automobilové dopravy, řídit dopravu pomocí světelných signálů a téhož roku instaloval v Hybernské ulici první světelnou návěst. A každým rokem přibývaly další –1928
v Jindřišské ulici, 1930 na Můstku.
Také po válce probíhal vývoj podobně – díky podnikům Elektrosignál Praha, (založenému již v roce 1880) a Elektropodnik (firmě s padesátiletou tradicí) je v roce 1966 instalováno
světelné signalizační zařízení na 33 křižovatkách. Cílem naší
firmy bylo tento postup zrychlit.
Dnes je v Praze světelně řízeno 470 křižovatek.

Plynová lampa je dnes
nahrazena vysokotlakovou
sodíkovou výbojkou. Sestava
svítidla a stožáru je replikou
té původní z roku 1862.

Historizující svítidlo
(Dvořákovo nábřeží) je replikou
svítidla již s elektrickým
zdrojem (r. 1903).
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II. Proměny v průběhu let

Zakladatelé společnosti
Obvodní soud pro Prahu 1 zapisuje 19. 9. 1991 zapisuje do
podnikového rejstříku ELTODO, spol. s r.o. Zakladateli jsou
Ing. Libor Hájek a Zdeňka Molnárová.

Zdeňka Molnárová a Ing. Libor Hájek

„Rodný list“ společnosti ELTODO, spol. s r.o.

Charakteristika společnosti té doby:

Sídlo společnosti:

velmi omezené finanční prostředky, nadšení zakladatelů
a příznivců, podnikavost, snaha o vysokou technickou úroveň, odvaha, pracovní zaujetí celého pracovního kolektivu
a téměř rodinná atmosféra.

v garáži a v provizorních místnostech, které byly prvním útočištěm, se nově vzniklá společnost rozvíjet nemohla. Hledala
proto nové působiště.

Ekonomickou stabilitu přináší působení v silniční dopravě,
úspěšný velkoobchod s elektronickými komponenty, inženýrská činnost a výsledky realitní kanceláře.

Nejbližší spolupracovníci v začátcích:

Ing. Jiří Řehák

Ing. Pavel Přibyl

Ing. Milan Hájek

První sídlo společnosti v Praze 4 – Braníku, Modřanská
43, (92m²) v prostorách pronajatých Výstavbou inženýrských staveb (levá polovina
1. patra). Zde ELTODO, spol.
s r.o. působilo až do března
1993.
Prostory začaly být časem
těsné. Když se naskytla možnost pronájmu objektu na
Čerčanské, který byl majetkem UTRINU, neváhali jsme.
Původně šlo o objekt určený
k demolici, a tak stěhování
předcházela zásadní rekonstrukce a jednání o koupi.

Dvacetiletý ekonomický vývoj společností ELTODO.
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Přestěhovali jsme se v průběhu března 1993 a několik
dalších let zde byl hlavní stan
našeho „Eltodíčka“.
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Ing. Karel Kraus

Ing. Zdeněk Plch

Současný stav

Vývoj obratu skupiny ELTODO v letech 1991 až 2010 (v mil. Kč, přepočteno podle kurzu ČNB k 31.12. daného roku).
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Vývoj SPOLEČNOSTÍ ELTODO
1991

1994

ELTODO, spol. s r.o.

ELTODO, spol. s r.o.

1996
ELTODO, a.s.

ELTODO, a.s.

2001

2004

2006

ELTODO EG, a.s.

ELTODO EG, a.s.

ELTODO EG, a.s.

ČME, a.s.

ČME, a.s.

ČME, a.s.

ČME, a.s.

ELTODO spol. s r.o.
se sídlem v Popradu

ELTODO Poprad, s.r.o.

ELTODO Poprad, s.r.o.

ELTODO Slovakia, s.r.o.

ELTODO Slovakia, s.r.o.

ELEKTROPODNIK, a.s.

ELTODO Brno,
spol. s r.o.

ELTODO Brno,
spol. s r.o.

SOU ELTODO, s.r.o.

SPŠE ELTODO, s.r.o.

SPŠE ELTODO, s.r.o.

ELTODO spol. s r.o.
se sídlem v Popradu

KATES spol. s r.o.

KATES spol. s r.o.

KATES spol. s r.o.

KATES spol. s r.o.

Legenda k jednotlivým polím grafu vývoje společností
„Super“ matka
Mateřská společnost

2007

ELTODO EG, a.s.

ELTODO CENTRUM, a.s.

ELTODO Brno,
spol. s r.o.

„Dcera“

1999

SŠPE ELTODO, s.r.o.

2008

2009

2010

2011

ELTODO, a.s.

ELTODO, a.s.

ELTODO, a.s.

ELTODO, a.s.

ELTODO EG, a.s.

ELTODO EG, a.s.

ELTODO EG, a.s.

ELTODO EG, a.s.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Osvětlení Týnec, k.s.

Osvětlení Týnec, k.s.

Osvětlení Týnec, k.s.

Osvětlení Týnec, k.s.

ELTODO OSVETLENIE,
s.r.o.

ELTODO OSVETLENIE,
s.r.o.

ELTODO OSVETLENIE,
s.r.o.

ELTODO dopravní
systémy s.r.o.

ENERGOVOD, a.s.

Allgemeine Immobilien
Verwaltung, spol. s r.o.

ELTODO dopravní
systémy s.r.o.

ELTODO dopravní
systémy s.r.o.

ELTODO dopravní
systémy s.r.o.

Allgemeine Immobilien
Verwaltung, spol. s r.o.

Allgemeine Immobilien
Verwaltung, spol. s r.o.

Allgemeine Immobilien
Verwaltung, spol. s r.o.

SŠPE ELTODO, s.r.o.

SŠPE ELTODO, s.r.o.

SŠPE ELTODO, s.r.o.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

ELTODO OSVETLENIE,
s.r.o.

KMET Handlová, a.s.

KMET Handlová, a.s.

KMET Handlová, a.s.

ELTODO dopravní
systémy s.r.o.

VEROS spoločnosť
s ručením
obmezeným

ELTODO Národní
dům, s.r.o.

ELTODO Národní
dům, s.r.o.

ELTODO Národní
dům, s.r.o.

KMET Handlová, a.s.

ELTODO Bulgaria EOOD

ELTODO Bulgaria EOOD

ELTODO Bulgaria EOOD

ELTODO Národní
dům, s.r.o.

Vegacom a.s.

Vegacom a.s.

Vegacom a.s.

ČME, a.s.

TELEMONT a.s.

TELEMONT a.s.

ELTODO Louny, s.r.o.

ELTODO Louny, s.r.o.

ELTODO Louny, s.r.o.

ELTODO Louny, s.r.o.

ELTODO Power, s.r.o.

ELTODO Power, s.r.o.

ELTODO Power, s.r.o.

ELTODO Power, s.r.o.

Enest, s.r.o.

Enest, s.r.o.

Enest, s.r.o.

Enest, s.r.o.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

ELTODO dopravní
systémy s.r.o.

ELTODO dopravní
systémy s.r.o.

ELTODO dopravní
systémy s.r.o.

ELTODO dopravní
systémy s.r.o.

ELTODO Parking, s.r.o.

ELTODO Parking, s.r.o.

ELTODO Parking, s.r.o.

Osvětlení Týnec, k.s.

Osvětlení Týnec, k.s.

Osvětlení Týnec, k.s.

Osvětlení Týnec, k.s.

Osvětlení Týnec, k.s.

Allgemeine Immobilien
Verwaltung, spol. s r.o.

Allgemeine Immobilien
Verwaltung, spol. s r.o.

Allgemeine Immobilien
Verwaltung, spol. s r.o.

Allgemeine Immobilien
Verwaltung, spol. s r.o.

ELEKTROSIGNÁL, s.r.o.
MISELEKTROTECHNIKA,
s.r.o.

ELTODO MISELEKTROTECHNIKA,
s.r.o.

ELTODO Ostrava, s.r.o.

Elektrovod
OSVETLENIE, s.r.o.

Elektrovod
OSVETLENIE, s.r.o.

Elektrovod
OSVETLENIE, s.r.o.

ELTODO Bulgaria EOOD

ELTODO Bulgaria s.r.o.

ELTODO Bulgaria EOOD

ELTODO Bulgaria EOOD

ELTODO Investment,
s.r.o.

VEROS spoločnosť
s ručením
obmezeným Košice

VEROS spoločnosť
s ručením

VEROS spoločnosť
s ručením

Vegacom a.s.

Slévárna a strojírna, a.s.

„Vnučka“

TELEMONT
Slovensko a.s.

ACTUAL Plus Praha, a.s.

Slévárna a strojírna, a.s.

RAMEZ-M, s.r.o.
(Zvolen)

Slévárna a strojírna, a.s.

Slévárna a strojírna, a.s.

Vegacom Slovakia a.s.

ELEXA spol. s r.o.
Zónapark, a.s.

Zónapark, a.s.

KMET Handlová, a.s.

KMET Handlová, a.s.

SPOLEČNOSTI
INVESTIČNÍHO
ROZVOJE a.s.

SPOLEČNOSTI
INVESTIČNÍHO
ROZVOJE a.s.

ELSYMO, s.r.o.

ELSYMO, s.r.o.
ELTODO Národní
dům, s.r.o.
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KMET Handlová, a.s.

ELTODO Národní
dům, s.r.o.

JUDr. Stanislav Kabele zajišťuje v čele právního
úseku po celých dvacet let právní službu
společností skupiny Eltodo.
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Vybraná pracoviště společností ELTODO v České a Slovenské republice

Zakázky v zahraničí – 20 let
Realizované projekty

Turkmenistan
Kazachstán
Rusko

Ukrajina

Mongolsko

Slovensko
Bulharsko
Bosna a Hercegovina
Turecko

Sýrie
Palestina
Praha 4, Novodvorská – sídlo

Letiště a heliporty
Rusko

Praha – Písnice

Praha 4

Praha 4

Praha 1

Kazachstán

Praha 4

Brno

Brno

Bystřany

Ukrajina

Tunely

Tolmacevo.........................2000
Cerepovec.........................2000
Mo-Vnukovo......................2001
Rusko................................2001
Juznosachalinsk................2002
Kaliningrad........................2003
Irkutsk...............................2006
Alma-Ata................. 1994–1995
Pavlodar............................2003
Ust Kamenogorsk..............2005
Maliupol................... 2007–2008
Kiev- žuljany............ 2007–2009
Dnepropetrovsk.................2001
Dnepropetrovsk 1..............2003

Odessa.................... 2003–2006
Dnepropetrovsk 2..............2003
Kiev-Borispol.....................2003
Lvov..................................2005
Lugansk.............................2005
Krivoj Rog..........................2007
Tuzla - heliport...................2007
Kiev-heliport......................2010
Slovensko

Košice..................... 1991–2009
Piešťany.................. 1992–2008
Žilina.................................2007

Mongolsko

Ulambatar................ 2003–2008

Turkmenistan Aschabad................ 1994–1995

Slovensko

tunel SITINA............ 2006–2007

Turecko

tunel
GISERUN-ESPIYE.... 2006–2007
BOLAMAN............... 2005–2006
ADANA..............................1998

Ostatní
Sýrie
Palestina

dodávka 88 ks traf.............2009
TUBAS linky

Bosna
a Hercegovina Veřejné osvětlení Živinice..2009
Bulharsko
Sofie – osvětlení chrámu...2008
Bulharsko
Chaskovo – křižovatka......2007

Vývoj loga
České Budějovice

Hradec Králové

Ostrava

1991

Košice

9

Bratislava

1992

1996

Handlová

20 let společnosti ELTODO 1991–2011
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III. NAŠE PRÁCE JE NAŠÍ VIZITKOU

1991

Celkově příznivý rok poznamenala tragická nehoda
Ing. Jiřího Řeháka, společníka
a jednatele společnosti.

červen 1992

1 rok

První akce společnosti

1994

Černý den v historii firmy 10. 11. 1992

Uzavřeli jsme smlouvu o dílo
s TSK na světelné signalizační zařízení, křižovatka Zálesí –
Štúrova a ihned jsme zahájili
práce.

4. rok

1. května 1994
První velká privatizace – uzavření kupní smlouvy s FNM
ČR na privatizaci majetku společnosti Elektropodnik
Praha s.p.

První významnou akcí byla automatizace elektrického vytápění na státním zámku v Kolodějích. (1991)
Na jeho působení ve společnosti po letech úspěšně navázal jeho syn Jiří.

Představenstvo společnosti ELEKTROPODNIK a.s. Zleva:
Ing. Zdeněk Plch, Ing. Jaroslav Laňka, Ing. Libor Hájek, Ing. Zdenka
Müllerová a František Peringer, nepřítomen Ing. Pavel Přibyl

Státní zámek Koloděje

30. 6. 1992 vše fungovalo

Jedna z prvních realizovaných akcí realitní kanceláře
ELTODO v roce 1991 – prodej Čadova domu s Čapkovým železářstvím v Týnské ul.
v Praze 1, čp. 629 - I.

Začíná se zdát, že rok 1992 je ve skrze rokem úspěšným.
V srpnu přichází první velká zakázka od Výstavby inženýrských staveb na dodávku kontrolně řídícího systému a tunelových technologií Strahovského automobilového tunelu.
Zajímavá a krásná práce na několik let.

1993

3. rok

květen 1993
Usnesením rady ZHMP je ELTODO spol. s r.o. schváleno jako
jeden ze dvou dodavatelů řadičů pro světelná signalizační
zařízení.

Ing. Jaroslav Laňka
ředitel společnosti
Elektropodnik a.s.

Naším cílem je nejen budovat veřejné
osvětlení, ale i rozzářit Prahu do krásy.
Čadův dům čp. 629

1992

2. rok

březen 1992
Je smluvně zakotvena spolupráce s BP Oil Československo
spol. s r.o. a ELTODO se podílí inženýrskou činností a elektromontážními pracemi na výstavbě čerpací stanice PHM
Barrandovská. Tato první čerpací stanice zahraničního typu
v ČSFR byla uvedena do provozu již o Vánocích 1992.

Pohled přes Čechův most na Pražský hrad

Je navazována spolupráce
s předními zahraničními výrobci Vynckier (Belgie), Futurit (Rakousko), SAIA (Švýcarsko), General Electric – Fanuc
(USA).

Vyšehrad, ulice K Rotundě

Otevírání čerpací stanice na Barrandově

11

20. října 1993
Uzavření smlouvy o spolupráci s Gebrüder Stoye GmbH.

20 let společností ELTODO 1991–2011
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1996

ELTODO, spol. s r.o. založilo 2. 5. 1994
ELTODO CENTRUM, a.s.

6. rok

Přelomový rok 1996

Významným mezníkem našeho rozvoje je, kdy podepisujeme memorandum zahajující
spolupráci s CITÉLUM SA.
Jde o první – velmi významný
krok v oblasti globální spolupráce.
Michel Tesconi, generální ředitel
francouského CITÉLUM SA.
Podpis smlouvy o vzniku
ELTODO, a.s. pod dohledem
notáře JUDr. M. Nováka

ELTODO CENTRUM
a.s.
Představenstvo
ELTODO CENTRUM,
a.s.
Zleva: Ing. K. Kraus, Ing. K. Lipkovský, Ing. L. Hájek,
Ing. V. Linhart, Ing. J. Laňka, nepřítomen Ing. V. Vacek

7. rok

10. 10. 1997

V roce 1996 dochází k zásadní transformaci skupiny,
kdy ke dni 1. 3. 1996 vzniká
splynutím společností ELTODO spol. s.r.o., ELTODO
CENTRUM a.s., a ELEKTROPODNIK a.s. nová, tentokrát
akciová společnost – ELTODO, a.s.

Otevření samoobslužné jídelny

1997

Dokončujeme Strahovský tunel – 30. 11. 1997
jsme úspěšně oživili dispečink.

26. 10. 1994
Odvážným, ale i prozíravým rozhodnutím byla účast ve výběrovém řízení a následně uzavření kupní smlouvy s hl. m.
Prahou, kterou byl získán rozestavěný areál v Novodvorské
ulici. Jeho rychlá dostavba do podoby konkurenceschopného administrativního centra s širokou nabídkou služeb byla
velkou zkouškou, ale poté i výbornou referencí.

Dispečink
řídící mozek tunelu

Pro dokončení Strahovského tunelu vyvinula společnost
několik unikátních řešení, která jsou i patentově chráněna.
Tunel je nejen účelný a funkční, ale jde také o estetické, krásné technické dílo.

Nové kancelářské prostory v areálu Novodvorská

1995

Ing. Libor Hájek na pracovišti
dispečera

5. rok

Vybraní manažeři, kteří se zúčastnili fúze. Zleva:
Z. Plch, P. Krésa, B. Picmaus, A. Havlíček, K. Lipkovský, P. Přibyl,
A. Sarvaš, F. Peringer, V. Linhart, K. Kraus, J. Laňka, Z. Müllerová,
Z. Molnárová, L. Hájek

červenec 1996

Letecký pohled na areál Novodvorská (po dokončení)

V průběhu let 1994–1996 probíhala rozsáhlá rekonstrukce
a dostavba areálu Novodvorská, aby se z něj posléze stalo
reprezentativní sídlo společnosti, ale současně i podnikatelské centrum, které využívají desítky malých i větších firem
– Telecom, Microsoft, Landys&Gyr a další.

Stavební práce probíhaly ve velkém rozsahu

13

Listopad 1995 – New York:
Poznáváme svět, ale hledáme
i nové možnosti spolupráce,
seznamujeme se s novými dimenzemi podnikání, odlišným
myšlením i stylem práce.

ELTODO, a.s., kupuje moderní
výrobní areál ve Hvožďanské
ulici na Chodově, který se stává hlavní výrobní základnou
skupiny a je jí až dosud. Stěhování do nového objetu proběhlo z objektu Na Popelce.

New York z výšky

Na Popelce 2, Praha 5

V hotelu před zahájením jednání

V hotelu před zahájením jednání

20 let společností ELTODO 1991–2011

Hvožďanská 2, Praha 4

Severní portál Strahovského automobilového tunelu

Použité technologie splňují ta nejnáročnější kritéria

14

ELTODO rovněž zabezpečovalo kompletní dodávku technologie (včetně dálkových přenosů na PČR) pro silniční tunel
Hřebeč u Svitav. Stali jsme se privatizaci jednou z předních
společností specializovaných na dodávky tunelových technologií.

O přímou spolupráci s dynamicky se rozvíjející společností,
která si již vybudovala pevnou pozici na trhu, se začínají
zajímat i přední evropské firmy. Ve sdružení s CITELUM, a.s.
(dceřiná společnost francouzské CITÉLUM SA a Východočeské energetiky) získává ELTODO 20. 11. 1998 do přenesené správy na 15 let veřejné a slavnostní osvětlení v Praze.
Jde o jeden z prvních projektů PPP (Public Private Partnership) v ČR. V současné době je tento projekt zaveden ve 208
městech a obcích České republiky a dále jej rozšiřujeme.

Kladný a citlivý vztah společnosti Eltodo, a.s. k Praze se
projevuje v takřka uměleckém umisťování vhodného moderního nebo historizujícího osvětlení.

Krása našich výrobků – dokonalost naší práce.
Ing. Karel Kraus – vedoucí zahraniční zakázky

Poetický pohled na silniční tunel Hřebeč

1998

Atypický stožár se svítidlem – Pařížská ulice, Praha 1

8. rok

Rok 1998 je bohatý na práci. Vedle podílu na výstavbě
Husovického tunelu v Brně a rekonstrukci Těšnovského
tunelu v Praze, realizuje ELTODO svoji první velkou zahraniční dodávku tunelových technologií a dopravního řešení
pro 4 tunely na dálnici Tarsus-Adana-Gaziantep v jihovýchodním Turecku. Předmětem dodávky je řídící systém
dopravy (řešeno inteligentními dopravními značkami datovou
sítí LonWorks® na bázi volně programovatelných stanic General Electric-Fanuc), pevné a proměnné dopravní značky,
návěstidla, semafory, vozidlové detektory a řídící stanice.

Portál s proměnnými značkami

Replika plynové lampy z roku
1904 splňuje požadavky
pro provoz v současné době

Moderní svítidlo (Sidonia Z1)
s vysokou úrovní světelně
technických parametrů

2. 10. 1998
Vznikla společnost ELTODO Louny, s.r.o. jejímž úkolem je
realizace PPP projektu přenesené správy veřejného osvětlení
v Lounech a v okolních obcích. Jde o první takovýto projekt mimo Prahu. Splnění záměru rozzářit a zkulturnit města
i obce po celé zemi je zahájeno.

22. 12. 1998
Vznik ELTODO Power, s.r.o.
vyčleněním výrobního úseku.
Tato společnost je výrobní základnou skupiny ELTODO. Vyrábí široký sortiment produktů
z oblasti veřejného osvětlení,
dopravních systémů a energetiky.

Zprava: Ing. Luděk Šopov, ředitel,
Ing. Jiří Hrnčíř,
vedoucí obchodní divize

Výrobky ELTODO Power, s.r.o.

Zapojování komunikačních a silových kabelů, oživování
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Stylové osvětlení v historickém jádru Loun

20 let společností ELTODO 1991–2011

Parkové svítidlo s vysokou estetickou hodnotou
instalované v Petřínských sadech

Výroba informačních tabulí v Eltodo Power, s.r.o.
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1999

5. 10. 1999

9. rok

Na konferenci VIZE 1999
Udržet se na špici, předstihnout konkurenci, to znamená trvale sledovat moderní světové trendy, vývoj v technice, vědě,
ale i ve společnosti, prognostice, filozofii doby. Naše účast
na podobných akcích je nezbytnou součástí práce.

21. 1. 1999
Společnost ENEST, s.r.o.,
vznikla zápisem změn z původního ENERGAMONT
Hradec Králové, spol. s r.o.
Vyrábí sortiment doplňující
hlavní výrobní základnu ELTODO Power, s.r.o., a to především ohraněné stožáry pro
veřejné osvětlení, energetiku,
trakce a další použití.

13. 12. 1999
Transformace ELTODO Parking, s.r.o. Dochází k ní zápisem změn z původního MS-Doprax, spol. s r.o. Společnost
zabezpečuje přípravu výstavby a výstavbu garáží a provozování parkovacích systémů.

Výroba ohraněných stožárů

19. 4. 1999
Další zásadní krok v oblasti globální spolupráce jsme učinili, když jsme společně se společností Siemens s.r.o. založili
ELTODO dopravní systémy s.r.o. Tato společnost pokračuje
v aktivitách v oblasti dopravních a tunelových systémů obohacena kooperací s koncernem Siemens o další segmenty
silniční dopravy.

Naši odborníci dodávají i obsluhují nejmodernější hardware
i software (dispečink Strahovského tunelu)

Proměnné světelné dopravní značky na principu vláknové
optiky a LED diod použité v realizovaných dopravních řešeních společností ELTODO dopravní systémy s.r.o. jsou špičkovým výrobkem společnosti ELTODO Power, s.r.o.

Setkání s Václavem Havlem

Parkovací dům Slovan

7. 10. 1999
Proběhla mimořádná valná hromada, na které jsme převzali řízení společnosti ENERGOVOD, a.s. Došlo k rozšíření
portfolia dodávek a služeb v oblasti energetiky. (Zejména se
jedná o dodávky elektrických částí energetických zařízení
a technologických celků, rozvoden a transformoven, projekční, inženýrskou a elektromontážní činnost a výstavbu přenosových a distribučních vedení všech napěťových úrovní).

Zleva: Z
 deňka Molnárová, Ing. Libor Hájek,
RNDr. Jan Koukal, první ředitel ELTODO dopravní systémy s.r.o.
Ing. Radomír Šimek, finančně ekonomický ředitel a jednatel
Siemens, s.r.o.

Proměnné značky na portálu komunikace 5. května

Ředitel společnosti Michal Prunar

Rozvodna 110 kV-22kV, Praha-sever

Zprava: Ing. František Lusk, ředitel ELTODO dopravní systémy
s.r.o., Ing. Libor Hájek, Rudolf Pelzl, vedoucí divize Praha
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Za vynaloženou práci přicházejí i ocenění. Spoluzakladatelka společnosti ELTODO
a její ekonomická ředitelka
– Zdeňka Molnárová byla vyhlášena na Pražském Hradě
manažerkou roku – LADY
PRO 99.

Vícesymbolová značka – Zlíchovský tunel
Vedení 2x110 kV

20 let společností ELTODO 1991–2011
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2000

2001

10. rok

11. rok

2. 4. 2001

31. 03. 2000
Koupí části majetku podniku ELEKTROSIGNÁL PRAHA,
a.s. jsme rozšířili náš akční rádius a sortiment o výrobu světelných letištních zabezpečovacích zařízení. Dodávky jdou
především do zahraničí.

Vznikla Českomoravská energetická, a.s. založená za účelem dodávek elektřiny oprávněným zákazníkům v nových
podmínkách deregulovaného a liberalizovaného trhu s elektřinou v České republice.
Její dceřinou společností je Slévárna a strojírna, a.s. vyrábějící v Pilníkově mimo jiné i městský mobiliář z šedé litiny.
Jde o staré mistrovské řemeslo, kterým vdechujeme život
staré Praze. Vyrábíme historické repliky původní technikou
ručního lití.

2002

12. rok

28. 4. 2002

ELTODO Slovakia, s.r.o.
V roce 2002 se ELTODO EG, a.s., zaměřuje na proniknutí
do „docházkové vzdálenosti“. Přejmenovává společnost
ELTODO POPRAD s.r.o. na ELTODO Slovakia, s.r.o. a přenáší
sídlo společnosti do Skalice. Úzká spolupráce s Elektrovodem Bratislava vyúsťuje ve vstup do společnosti Elektrovod
Košice, s.r.o., která zanedlouho získává významnou zakázku
v podobě přenesené správy veřejného osvětlení v Košicích.

Návštěva ředitele odboru
památkové péče Magistrátu
hl.m. Prahy Mgr. Jana Kněžínka v Pilníkově.
Vpravo Ing. Jiří Švancara, ředitel
Českomoravské energetické, a.s.
Za ním stojí pan Jaroslav Mengler
ředitel Slévárny a strojírny,
a.s. Pilníkov.
Překážkové návěstidlo využívající nejmodernější LED technologie

Výrobky divize ELEKTROSIGNÁL zvyšují bezpečnost leteckého
provozu na celém světě

30. 10. 2001

Společnost ELTODO EG, a.s. byla vyhodnocena v soutěži „100 nejlepších“, kterou pořádá Comenius
– PAN-EVROPSKÁ společnost pro kulturu, vzdělávání a vědeckotechnickou spolupráci, celkem desetkrát,
a to v letech 2000 a 2004 až 2010.

Koupí obchodního podílu ve společnosti MIS-ELEKTROTECHNIKA, s.r.o., společnost ELTODO naplňuje svůj záměr
proniknout do regionu Moravy a Slezka s nabídkou produktů
a služeb skupiny, kterou dále rozšiřuje o nabídku bezdemontážní diagnostiky, údržby a revizí elektrických zařízení.
Dne 7. července 2002 dochází ke změně obchodní firmy na
ELTODO MIS-ELEKTROTECHNIKA, s.r.o.
Centrální dispečink ELTODO EG, a.s. od svého vzniku
v roce 2001 kromě sběru, zpracovávání a předávání informací týkajících se široké škály činností skupiny ELTODO, zajišťuje přímé řízení, koordinaci a monitoring veškerých prací
v terénu, a to nejen na území hl. m. Prahy, ale i po celé ČR.
Jedině moderní vybavení umožňuje dosažení nejvyšší operativnosti. Samozřejmostí je provoz dispečinku a údržby čtyřiadvacet hodin denně 365 dnů v roce.

Ing. J. Sedlák, Ing. J. Burda, Ing. P. Přibyl

31. 12. 2001

Košice – modernizace osvětlení přináší výrazné úspory při provozování
osvětlovací soustavy a zároveň zvyšuje estetické a světelně optické
parametry

Jednání předsedy představenstva a generálního ředitele
Elektrovodu Bratislava, a.s. Ing. Tomáše Malatinského s prezidentem
ELTODO EG, a.s. Ing. Liborem Hájkem o projektu přenesené správy
veřejného osvětlení Košic.

Významný den
– dochází k fúzi společností ELTODO, a.s.
a ENERGOVODU, a.s., a vzniká společnost
s dlouhodobou tradicí ELTODO EG, a.s.
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Na dopravní stavbu Strahovský tunel navázala rozsáhlá
činnost na celkovém dopravním řešení oblasti Smíchova,
na které jsme se výraznou měrou podíleli.

2003

13. rok

Primátor Pavel Bém na pracovní snídani s vedoucími pracovníky společností ELTODO.

2004

26. 08. 2004

14. rok

13. 02. 2004
ELEXA spol. s r.o. Začleněním této společnosti do skupiny
ELTODO se rozšířila nabídka služeb o podporu a zabezpečování funkcí integrovaných systémů „inteligentních budov“
se zřetelem k fyziologii člověka s důrazem na jeho pohodu
i na kvalitu užívání administrativních a obytných prostor.

Otevření významné dopravní stavby Tunel Mrázovka.
Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. se úspěšně
zhostila dodávek a významně se podílela zajištěním a instalací centrálního řídícího systému (pro dopravu a technologie)
– systém KERBERUS, dále dodávkou SOS hlásek, proměnných značek, rozvaděčů, trafostanice 22 kV, rozpínací stanice 22 kV a zařízením měření CO a opacity.
Zprovoznění tunelu předcházela další dopravní stavba v oblasti Smíchova, Podjezd Zlíchov-Radlická (dokončeno 2003),
kde jsme byli taktéž dodavateli technologického vybavení.

Interiér tunelu Mrázovka, Praha

Podjezd Zlíchov-Radlická, Praha

Informační tabule – Diezenhoferovy sady

Během roku 2004 ELTODO dopravní systémy s.r.o. realizovala dodávky pro dopravně závislé řízení dopravy v oblasti
Praha-Smíchov pomocí nové ústředny MIGRA Central a systémů TASS, CIM a MOTION.

Neformální setkání proběhlo v salónku restaurace DOMYNO

18. 09. 2003
Úspěšné završení akvizice společnosti ACTUAL Plus Praha,
a.s. Společnost zajišťuje vedlejší využití stožárů veřejného
osvětlení pro účely venkovní reklamy. Jejím cílem je přispět
ke kultuře reklamy i dalšímu ekonomicky efektivnímu využití
stožárů.

Administrativní budova TOKOVO, Praha 8

14. 04. 2004
Společnost KMET Handlová,
a.s., vzniká pro zajištění modernizace zásobování města
Handlová (Slovensko) teplem
a teplou vodou. Při provozu
využívá nejmodernější technologie umožňující optimální
regulaci vytápění, které přinášejí výrazné úspory.

Informace o obsazenosti parkovišť – Hořejší nábřeží

13. 6. 2002
Strategický záměr expandovat s produkty skupiny ELTODO
na zahraniční trhy se projevuje založením společnosti ELTODO Bulgaria, s.r.o. se sídlem v Sofii.

Město Handlová
na úpatí Kremnických vrchů

Dopravní řešení v oblasti Smíchova vyžaduje nejmodernější
řídící systémy.

Srpen 2002
20. 12. 2004
Tunel Panenská – dálnice D8. Smlouvou uzavřenou se společností Metrostav, a.s. se stáváme dodavateli významné
části technologického vybavení tunelu.

Ničivé povodně znamenaly několikadenní extrémní nasazení
téměř všech zaměstnanců společnosti ELTODO.
Reklamně prezentační systém „VENKOVNÍ VLAJKA“ umístěný
Na Příkopech, Praha 1

V roce 2003 byla realizována
v Bulharsku zakázka, spočívající v kompletní rekonstrukci světelného signalizačního
zařízení křižovatky v Chaskovu. Bylo zpracováno nové
dopravní řešení, projektová
dokumentace a v poslední
fázi byla dodána technologie
a montáž. Stavební práce zajistil místní dodavatel.

Specifická doprava v Chaskovu

Technologické zařízení

Odčerpávání vody ze zatopeného podjezdu Smíchov – Radlická
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Pracovníci ELTODO na staveništi (r. 2006)
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2005

15. rok

2006

16. rok

17. 05. 2005

17. 08. 2006

Došlo k uzavření smlouvy
o fúzi, kterou řídil Ing. Jindřich Hess generální ředitel
ELTODO EG, a.s., a k 30. 06.
zanikají společnosti ACTUAL Plus, a.s., ELTODO Parking, s.r.o., Kates spol. s r.o.
a ELEXA spol. s r.o. Podnikatelské aktivity těchto společností přebírá v plném rozsahu
mateřská společnost.

Byla s dceřinou společností firmy Strabag podepsána smlouva na dodávku kompletní technologie tunelu, světelné dopravní signalizace, dopravních značek a veřejného osvětlení
v části stavby Lahovice – Slivenec, Silničního okruhu kolem
Prahy.

Generální ředitel ELTODO EG, a.s.,
Ing. Jindřich Hess
Počítačová studie tunelového
portálu tunelu Lochkov

Reálný stav průzkumné
štoly tunelu Lochkov

28. 06. 2005
Na základě smlouvy o spolupráci byla uzavřena se společností TAISEI Smlouva o dílo a stali jsme se dodavatelem kompletního technologického vybavení tunelu SITINA
v Bratislavě.

21. 03. 2006

07. 07. 2005
Byla založena společnost ELTODO Národní dům, s.r.o.
a 21. 07. došlo k uzavření smlouvy na rekonstrukci a dostavbu Národního domu v Karlových Varech.

Získáváme zakázku v rámci projektu „Vybudování elektronického mýtného“ zadaného Ministerstvem dopravy ČR,
jehož dodavatelem je společnost Kapsch.
Úkolem společnosti ELTODO je především kompletní zajištění projektových a inženýrských činností souvisejících
s výstavbou systému a dále napojení mýtných bran na inženýrské sítě.

Zakázka pro Liberec
Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., získala dlouhodobou zakázku (15 let)
na zajištění provozu, správy,
údržby a modernizaci veřejného osvětlení ve městě Liberec.
Součástí zakázky je i správa,
provoz, údržba a modernizace
dopravní světelné signalizace
a výstavba dalších dopravních
řešení, včetně navigace k parkovacím místům a vybudování
dopravní centrály.
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Výstavba první mýtné brány na 34. kilometru dálnice D1
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17. rok

31.1. 2007

Zajišťujeme světelnou dopravní signalizace v Praze

Svět. křižovatka u severního
portálu Strahovského tunelu
(před rekonstrukcí).

1. 4. 2007

Benešovo náměstí v Liberci
osvětluje historizující svítidlo
typ 2380.

Fúze sloučením společnosti ELTODO Slovakia, s.r.o.
s nástupnickou dceřinou společností Elektrovod Osvetlenie, s.r.o.

5.12. 2006

12. 4. 2007

Nové osvětlení pro Náměstí Republiky

Plynové osvětlení: Časem až na Hrad

V souvislosti s výstavbou obchodního centra Palladium
proběhla rozsáhlá úprava Náměstí Republiky, jejíž součástí
byla i rekonstrukce veřejného
osvětlení v této části historického centra Prahy. Nové stožáry veřejného osvětlení byly
kromě Náměstí Republiky
instalovány také v části ulice
Na Poříčí a v ústí Truhlářské
ulice. Pro tuto lokalitu byly citlivě zvoleny repliky původních
osvětlovacích stožárů z poloviny 19. a počátku 20. století
z dílny společnosti ELTODO.

Počet plynových lamp v centru Prahy se 12. dubna rozšířil o dalších 182, v ulicích
Železná a Rytířská. V rámci
slavnostního rozsvícení replik
historických luceren náměstek pražského primátora Pavel Klega, který se podpoře
plynového osvětlení v centru
Prahy věnuje už několik let,
zopakoval, že cílem Magistrátu je instalovat plynové lampy
po celé délce Královské cesty, tedy až na Pražský hrad.

Plynová lampa typ HLP 052 G.

11. 5. 2007
Svítidlo typ 2370
na Nám. Republiky v Praze.

prosinec 2006

Tunel Panenská na dálnici D8 uveden do provozu

Studie dostavby Národního domu v Karlových Varech

2007

Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. podepsala 31.
ledna s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy (TSK) smlouvu o údržbě,
obnově a dodávkách zařízení
pro řízení dopravy v metropoli.
Smlouva byla uzavřena na 15
let, její hodnota činí 4,4 miliardy korun a hlavními subdodavateli společnosti EDS jsou
firmy Signalbau Huber CZ,
s.r.o. a AŽD Praha s.r.o.

1. 7. 2006

Stáváme se jediným vlastníkem společnosti ELTODO MIS-ELEKTROTECHNIKA, s.r.o. a současně se mění obchodní
název na ELTODO Ostrava, s.r.o.

Sídlo společnosti ELTODO Ostrava
Portál tunelu s upevňovacími konstrukcemi (r. 2006)

Na základě smlouvy s firmou AMBERG Engineering Brno a.s.
společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. zpracovává prováděcí dokumentaci technologické části Tunelu Klimkovice
na stavbě moravsko slezské dálnice D47. Stavební část tunelu bude dokončena v roce 2006. Smlouvou se společností
Metrostav, a.s. jsme získali zakázku na kompletní dodávku
tunelových technologií – montáž proběhne v roce 2007.

Dodávkou tunelových technologii přispělo ELTODO EG, a.s.
k zprovoznění Tunelu Panenská, který je nejdelším českým
silničním tunelem s délkou
přes 2 km. Nachází se téměř
na konci dálnice D8 na posledním úseku z Trmic na státní hranici s Německem. Tunel
je obousměrný se dvěma oddělenými tubusy, které jsou
propojeny devíti bezpečnostními chodbami vždy po cca
Montážní práce
200 metrech.
– Tunel Panenská.

Preference MHD v Olomouci
Za přítomnosti představitelů
města a Eltodo proběhlo slavnostní zahájení provozu systému preference městské hromadné dopravy v Olomouci.
Zakázku získanou v dvoukolovém výběrovém řízení realizovala společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. Systém
umožňuje lokalizaci a přihlašování autobusů i tramvají přes
GPS a předávání provozních
informací pro cestující, které
se zobrazují na informačních
panelech umístěných v tzv.
„inteligentních zastávkách“.

Info tabule zastávky
MHD v Olomouci.
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23. 6. 2007

říjen 2007

Tunel Sitina dokončen

 lektrárna Tušimice – první zakázka
E
z rozsáhlé obnovy uhelných elektráren

V sobotu 23. června došlo v Bratislavě k slavnostnímu otevření dálničního tunelu Sitina. Mezi významné dodavatele této
důležité dopravní stavby se realizací veškerého technologického vybavení tunelu řadí i společnost ELTODO EG, a.s.
Tunel spojil celý obchvat Bratislavy a propojil Českou republiku přes Bratislavu s Maďarskem. Trasa tunelu vede pod
pahorkem Sitina v pohoří Malé Karpaty.

V rámci Komplexní obnovy ETU 2 dodá Eltodo významnou
část slabo a silnoproudých rozvodů pro stavební část elektrárny.
Účast na obnově tušimické elektrárny zásadním způsobem
zvyšuje šance Eltoda účastnit se i na dalších plánovaných
záměrech ČEZ souvisejících s rozsáhlými obnovami, modernizací a výstavbami tepelných elektráren. Elektrárna Tušimice 2 je první z tepelných elektráren, u které bude zahájena
komplexní obnova. Celá její současná kapacita 4x200 MW
bude nahrazena novou technologií s životností 25 let.

2008

18. rok

únor 2008

Provozujeme špičkové datové centrum
Společnost Vegacom a.s., nový člen skupiny Eltodo, počátkem roku 2008 zprovoznila v Lužné ulici v Praze kolokační
datové centrum, v tuto dobu
jediné veřejně dostupné komerční centrum tohoto typu
v západní polovině Prahy.
Důraz je kladen na zajištění
vysoké dostupnosti a bezpečnosti informací. S tím souvisí i vysoký standard prostor,
ve kterých jsou umístěny jednotlivé komponenty informačních technologií - počítačové
servery, zařízení pro zálohování a archivaci dat a komunikační zařízení.

Portál Tunelu Sitina v Bratislavě.

březen 2008

 lavnostní osvětlení budovy radnice města
S
Českých Budějovic

červen 2007

SOKP – stavby 513 a 514 pokračují
Po zajištění energie pro zařízení staveniště je činnost soustředěna na dokončení projektových příprav přeložek elektro sítí
na stavbách Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) stavba 514
– Lahovice/Slivenec a stavba
513 – Vestec/Lahovice.
Dále se pracuje na přeložkách
telekomunikačních kabelů
na stavbě 513 pro našeho partnera, kterým je Skanska CZ.
Dodávka trafostanice
na Stavbu 513.

9. 7. 2007
K tomuto dni zanikly sloučením tyto společnosti skupiny
ELTODO:
ELTODO Ostrava, s.r.o., ENEST, s.r.o., ELTODO Power,
s.r.o. Nástupnickou společností je ELTODO EG, a.s.
Dalšími společnostmi zaniklými sloučením jsou: ELTODO
Louny, s.r.o. a ELSYMO, s.r.o. Nástupnickou společností
je ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Celkový pohled na uhelnou elektrárnu Tušimice.

V březnu byl primátorovi Českých Budějovic předložen nový
návrh osvětlení hlavního průčelí budovy magistrátu města
Českých Budějovic. Světelný návrh byl vyhotoven pomocí
metody reálného zobrazení. Základem pro tuto metodu je 3D
model budovy radnice, který byl za tímto účelem zhotoven.
Návrh vypracoval tým slavnostního osvětlení společnosti
ELTODO-CITELUM, s.r.o. Realizace proběhla v závěru roku.

Rekonstruované pole rozvodny R 45kV v Semilech.

červen 2008

Strategická zakázka: Telematika na D1
Na nejfrekventovanější české dálnici D1 byly zahájeny práce
na rozšíření stávajícího informačního systému, který je tvořen
mimo jiné souborem informačních tabulí (označovaných ZPI
- zařízení pro provozní informace) a proměnných dopravních značek (PDZ). ELTODO EG, a.s. dodá 22 ZPI, 22 PDZ
a příslušné lokální řídící jednotky. Díky nim bude Národní
dopravní informační centrum (NDIC) schopné řidiče informovat o závažných událostech na dálnici lépe než je tomu
nyní. Termín dokončení díla byl stanoven na 30. 10. 2008.

20.11. 2007

Eltodo koupí Vegacom
Skupina Eltodo se brzy významně rozroste. 20. listopadu
byla parafována smlouva se společností Antsia Limited, patřící do slupiny PPF Investments, o koupi společnosti Vegacom, a.s.
Součástí transakce je nejen mateřská společnost Vegacom
a.s., ale i tři její dceřiné firmy – TELEMONT Slovensko a.s.
a Vegacom Slovakia, a.s., které, jak jejich název napovídá,
působí u našich východních sousedů, a také společnost Mediumstroj, která je aktivní na trhu Ruské federace.

Portál proměnného dopravního značení – dálnice D1.

11. září 2008

Od září funguje NDIC
1. 8. 2007

Slavnostně nasvícená radnice v Českých Budějovicích

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. odkoupila obchodní
podíl od společnosti Elektrovod Holding, a.s. ve společnosti
Elektrovod OSVETLENIE, s.r.o. Zároveň došlo k přejmenování této společnosti na ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

květen 2008

3. Rekonstrukce rozvodny R 35kV
v Semilech: HOTOVO

20. 8. 2007
Založena společnosti ELTODO, a.s. za účelem zprůhlednění
majetkových vztahů ve skupině Eltodo.

Z leva: gen. řed. ELTODO EG ing. Jindřich Hess, prezident skupiny
Eltodo ing. Libor Hájek, gen. řed. Vegacom a.s. ing. Pavel Hlavinka.
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20 let společností ELTODO 1991–2011

V květnu byla rozvodna po dokončení ll. etapy a úspěšných
zkouškách jako celek uvedena do plného provozu. I. etapa
rekonstrukce a opravy rozvodny R 35kV v Semilech na transformovně TR 110/35kV byla ukončena v srpnu 2007. Dodávka celkem obsahovala rekonstrukce polí 1 až 23 včetně
vybudování sloupové trafostanice a výměny úsekových odpínačů s vodiči mezi koncovými stožáry a portály rozvodny.

V Ostravě bylo 11. září slavnostně otevřeno Národní dopravní informační a řídící centrum (NDIC). Zprovoznění centra
se zúčastnili mimo jiné i premiér Mirek Topolánek, ministr
dopravy Aleš Řebíček nebo
hejtman Moravskoslezského
kraje Evžen Tošenovský. Mezi
hosty nechyběli ani vedoucí
představitelé naší společnosti
v čele s generálním ředitelem
a místopředsedou představenstva Jindřichem Hessem,
obchodním ředitelem Janem
Crdlíkem a ředitelem technického úseku Jiřím Řehákem.
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Skupina ELTODO byla společně s partnerskými firmami
VARS BRNO a.s. a SPELL spol. s r.o. dodavatelem technologické části NDIC.

září 2009

Významná dodávka na dálnice D1, D2 a D5

7. 10. 2008
Společnost ELTODO EG, a.s. se stala jediným společníkem
ELTODO Investment, s.r.o., která zanikla dne 31.12.2008
v důsledku fúze sloučením s nástupnickou organizací Vegacom, a.s.

2009

19. rok

Zahájení projektu zástupci ČVUT, Žilinské univerzity a Eltodo

25. 6. 2009
únor 2009

Eltodo pro stavbu 512 pražského silničního okruhu
Poslední zahajovanou stavbou jižní části silničního okruhu
kolem Prahy (dále jen SOKP) je přes 8 km dlouhý úsek 512
spojující dálnici D1 s právě budovaným segmentem 513 nazývaným také Lahovice – Vestec. Přestože na této trase není
žádný tunelový objekt, které jsou doménou našich dodávek
na stavbách SOKP 513 a 514, i u této části se bude společnost ELTODO EG, a.s. podílet na technologickém vybavení vybudování silové přípojky nízkého napětí, přeložky silových
kabelů vodovodního přivaděče Želivka.

Budování silové přípojky nízkého napětí.

Společnost Vegacom a.s. koupila od společnosti Vegacom
Invest, s.r.o. obchodní podíl ve výši 90% ve společnosti
Vegacom Ukrajina, t.o.v.

květen 2009

 polečná laboratoř tunelových systémů
S
zahájila činnost
Začátkem května byla v centrále skupiny Eltodo v Novodvorské ulici v Praze slavnostně zahájena činnost Společné
laboratoře tunelových systémů (SLTS). Ta je mezinárodním
projektem ČVUT, Žilinské univerzity a skupiny Eltodo. Cílem
této spolupráce je především optimalizace a trvalé zvyšování bezpečnosti tunelových systémů v České a Slovenské
republice.
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 ltodo je jediným vlastníkem společnosti
E
ELTODO dopravní systémy

Společnost ELTODO EG, a.s.
uzavřela na začátku prosince
smlouvu na vybavení 30 lokalit technologií pro informační
tabule a proměnné dopravní
značení na dálnicích D1, D2
a D5. Půjde o obdobnou konfiguraci dodávky, která již proběhla na dálnici D1 v loňském
roce.
Informační tabule a proměnné
dopravní značky bude možné
ovládat lokálně, přímo z určeného místa dálnice, za pomoci jednoduchého ovládacího
panelu, anebo vzdáleně z Národního dopravně informačního a řídícího centra (NDIC)
v Ostravě.

Společnosti Siemens, s.r.o. a Eltodo se dohodly na změně
majetkové struktury ve společném podniku ELTODO dopravní
systémy s.r.o. Společnost ELTODO DS odkoupila 51% podíl
firmy Siemens v této společnosti a ELTODO dopravní systémy
s.r.o. se tak stávají stoprocentně součástí skupiny Eltodo..
Současně s podpisem smlouvy o odkupu podílu Siemens
byla uzavřena i smlouva o pokračující technologické a obchodní spolupráci v oblasti řízení silniční dopravy.
16. 4. 2010
Společnost ELTODO OSVETLENIE s.r.o. koupila společnost
RAMEZ – M, s.r.o. ve Zvolenu.
květen 2010

Dokončení rekonstrukce HDŘÚ
Informování řidičů významně
zvyšuje bezpečnost provozu.

30. 7. 2009
Společnost Vegacom a.s. prodala obchodní podíl ve společnosti Vegacom Invest, s.r.o.

19. 10. 2009
Společnost ELTODO EG, a.s. koupila obchodní podíl ve společnosti ELTODO DS, s.r.o. a stala se jediným společníkem.

srpen 2009

Zásadní zakázka pro Telefónicu O2
Společnost Vegacom obhájila své dominantní postavení
v oblasti služeb pro telekomunikační sítě. Ve výběrovém
řízení získala od společnosti
Telefónica O2 (dále jen TO2)
zakázku na správu a servis tří
z pěti oblastí, na které TO2
dělí Českou republiku. Vegacom bude pro TO2 zajišťovat
on-line zřizování služeb, provozní údržbu telefonní sítě
a investiční výstavbu. Nově se
rozšíří služby v oblasti dohledu nad telefonní sítí a služby
v oblasti nových technologií,
jako jsou například IP televize
(televizní vysílání přes internet)
nebo rychlý internet.

2010

20. rok

leden 2010

leden 2010

Dodávka velkoplošného zobrazení pro HDŘÚ v Praze

Společnost Telefónika O2
je významným zákazníkem.

září 2009

Eltodo expanduje na železnici

Po roce a půl projekt „Řídicí systém Dopravní řídicí ústředny hlavního města Prahy“ po našem „Rekonstrukce HDŘÚ“
spěje ke svému cíli. Celkový objem prácí zahrnoval kompletní výměnu zobrazovací stěny, úpravu elektroinstalace
a klimatizace, dodávku nových dispečerských stanic, HW
platformu pro vysoce dostupného datové centra a především
úprava vizualizační HW struktury řízení tunelů v Praze.
červen 2010

Společnost Vegacom a.s. prodala obchodní podíl společnosti Vegacom Ukrajina, t.o.v. svému ukrajinskému společníkovi.

20. 4. 2009
ELTODO EG, a.s. prodala akciový podíl ve společnosti Českomoravská energetická, a.s. Mimo skupinu ELTODO se tím
dostala i společnost Slévárna a strojírna Pilníkov, a.s.

9. 4. 2010

V lednu tohoto roku společnost ELTODO EG, a.s., úspěšně uzavřela jednu z nejdůležitějších etap projektu ŘS DŘÚ
HMP (Řídicí systém Dopravní řídící ústředny hlavního města
Prahy). Provozní soubor řeší velkoplošné zobrazení na Hlavní dopravní řídící ústředně. Všechny práce od příprav až
do předání trvaly necelých 14 dní, a to za plného provozu. Stěna velkoplošného zobrazení umožňuje zobrazit až
21 kompozitních analogových video signálů a až 8 digitálních
video streamovaných toků kdekoliv na ploše.

Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 515
Společnost ELTODO EG, a.s. uzavřela dne 22. 12. 2010
smlouvu o dílo s Dálničními stavbami Praha, a.s. na dodávku dopravní infrastruktury na stavbu silničního okruhu kolem
Prahy (SOKP), část 515. Svým rozsahem patří mezi nejvýznamnější zakázky naší společnosti. Stavba je geograficky
rozdělena na 4 části.
I.část – 515 (Slivenec-Třebonice), II. a III. část (dálnice D1),
IV. část (objekt SSÚD Mirošovice) – kompletní dodávka obsahuje systémy pro liniové řízení dopravy, sčítání dopravy
a kamerového dohledu, provedení kompletní rekonstrukce
systému SOS hlásek, meteostanic, komunikačního a napájecího systému, položení optického dálkového kabelu a dodávku technologie pro dohled nad infrastrukturou dodanou
na D1. Důležitou součásti dodávky v rámci stavby SOKP 515
je zpracování projektové dokumentace.

Posledního září se pro Eltodo otevřel zcela nový trh.
Po úspěšných jednáních uzavřelo ELTODO EG, a.s., smlouvu s německou firmou Scheidt & Bachmann o společném
postupu na trhu železničních signalizačních zařízení v České
republice.
Podle smlouvy se Eltodo stává exkluzivním dodavatelem
technologií německé firmy pro český trh. Eltodo bude mít
na starosti prodej těchto technologií, jejich montáž a údržbu.

Velkoplošné zobrazení dodané do HDŘÚ v Praze

20 let společností ELTODO 1991–2011

Noční protlak na stavbě 515.
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30. 6. 2010
Fúze sloučením zanikající společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. s nástupnickou společností ELTODO DS, s.r.o.
Následuje změna obchodního jména z ELTODO DS, s.r.o.
na ELTODO dopravní systémy s.r.o.

2011

SPONZORSKÉ AKTIVITY
20. rok

2011

Otevření Laboratoře pro řízení dopravy

září 2010

Mozkem inteligentní dálnice je Rudná
Řídicím centrem celého SOKP je centrální dispečink vybudovaný ve čtvrtém podlaží budovy SSÚD Rudná. Právě zde se
sbíhají všechny informace z tunelových staveb i mimotunelových úseků celého SOKP a ovládá se odtud také veškeré
technologické vybavení okruhu: osvětlení , nouzové osvětlení, vzduchotechnika, záložní
zdroje el. energie, EPS, EZS,
přes dopravní značení a kamerové systémy až po liniové
řízení dopravy. Práce probíhaly od letošního května až
do zprovoznění SOKP v září.

Na přelomu roku 2010–2011 byla slavnostně zahájena činnost Laboratoře řízení a modelování dopravy na Fakultě
dopravní ČVUT, která vznikla za přispění Fakulty dopravní
ČVUT a skupiny Eltodo.
Smyslem laboratoře je především podpořit výukové a výzkumné aktivity fakulty dopravní a provázat tyto aktivity se
soukromým sektorem, kde mohou najít praktické využití.

Mezi ploty – festival

Od prvopočátků si společnosti dala do vínku přispívat podle
svých sil a možností k rozvoji plnohodnotného a košatého
života společnosti. Pomáhat potřebným, podporovat dětské
aktivity, kulturu, sport – zkrátka zkrášlovat život všech.

Jedličkův ústav
– celoroční sponzorování
auta pro vozíčkáře

Mobilita pohybově postižených
zůstává problémem

Pražský mezinárodní
maraton

Řídící centrum okruhu
kolem Prahy.

V areálu Psychiatrické léčebny Praha
– Bohnice pomáháme s realizací
divadelního a hudebního festivalu.

Memoriál Ludvíka Daňka – Turnov – atletika
Edie Cup – Golfové turnaje Konopiště
Festival dechové hudby – Trhové Sviny
Ocenění nejlepších sportovců na MŠMT
Festival Dětská Strážnice

Výstavy
2005 – Jan Hus
2006 – Sochy nad Prahou
2006 – Skulpture Grande (GALLERY ART FACTORY)


listopad 2010

Karlův most má novou tvář
Opravou mostovky a kamenného parapetu byly v listopadu 2010 ukončeny opravy vrchní části mostu, které mají
na dlouhá léta zajistit celé konstrukci trvanlivost, uživatelskou pohodu a bezpečnost. Na opravě a obměně nejstaršího
mostu v Praze a druhého nejstaršího dochovaného mostu
v České republice se značnou měrou podílela i společnost
ELTODO EG, a.s., která se stala dodavatelem nového slavnostního osvětlení, revitalizátorem osvětlení plavebních znaků a především obnovitelem už na tomto místě zapomenutého plynového osvětlení.

Zleva: Ing. Jindřich Hess, Ing. Libor Hájek a děkan
FD ČVUT prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek.

Dosud nejvýznamnější zasedání
standardizace Inteligentních
dopravních systémů v České
republice organizačně zajišťovalo
a podpořilo i ELTODO

SK Krč ALTRON
– baseball

Dar Hl. m. Praze a všem Pražanům, aby místo procházek
a oddechu, specifický symbol
Prahy, dostal nový – okouzlující rozměr.

leden 2011

Datové centrum pro Úřad vlády ČR
Umělého osvětlení sportoviště
značně rozšířilo možnosti jeho využití

V objektu Úřadu vlády České
republiky v objektu Strakovy
akademie na nábřeží Edvarda
Beneše v Praze byla zrealizována dodávka datového centra. Naším úkolem bylo dodat
kompletní technické vybavení
datového sálu, elektroinstalaci, strukturovanou kabeláž,
klimatizaci a provést potřebné
stavební úpravy. Požadavkem
investora pro dodávky všech
bezpečnostních prvků a zařízení bylo vlastnictví certifikátu
NBÚ pro stupeň přísně tajné.

Hokejové legendy
– pravidelné setkání
s československými
hokejovými legendami

Slavnostní osvětlení
Petřínské rozhledny – 31. 3. 1999.

Knihy
Sportovci, jejichž výkony jsme
obdivovaly, jistě zasluhují naší úctu

Realizace datového centra
v Úřadu vlády ČR.

Bílý Tygři – lední hokej

Podporou libereckého klubu ledního
hokeje Bílý Tygři zvyšuje ELTODO
kvalitu našeho „národního“ sportu.

Genius loci Karlova mostu.
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Technickým zajištěním
(elektrické přípojky a úpravy SSZ)
pomáháme sportu

20 let společností ELTODO 1991–2011

Sponzorujeme knihy,jimiž
přispíváme k obohacení kultury či rozšíření zdroje informací tak, aby se staly cenově dostupnými pro nejširší
okruh zájemců. Většinou jde
o mimořádné kulturní počiny
a možnost zpřístupnění poznatků a zajímavých, nových
či faktografických dokumentů.

Některé z knih na jejichž vydání
spolupracovala skupina ELTODO

Praha císaře Rudolfa, Praha v době třicetileté války
Praha 1900-2000, Cesta demokracie IV
Kontrapunkty života, Šest z šedesátých
Slavia stoletá, Pražské zahrady a parky
Atlas savců, Atlas ptáků, Atlas ryb, obojživelníků a plazů
Tichý, Zdeněk Burian, Zlato
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IV. NEJCENNĚJŠÍ KAPITÁL – Lidské zdroje

Vzdělávání

Tvorba pracovních míst
Společnost má výrazný podíl na vytváření nových pracovních míst i za předpokladu udržení vysoké produktivity.
Počet zaměstnanců
2000
4

10

56
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821
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1996
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 – Únor

1500

Uvědomujeme si, že lidé rozhodují úspěch společnosti a intelektuální kapitál v budoucnosti bude rozhodovat vše. Proto jsme 3.11.1999 založili vlastní Střední odborné učiliště
ELTODO, s.r.o. s dvěma učebními obory: elektrikář pro slaboproud, a elektrikář pro silnoproud. Škola zahájila činnost
1.9.2000.
Od září 2003 přibyl další učební obor – mechanik elektrotechnických zařízení a dálkové nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou. Od 1.9.2005 byla zahájena výuka
ve čtyřletém denním maturitním studiu – elektrotechnika a
škola dostala název Střední škola průmyslové elektrotechniky ELTODO s.r.o.

Společnosti ELTODO pořádají průběžně vzdělávací kurzy pro
své zaměstnance, umožňují i hradí studium na nejrůznějších
vysokých školách, případně i na zahraničních univerzitách.
Viceprezident ELTODO EG,a.s. Pavel Přibyl byl 23.10. 2003
jmenován prezidentem republiky řádným profesorem pro
obor inženýrské informatiky ČVUT Praha a 15.2.2006 byl
jmenován hostujícím profesorem Žilinské univerzity.
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15. 2. 2006 byl Pavel Přibyl jmenován také hostujícím profesorem
Žilinské univerzity.

Odměňování
Za dobrou práci přiměřená odměna. Odměna pracovníků odpovídá ekonomickým výsledkům firmy.
Srovnání mzdového vývoje s průměrnou mzdou v zemi.
ELTODO
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Česká republika
Střední škola průmyslové elektrotechniky ELTODO,s.r.o.
Chabařovická 4, Praha 8
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Slavnostní předávání výučních
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Procentuální profesní složení skupiny Eltodo k 31. 12. 2010
Ostatní
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16,85 %

Management

3,85 %

Ekonomika a administrativa

9,45 %

Obchod a marketing

3,1 %

Technika a projekce

35,2 %

Montáže

26,3 %

Výroba

5,25 %

20 let společností ELTODO 1991–2011

„Svoji budoucnost skupina Eltodo staví na vysoké odbornosti
a profesionalitě svých zaměstnanců a na kombinaci českých
průmyslových tradic s mezinárodními technologickými
a manažerskými trendy.
České firmy byly kdysi nejlepší v Evropě.
My chceme být nejlepší dnes.“

Ing. Libor Hájek,
prezident skupiny Eltodo
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