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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Swietelsky stavební završí převzetí kolínské firmy Silmex   
 
KOLÍN / ČESKÉ BUDĚJOVICE, 11. února 2019 

 

Z českého stavebního trhu od března zmizí kolínská společnost Silmex, která bude dál působit pod 
obchodním názvem Swietelsky stavební, odštěpný závod Dopravní stavby Střed, oblast Kolín. Fúze 
sloučením završí dosavadní majetkové propojení, trvající už od roku 2009, kdy se Silmex stal sou-
částí české skupiny Swietelsky. Ta ho tehdy koupila od Zdeňka Vedrala, jednoho ze tří původních 
zakladatelů, kteří firmu založili v roce 1994 a soustřeďovali se na dopravní stavby ve středních 
Čechách. 

 

„Završujeme tímto jednu fázi existence úspěšného Silmexu. Věříme, že značka Swietelsky pomůže 
k dalšímu rozvoji naší firmy v tomto regionu,“ říká František Fryš, jednatel Swietelsky stavební. Za 
hlavní důvod fúze označil zefektivnění procesů, snížení administrativních nákladů a zjednodušení 
organizační struktury. Zaměstnanců Silmexu či třetích stran se změny nijak nedotknou. 

 

„Naše podnikatelské cíle se nijak nemění. Stále chceme být kvalitní stavební firmou ve východní 
části středních Čech,“ uvádí Milan Štěrba, ředitel Silmexu a nové oblasti závodu Střed. 

 

Ve společnosti Silmex pracuje na šest desítek zaměstnanců a její tržby dosahují téměř 200 milionů 
korun. Podílí se na nich hlavně dopravní a okrajově také vodohospodářské stavby, včetně budování 
inženýrských sítí.  

 

Swietelsky stavební, sídlící v Českých Budějovicích, v zemi působí od roku 1992, a dnes s 1200 
zaměstnanci a stavebními výkony přes 5,5 miliardy korun, patří mezi desítku největších firem 
v oboru. Tvoří ji Divize dopravních a inženýrských staveb se závody Speciálních staveb a Mostů, 
Divize pozemních staveb a závod Sportovní stavby. V zemi firma vlastní či spoluvlastní rovněž 
na dvě desítky obaloven asfaltových směsí.  
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