
URČUJEME TRENDY 
V KOMPLEXNÍ REALIZACI  

OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ



Vize
Stavíme na dlouholeté tradici, na jedinečnosti, která 
spočívá v komplexnosti procesu od návrhu po montáž,  
a na vysoké odbornosti.

Hlavním cílem je dokonale zvládnutý proces  
NÁVRH + VÝROBA + MONTÁŽ. Naším cílem v projektování 
i realizaci ocelových konstrukcí je přinášet kreativní, 
technicky jedinečná a ekonomická řešení. Budeme stále 
rozvíjet a zefektivňovat vlastní výrobní zázemí. 

Mise
Posláním managementu společnosti je vidět firmu jako 
sociální systém v celé její komplexnosti a tak ji i řídit.

EXCON je jednou z prvních porevolučních akciových 
společností ve stavebnictví. Jeho zakladateli jsou české 
fyzické osoby, špičkoví odborníci v oboru ocelových 
konstrukcí. V roce 2015 předali zakladatelé společnost  
do rukou managementu a nositelů know-how.

OCEL = EXCON
EXCON = KVALITA

Zajišťujeme komplexní 
realizace ocelových konstrukcí 

občanských, průmyslových, 
sportovních a dopravních 

staveb, staveb pro energetiku 
a telekomunikace.

Kvalitní projekty a technicky 
progresivní ekonomická řešení 
jsou pro EXCON standardem. 
Na to navazuje komplexnost 

procesu od návrhu po montáž  
ve vysoké kvalitě.

Využíváme synergického 
efektu, který vzniká 

propojením know-how  
z projekční a realizační 

činnosti.Certifikace, normy
Ve společnosti EXCON je zaveden systém řízení kvality dle 
normy ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního řízení 
dle normy ČSN EN ISO 14001 a systém řízení bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN ISO 45001. 

Máme certifikován systém dle normy ČSN EN ISO 3834-2 
Systém managementu kvality v procesech svařování  
a norem ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí. 

Disponujeme mnoha profesními autorizacemi - mosty  
a inženýrské konstrukce, pozemní stavby, statika  
a dynamika, zkoušení a diagnostika.

Máme certifikát od Honeywell Fall Protection Deutschland 
Gmbh & Co. KG na návrh, montáž a certifikaci produktů Söll.

Trimaran – Komerční a kongresové centrum, Praha  
– předpjatá hybridní ocelobetonová konstrukce

ČLENSTVÍ  V OBOROVÝCH ORGANIZACÍCH

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PRO 
SKOŘEPINOVÉ A PROSTOROVÉ 
KONSTRUKCE

ČESKÁ ASOCIACE  
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

EXCON je členem Odborné rady pro BIM z.s. 
(czBIM) a spolupodílí se na popularizaci BIM. 
Vyvíjí také v praxi snadno použitelné softwarové
nástroje pro práci s daty svázanými s 3D modelem 
(CDE).

EUROPEAN AWARD FOR 
STEELSTRUCTURES

ČESKÁ KOMORA  
AUTORIZOVANÝCH  
INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ

EXCON JE DRŽITELEM MNOHA OCENĚNÍ

NÁVRH + VÝROBA + MONTÁŽ
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Hlavním a tradičním předmětem podnikání  
společnosti EXCON jsou OCELOVÉ KONSTRUKCE.



OCELOVÉ KONSTRUKCE

NAVRHUJEME

PROJEKTOVÁNÍ   
OCELOVÝCH  
KONSTRUKCÍ

Projekční oddělení disponuje týmem zkušených profesionálů v oblasti 
statiky, dynamiky a projektování ocelových konstrukcí. Podporujeme 
vzdělávání, vědu a výzkum, vyvíjíme vlastní software, podílíme se na tvorbě  
a připomínkování českých i evropských norem. Silný tým se špičkovým 
vybavením pro výpočty a 3D technologie je schopen zajistit rozsáhlé 
projekty ve velmi krátkých termínech.

V projektech rozvíjíme koncept řízeného vnášení předpětí do ocelových 
konstrukcí. Předpětím lze dosáhnout příznivé redistribuce vnitřních sil 
nebo nadvýšení konstrukce. Vznikají tak návrhy ekonomicky výhodných 
konstrukcí s novými koncepčními a tvarovými možnostmi  
pro architekty.
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Ocelové konstrukce navrhujeme v rámci všech stupňů 

projektové dokumentace. Zajišťujeme také expertní 

a konzultační činnost.

Fotbalový stadion, Chomutov

Hangár, Letiště Ostrava-Mošnov

Rozhledna Špulka Tepelná elektrárna Prunéřov – odsíření Montážní hala M13 ŠKODA AUTO a.s.,  
Mladá Boleslav

Konverze plynojemu v NKP na multifunkční 
aulu, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava Rypadlo KK 1300

Lávka pro pěší a cyklisty, Písek Trojský most, Praha



VÝROBA OCELOVÝCH  
KONSTRUKCÍ

TVAROVÉ VÝROBKY 
Z HUTNÍCH MATERIÁLŮ

Nová dimenze 
opracování ve 3D

Oblast použití našich výrobků zahrnuje díly a součásti 
ocelových konstrukcí, různých typů hal, výrobky pro 
strojírenský průmysl i technologické celky. Díky našim 
technickým možnostem jsme tak schopni optimalizovat 
a dodat výrobek zcela odpovídající požadavkům  
co nejširšího spektra zákazníků.

V kombinaci s vlastními skladovými zásobami hutních 
materiálů můžeme nabídnout výrobky, které jsou výhodné 
nejen technickým řešením a jakostními parametry,  
ale i cenou a termínem dodání.

www.excon3dprocessing.cz

Technické možnosti a flexibilita našich CNC strojů v Teplicích 
umožňují zhotovení nepřeberného množství 3D tvarů při 
dosažení maximální hospodárnosti a efektivity.

V našem závodě v Teplicích zajišťujeme výrobu všech typů 
ocelových konstrukcí.

Výrobní haly mají rozlohu 10.000 m2 a jsou vybaveny 
mostovými  jeřáby. Disponujeme, kromě jiného, CNC stroji 
od společnosti Voortman, svařovacími zdroji Kemppi  
a průběžným tryskacím zařízením MAXIMA.

Výroba je řízena v souladu se standardy ČSN, EN, ISO  
a schválenými postupy svařování. Naši pracovníci jsou 
držiteli potřebných profesních oprávnění.

Kvalita výroby je sledována dle kontrolních a zkušebních 
plánů schválených objednatelem. Kontrolní tým je řízen 
kmenovými zaměstnanci s kvalifikací IWE/EWE a dalšími 
certifikáty.

Současná kapacita výroby je cca 500 tun za měsíc dle 
skladby zakázek. Kapacita je průběžně navyšována 
v souvislosti s probíhajícím procesem automatizace  
a digitální transformace dat.

Cílem řídícího týmu je využití synergického efektu v procesu 
NÁVRH – VÝROBA – MONTÁŽ. Tento efekt napomáhá ke 
zvýšení kapacity výroby a zabezpečuje kvalitu a splnění 
termínu dodávek, vždy v souladu s požadavky a očekáváním 
našich zákazníků.

Přímé spojení konstruktéra s výrobní linkou, optimalizace 

zadaných parametrů produktů a on-line přenos dat přímo do 

strojů podstatným způsobem zjednodušují a zrychlují celý 

výrobní proces. Pro zákazníka tak vzniká hodnota spočívající 

v krátkých termínech, vysoké kvalitě a výborné ceně.

Automatizovaná pilovrtací linka 
Voortman V630/1000T/VB 1050

Tvarové pálení plazmou V808,  
XPR300 CORE

Průběžné tryskací zařízení MAXIMA 
1250x750-4/7,5

Tenisová hala, Karlovy Vary Montáž pohlcovačů kmitů pro lávku v Písku Kotvený stožár 250 m pro atmosférickou  
stanici Křešín

Automatizovaná pálicí linka
Voortman V320-2000

Nabízíme kapacity v oblasti montáží stavebních, 
technologických a speciálních ocelových konstrukcí.  
Při své práci využíváme synergického efektu, který vzniká 
přímým propojením s naší projekční činností.

Naší předností v této oblasti je schopnost optimalizace 
navržených řešení. Díky jedinečnému technickému zázemí 
jsme schopni realizovat jak běžné, tak i technicky a časově 
velmi náročné ocelové konstrukce.

Součástí odborné podpory je i návrh pomocných konstrukcí 
a technologického postupu výstavby. Řešíme nejen 
konečný tvar ocelových konstrukcí, ale mnohdy i náročný 
a komplikovaný postup montáže, zdvihu a manipulace 
těžkých a rozměrných dílců.

Navrhujeme, stavíme a zesilujeme stožáry, kotvené stožáry  
a rozhledny pro mobilní operátory, telekomunikace, 
průmysl, vědu a veřejný sektor. Máme téměř 2000 
realizovaných projektů v ČR i v zahraničí. Pro navrhování 
stožárů jsme vyvinuli vlastní software.

Provádíme výměny kotevních lan a rektifikace kotvených 
stožárů.

Ve spolupráci s ÚTAM AV ČR navrhujeme a realizujeme 
pohlcovače kmitů na stožárech a lávkách pro pěší. Měříme 
jejich účinnost a provádíme údržbu a servis.

Zajišťujeme dynamické zkoušky mostů a lávek a měření 
dynamické odezvy konstrukcí a budov od instalovaných 
strojních zařízení s návrhem utlumení nadměrného kmitání.

Měříme a vyhodnocujeme počty cyklů a únavové namáhání 
konstrukcí.

MONTÁŽ OCELOVÝCH  
KONSTRUKCÍ

SPECIÁLNÍ OCELOVÉ  
KONSTRUKCE, DYNAMIKA

OCELOVÉ KONSTRUKCE

VYRÁBÍME A MONTUJEME
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Vzájemná synergie všech produktů umožňuje realizovat kreativní 

ocelové konstrukce efektivně a ekonomicky.

PŘEDPÍNÁNÍ  
OCELOVÝCH  
KONSTRUKCÍ

DIAGNOSTIKA 
OCELOVÝCH 
KONSTRUKCÍ

BEZPEČNOSTNÍ  
SYSTÉMY PROTI PÁDU 
OSOB SÖLL

V rámci diagnostiky ocelových konstrukcí nabízíme 
komplexní služby pokrývající provádění prohlídek ocelových 
konstrukcí v rozsahu dle ČSN 73 2604.

V návaznosti na základní vyhodnocení stavu ocelové 
konstrukce nabízíme také další činnosti NDT zkoušení,  
jako je ultrazvukové měření tlouštěk, penetrační zkoušky  
a vizuální zkoušky. Pro pokrytí ostatních specifických  
NDT a DT metod spolupracujeme s předními  
akreditovanými laboratořemi.

Odborníci EXCON jsou tvůrci moderního konceptu řízeného 
vnášení předpětí do ocelových konstrukcí. Síly v hodnotách 
až 2200 kN vnášíme do táhel a lan hydraulickým zařízením.

Pro realizaci předpjatých konstrukcí zpracováváme 
optimalizované předpínací a montážní postupy.  
Síly v táhlech a lanech měříme tenzometricky a frekvenčně. 
Disponujeme všemi potřebnými technologiemi, které jsou 
převážně výsledkem vlastního vývoje.

Díky využití návrhu pokročilými metodami a optimalizací 
konstrukce je naše řešení ocelových hal maximálně 
hospodárné. V kombinaci s vlastními výrobními  
a montážními kapacitami dokážeme zrealizovat ocelové 
montované haly, které jsou výhodné nízkou cenou, 
kompletní a rychlou realizací, technickým řešením  
i funkčními parametry.

Největšími výhodami hal od firmy EXCON je zajištění výroby 
ve vlastním závodě, rozměrová optimalizace jednotlivých 
konstrukčních prvků a efektivní postup montážních prací. 
Díky tomu jsme schopni zajistit požadovanou kvalitu prací  
a významně zrychlit celkový proces realizace.

www.ocelova-hala.com

V rámci spolupráce s výrobcem jisticích systémů Söll, 
společností Honeywell Fall Protection Deutschland  
Gmbh & Co. KG, provádíme pravidelnou recertifikaci našich 
zaměstnanců pro práci s těmito systémy.
Naši projektanti jsou tak schopni na míru navrhnout vhodné 
řešení a naši technici jsou vyškoleni nainstalovat a poté 
pravidelně certifikovat veškeré bezpečnostní prvky  
a systémy Söll pro zajištění osob proti pádu.

OCELOVÉ HALY  
MONTOVANÉ HALY  
OD EXCONU

OCELOVÉ KONSTRUKCE

DALŠÍ PRODUKTY
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Pro práci s ALeX nepotřebujete nic 

jiného než moderní internetový 

prohlížeč. S firemními dokumenty 

tak můžete pracovat odkudkoliv. 

Bezpečné sdílení informací  

s obchodními  partnery nebylo  

nikdy snazší.

S O F T W A R E  P R O  Ř Í Z E N Í  D O K U M E N T Ů  A  P R O C E S Ů

ALeX

• V JEDNÉ LICENCI BEZ OMEZENÍ POČTU  
UŽIVATELŮ A MNOŽSTVÍ ULOŽENÝCH DAT

• MODERNÍ, PLNĚ KONFIGUROVATELNÝ,  
UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ

• FUNKČNOST A SPOLEHLIVOST  
OVĚŘENA  V MNOHA FIRMÁCH

ALeX je moderní, plně konfigurovatelný webový informační 
systém pro řízení dokumentů a procesů.

PRO KAŽDOU FIRMU
Možnost hluboké integrace do firemního prostředí i skvělé 
licenční podmínky činí z ALeX nezastupitelný nástroj, který 
pomáhá efektivně řídit každou firmu.

BEZPEČNOST
Propracovaný systém řízení práv, auditní logy, šifrování.  
To vše zajišťuje, že máte plnou kontrolu nad daty uloženými 
v systému.

ÚLOŽIŠTĚ
Do ALeX můžete ukládat nejen typické kancelářské 
dokumenty, projektovou dokumentaci, ale i audiovizuální 
záznamy, fotografie a další libovolné formáty.  
ALeX podporuje zpracování a provázání tzv. negeo-
metrických a doplňujících informací s 3D modelem.  
To pomáhá vytvářet společné datové prostředí  
(CDE - Common Data Environment).

PROCESY NA MÍRU
Nastavíme pro Vás oběh faktur, přípravu či schvalování 
smluv, workflow objednávek, žádanky, evidenci  
a distribuci příchozí i odchozí pošty, konektivitu k datovým
schránkám i registru smluv, proces řízení kvality, ...

Součástí do systému vložených souborů mohou být 
i rozsáhlé popisné informace – metadata, specifická pro 
každý typ záznamu. AleX také udržuje Vámi požadované 
množství verzí uloženého dokumentu.

Fulltextové hledání v metadatech i ve strojově čitelných 
verzích uložených dokumentů Vám pomůže rychle se 
orientovat i v obrovském množství záznamů.

Bezpečnostní technologie Vám budou pomáhat  
s udržováním Vašich informací v bezpečí. Co není povoleno,  
to je zakázáno. Máte plnou kontrolu nad daty uloženými  
v systému. ALeX Vám pomůže s ochranou osobních  
i citlivých údajů dle požadavků GDPR.

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ  
DOKUMENTŮ A PROCESŮ

www.isalex.cz

EXCON využívá ALeX
jako základní nástroj,
který pomáhá řídit
projekty od návrhu
přes výrobu až po
montáž.

VÝBĚR Z REFERENCÍ
ALIMPEX FOOD a.s. ◆ BILLA, spol. s r. o. ◆ Bioveta, a.s. ◆ Cayman Pharma s.r.o. ◆ Kaufland Česká republika v.o.s.  
◆ FORTUNA GAME a.s. ◆ Lagardere Travel Retail, a.s. ◆ Nejvyšší kontrolní úřad ◆ Noventis s.r.o. ◆ OKsystem, a.s. ◆ STEP, spol.s r.o.  
◆ Státní energetická inspekce ◆ THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. ◆ Ústřední vojenská nemocnice ◆ Z-Group a.s.
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Kancelář Ostrava 
Předvrší 687 
725 26 Ostrava – Krásné Pole

Výrobní závod Teplice 
Hřbitovní 723 
415 03 Teplice

EXCON a.s. 
Sokolovská 187/203 
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel.: +420 244 015 111 
Fax.: +420 244 015 340 
excon@excon.cz 
obchod@excon.cz

POBOČKYSÍDLO SPOLEČNOSTI

www.ocelova-hala.com 
www.excon3dprocessing.cz 
www.isalex.cz

www.excon.cz

SAZKA (O2) ARENA, Praha Aréna pro lední hokej, Chomutov Werk Aréna, Třinec Komenského most, Jaroměř

Banka ČSOB Radlická, Praha Bolt Tower, Dolní Vítkovice, Ostrava Lávka ČSOB Radlická, Praha Trimaran – Komerční a kongresové 
centrum, Praha 

Praha hlavní nádraží – obnova ocelové 
konstrukce historické haly nástupišť

Nadstavba administrativní budovy 
BAUHAUS, Brno

Sportovní hala, Lanškroun Petřínská rozhledna, Praha – rekonstrukce

Rozhledna Velký Kamýk, Písek Fotbalový stadion, Plzeň – zastřešení 
tribun

Visutá lávka Pustevny Protihlukový tunel, Hradec Králové

Protihlukový tunel, Vchynice Draci, Saipan – nosná ocelová konstrukce 
designového svítidla

Rezidence Sacre Coeur II, Praha Hala terminálu letiště M.R. Štefánika, 
Bratislava

VYBRANÉ REFERENCE


