
Čisté ekologické riešenie
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PURUM KRAFT je český 
environmentálny holding, ktorý tvoria 
tieto spoločnosti:

Zaoberajú sa  ekologickou a environmentálnou problematikou 
a zabezpečujú celé portfólio služieb a produktov v oblasti 
životného prostredia, jeho ochrany a súvisiacich činností 
– vodohospodárstvo, odpadové hospodárstvo, energetika, 
stavebníctvo a doprava.

Podporujeme moderné 
ekologické trendy a 
pomáhame vytvárať čisté 
životné prostredie, chrániť 
ho a uchovávať pre budúce 
generácie. Našim poslaním 
je poskytovať komplexné 
kvalitné a poctivé služby v 
oblasti životného prostredia. 

Všetko u nás nájdete pod 
jednou strechou, s českým 
kapitálam a českými 
tradíciami už od roku 1926. 
Zoznámte sa. 

Ilustratívne referencie revitalizácie starej ekologickej škody brownfield WALTER Praha. 



4

Purum s.r.o. 

ÚVR Mníšek pod Brdy 600 
252 10 Mníšek pod Brdy

+420 318 592 671
info@purum.cz

Adresa Kontakt
www.purum.cz
Web
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Čisté ekologické riešenie

Spoločnosť Purum s.r.o. se zameriava na komplexné ekologické služby  
v odpadovom hospodárstve, v ktorom sa odpady stávajú zdrojom a smerujú  
k trvale udržateľnému rozvoju životného prostredia. Spoločnosť je odborníkom  
na ekologické spracovanie, recykláciu, energetické využitie a zneškodňovanie všetkých 
druhov odpadov. Formou outsourcingu zabezpečuje kompletné odpadové 
hospodárstvo najmä pre priemyselných zákazníkov a vodohospodárske služby.  
A to vrátane všetkých poradenských a legislatívnych činností. Pôsobí v celej Českej republike  
a prostredníctvom Purum SK s.r.o. taktiež na Slovensku.

Významní klienti 

PETROF

SPOLCHEMIE 

Panasonic 

Aircraft Industries

UNIPETROL 

Hlavné oblasti
pôsobnosti spoločnosti: 

 Zvoz, zber a výkup odpadov

 Komplexné odpadové hospodárstvo

 Druhotné suroviny a obehové hospodárstvo

 Vodohospodárske služby

 Recyklácia plastov 

 Zneškodňovanie tekutých nebezpečných odpadov

 Energetické využitie a spaľovanie odpadov

 Divízia ADR-TRANS prepravy odpadov 
 a chemických látok podľa normy ADR 

 Poradenstvo v oblasti životného prostredia

Divízia Chemická bezpečnost 
Divízia Chemická bezpečnost je na špičke českého trhu recyklácie plynových  
a tlakových fliaš. Zabezpečuje spracovanie technických plynov a služby v sektore 
chemickej bezpečnosti, a to vrátane legislatívy v oblasti životného prostredia.

Divízia EKOPUR 
V službách zdravotníctva 
Spoločnosť sa špecializuje na dekontamináciu a energetické využitie zdravotníckeho 
odpadu vrátane všetkej súvisiacej legislatívnej činnosti.
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AQUATEST a.s.

Geologická 988/4 
152 00 Praha 5

+420 234 607 111
aquatest@aquatest.cz

Adresa Kontakt
www.aquatest.cz
Web
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Len poznané možno chrániť 

Líder environmentálnych služieb v Českej republike. Špička v oblasti sanačnej 
ekológie, vodného hospodárstva, hydrológie a hydrogeológie, geológie, karotáži, 
výskumu a laboratórnych služieb. Kvalitu svojich služieb podporuje výskumom 
a vývojom v spolupráci s poprednými expertami a inštitúciami. Spoločnosť pôsobí 
po celom území Českej republiky, Slovenska, Bulharska a Etiópie.

Hlavnými činnosťami 
spoločnosti sú: 

 Sanačné ekológie, komplexné riešenie 
 ekologických záťaží a revitalizácia území

 Komplexné služby v oboroch geológie, 
 hydrogeológie, inžinierska geológia, hydrológie 
 a ochrany životného prostredia

 Vodohospodárske služby (vývoj, realizácia 
 a zabezpečovanie prevádzok čistiarenských 
 technológií pre priemyselné a komunálne 
 odpadové vody)

 Odpadové hospodárstvo, recyklácia odpadov 
 vrátane ich ďalšieho materiálového využitia

 Demolačné a stavebné práce vrátane dodávok 
 technologických celkov

 Laboratórne služby a rozbory vrátane odberu 
 vzoriek

 Projekty v oblasti vedy, výskumu a vývoja

 Karotáže

Významní klienti 

Česká rozvojová agentúra 

Karlovarské minerálne vody

Ministerstvo životného 
prostredia České republiky 

Fosfa 

DIAMO 

Divízia Biosolid 
Biologicky so zárukou
Prevádzka jedného z najväčších a najmodernejších dekontaminačných centier zemín a kalov 
kontaminovaných predovšetkým ropnými látkami biologickou cestou tzv. biodegradácia. 

AQUACON ENGINEERING PLC.
Dcérska etiópska konzultačná a inžinierska firma AQUACON ENGINEERING zabezpečuje 
komplexné vodohospodárske a odpadové služby, konzultačné služby v oblasti ochrany 
životného prostredia, odovzdávanie know-how, výskum a rozvoj. 

www.aquacon.info
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SG Geotechnika a.s.

Geologická 988/4 
152 00 Praha 5 – Barrandov

+420 234 654 111 
info@geotechnika.cz 

Adresa Kontakt
www.geotechnika.cz 
Web
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Prepojujeme ľudí, miesta múdrejšími a efektívnejšími spôsobmi 

Spoločnosť SG Geotechnika a.s. je najstaršou geotechnickou konzultačnou 
firmou v Českej republike s tradíciou od roku 1926. Prostredníctvom spoločnosti 
GEOFOS s.r.o. pôsobí SG Geotechnika tiež na Slovensku.  

Významní klienti 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa železniční dopravní 
cesty

Národná diaľničná spoločnosť 

HOCHTIEF

ČEZ

Naše komplexné
geotechnické služby:

 Laboratórium geomechaniky 

 Inžinierska geológia, geodézia a seizmológia 

 Aplikovaná geotechnika

 Numerické modelovanie

 Laserové skenovanie

 Letecké práce

 Sanácie skalných stien a pôdnych zosuvov

 Hydrogeológia 

GEOFOS s.r.o. 
Spoločnosť patrí medzi slovenskú špičku v oblasti komplexnej inžinierskej geológie  
a geotechniky, terénnych meraní, ekológie, geodézie a najmä v aplikácii geotechniky 
pre podzemné stavby. 
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PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Tyršova 231 
570 01 Litomyšl

+420 461 612 050 
profistav@profistav.cz 

Adresa Kontakt
www.profistav.cz
Web
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Ekologické stavby 

Stavebná spoločnost PROFISTAV Litomyšl, a.s., je špcialista  na ekologické, priemyselné, 
vodohospodárske a poľnohospodárske stavby, stavby inžinierskych sietí, rekonštrukcie budov  
a historických objektov. 

Zákazníci PURUM KRAFT majú skutočne k dispozícii komplexné portfólio služieb – od zámeru, 
štúdie, projektu až po kompletné stavebné i technologické realizácie. To celé v rámci skupiny 
PURUM KRAFT.

Tým, že sa nemusíme spoliehať na cudzích staviteľov a máme po ruke špičkových odborníkov, 
garantujeme priaznivý pomer kvality a ceny. Činnosti PROFISTAV Litomyšl nekončí len u stavieb, 
ale ponúka i vlastnú výrobu okien a dverí najvyššej kvality či recykláciu stavebných materiálov. 

Významní klienti 

Ministerstvo obrany České 
republiky

ERMEX ENGINEERING

Pardubický kraj

Město Litomyšl

Vodárna Káraný

Medzi stavbárske domény 
firmy patria:

 Podzemné staviteľstvo

 Inžinierske siete a vodohospodárske stavby 

 Inžiniering, projektové a rozpočtárske služby

 Recyklácia druhotných surovín 

 Doprava a mechanizácia

 Výroba okien a dverí

 Realizácie zimných záhrad, altánkov a pergol 

 Zámočnícke práce
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UVR Mníšek pod Brdy a.s.

Pražská 600 
252 10, Mníšek pod Brdy

+420 318 592 671 
uvr@uvr.cz 

Adresa Kontakt
www.uvr.cz
Web
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Tradície českej vedy

UVR Mníšek pod Brdy a.s., má viac než 50-ročnú históriu v oblasti výskumu rúd, 
realizácie ekologických projektov a expertíz. V súčasnosti sa spoločnosť zaoberá 
rozvojom areálu Vedeckotechnologického parku v Mníšku pod Brdy na zónu 
podnikateľských aktivít v oblasti ekologických technológií, výskumu, vývoja  
a vzdelávania. Ďalej prevádzkuje bývalú lignitovú baňu v Mikulčicích u Hodonína 
a využíva jeho banskú infraštruktúru a prevádzkové zázemie k environmentálnej 
podnikateľskej činnosti. 

Významní klienti 

Moravské naftové doly 

Město Mníšek pod Brdy 

Město Mikulčice 

Příbramská teplárenská 

Hlavnými činnosťami 
spoločnosti sú: 

 Školiace stredisko pre vzdelávanie a rozvoj 
 ľudských zdrojov

 Vedeckotechnický park

 Prevádzka fotovoltaickej elektrárne 

 Realizácia mechanicko-biologické úpravy odpadov

 Autorizovaný servis pre nákladné vozidlá

 Správa lignitovej bane v Mikulčicích u Hodonína 
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PURUM KRAFT pracuje čistou cestou v súlade s potrebami 
zákazníkov a ohľadom na potreby životného prostredia. Zodpovedne 
hospodárime s cennými prírodnými zdrojmi, prispievame  
k znižovaniu záťaže na životné prostredie a chránime ho pre budúce 
generácie. Naše služby poskytujeme na overených postupoch, 
skúsenostiach a vlastnom výskume a vývoji. Naši špičkoví odborníci 
garantujú profesionálny prístup a moderné metódy.

POLSKO
Zabezpečenie zdrojov 
pitnej vody

Čistiareň odpadových 
vôd pre svetového 
výrobcu laboratórnych 
chemikálií

SLOVENSKO
Revízia vrtov pre 
svetového výrobcu 
nápojov 

Zistenie príčin 
deformácie okolia  
v priestore plavebných 
komôr

RAKÚSKO
Detekcia priesakov  
z vodných zdrojov

Zabezpečovanie 
protišmykových plôch  
v záreze železničnej trati

NEMECKO
Demontáž materiálov  
s obsahom azbestu

Monitoring a štúdia 
uskutočniteľnosti 
priesakov 

TALIANSKO
Zisťovanie príčin zosuvu 
terénu

Zaistenie horninového 
masívu proti zrúteniu 
pri razení novej stanice 
metra

NÓRSKO
Detekcia priesakov 
priemyselných odpadov 
do morskej vody

ŠVÉDSKO
Geodetické zameranie 
územia železničnej trate 
Inlandsbanan

TURECKO
Projekcia, 3D model 
stavby a technický 
dozor pri výstavbe 
Istanbul New Airport  

MOLDAVSKO
Varovný povodňový a 
monitorovací systém

GRUZÍNSKO
Zabezpečenie zdrojov 
pitnej vody

Aktuálne zahraničné referencie

Spoločne poskytujeme komplexné ekologické 
a energetické riešenia vašich projektov po celom svete.

Sídlo
spoločnosti

Dcérske
spoločnosti

Dcérska
spoločnosť 

Dcérska
spoločnosť 

´



Národní 961/25 
110 00 Praha 1

Kontaktujte nás

LinkedIn

PURUM KRAFT

PURUM KRAFT a.s.

info@purumkraft.cz
www.purumkraft.cz


