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Společnost Ridera Stavební a.s. má ve stavební 
činnosti více než šedesátiletou tradici. V roce 1992 
došlo k transformaci společnosti ze státního podniku 
na akciovou společnost. V současné době patří 
naše společnost do skupiny RIDERA a.s., která jako 
majoritní akcionář strategicky propojuje aktivity všech 
svých dceřiných společností na území České republiky, 
Slovenska, Rakouska, Německa, Polska a Maďarska.

O nás

Díky dlouholetým zkušenostem 
ve stavebnictví se může naše společnost 
Ridera Stavební a.s. přizpůsobit nároč-
ným požadavkům stávajícího stavebního 
trhu. Zabezpečujeme komplexní realizaci 
staveb, včetně staveb technicky nároč-
ných či atypických, vždy si však zacho-
váváme vysokou kvalitativní úroveň.

Zaměřujeme se nejen na kvalitu, ale také 
na šetrný přístup k životnímu prostředí 
a zachování bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci. V rámci politiky Integrované-
ho systému řízení managementu jakosti, 
životního prostředí a ochrany zdraví při 
práci jsme držiteli certifikátů ČSN EN 
ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 
14001:2005 A ČSN OHSAS 18001:2008, 
které pravidelně obhajujeme recertifikač-
ními audity.

Stavební výroba a stavební práce se 
neobejdou bez kvalitního a kvalifikova-
ného týmu pracovníků, a proto věnujeme 
velkou pozornost vzdělávání našich 
zaměstnanců. V rámci podpory systému 
komplexního rozvoje osobnostně-pra-
covního potencionálu zaměstnanců 
nyní realizujeme projekt „Vzdělávání 
zaměstnanců ve firmě Ridera Stavební 
a.s.“ podpořený dotací z Evropského 
sociálního fondu v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Mezi naše hlavní činnosti patří:

• kompletní výstavba bytů
• rekonstrukce a novostavby průmys-

lových staveb, občanských staveb, 
liniových staveb a vodohospodář-
ských staveb

• výstavba a rekonstrukce hal
• revitalizace bytových domů, zateple-

ní bytových domů
• dopravní a železniční stavby
• služby spojené se zajišťováním dota-

cí v rámci energetických úspor 
• tepelné izolace, akustické izolace, 

protichemické izolace, hydroizolace 
a protipožární izolace

Pracujeme s produkty, jako jsou euro 
okna, PVC okna, drátkobeton, kazeto-
vé podhledy a lamelové podhledy. Při 
stavebních pracích jsme schopni kom-
plexně vyřešit kanalizaci, zemní práce 
a následné betonářské práce. Při moder-
nizaci budov využíváme sádrokartonové 
konstrukce a monolitické konstrukce. 
Kompletně Vám vyřešíme novou elektro-
instalaci, položení podlah, úpravy střech 
a také vypracujeme statické posudky.

Našim zákazníkům nabízíme:

• individuální přístup 
• komplexní služby v oboru, ve kterém 

máme dlouholetou praxi
• vysokou kvalitu prací a dodávek
• stavební práce bez požadavků 

na zálohu
• práce HSV prováděné vlastními 

pracovníky
• spolupráce s ověřenými subdodava-

telskými firmami
• spolehlivý záruční servis

Výsledky naší společnosti dokládá celá 
řada ocenění získaných v prestižních 
soutěžích vyhlašovaných Moravsko-
slezským krajem či Magistrátem města 
Ostravy. 

Stavebnictví je náročný a výjimečný 
obor, ve kterém jsou zahrnuty výsledky 
práce lidí mnoha řemesel a profesí, které 
mají trvalou hodnotu po řadu let. Každá 
stavba, hala, budova či dům, představují 
nemalou investici, ať pro soukromého či 
veřejného investora.

Prioritou je pro nás vždy spokojený 
investor a dobře odvedená práce, která 
přispěje k vylepšení kvality stavebního 
fondu v našem regionu a aktuálně i život-
ního prostředí kolem nás.
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Název Ridera Stavební a.s.
Právní forma akciová společnost
Sídlo společnosti Dělnická 382, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO 451 92 464
DIČ CZ 451 92 464

Společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl B, vložka 408

Ing. Jaroslav Paclt  předseda dozorčí rady
Ing. Petra Dubová člen dozorčí rady
Romana Kitová člen dozorčí rady

Ing. Stanislav Smugala předseda představenstva 
Tomáš Palkoska místopředseda představenstva
Ing. Petr Krejsa člen představenstva
Ing. Ivo Přibyl člen představenstva
Marek Podzemný člen představenstva

Sídlo společnosti Ostrava
Dělnická 382
Ostrava-Poruba, 708 00
T +420 596 971 111
kontakt@ridera-stavebni.cz

Divize Praha
V Korytech 1537/10
Praha 10, 100 00
T +420 245 019 130
praha@ridera-stavebni.cz 

www.ridera-stavebni.cz

Základní 
údaje

Představenstvo 
společnosti

Dozorčí 
rada

Kontaktní 
údaje

Náš tým Pro realizaci Vašich projektů Vám nabízíme náš zkušený výrobní tým, který spolu spolupracuje 
již několik let a má za sebou mnoho dokončených staveb a spokojených zákazníků, kteří se 
v mnoha případech vracejí.

Vedení společnosti Ostrava

Ing. Stanislav Smugala
Předseda představenstva
T +420 739 521 052, smugala@ridera-stavebni.cz

Ing. Petr Krejsa
Člen představenstva, technický ředitel
T +420 739 521 372, krejsa@ridera-stavebni.cz

Ing. Ivo Přibyl
Člen představenstva, ekonomický ředitel
T +420 739 019 447, pribyl@ridera-stavebni.cz

Marek Podzemný
Člen představenstva, výrobní ředitel
T +420 733 610 206, podzemny@ridera-stavebni.cz

Vedení divize Praha

Tomáš Palkoska
Místopředseda představenstva, ředitel divize Praha
T +420 724 327 329, palkoska@ridera-stavebni.cz

Ing. Jiří Marek
Vedoucí obchodního oddělení
T +420 604 123 158, marek@ridera-stavebni.cz

Ing. Jan Podskalník
Vedoucí výroby
T +420 602 269 935, podskalnik@ridera-stavebni.cz
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V současné době realizujeme

Typ stavby
Bytový dům 
– budova pro bydlení

Lokalita
Praha 5 – Barrandov

Finanční objem stavby
142,5 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
04/2015 – 07/2016

Investor stavby
K + Devonská

Charakteristika stavby
Jedná se o designový bytový 
dům ve vysokém standardu 
provedení. Návrh stavby po-
chází od věhlasné architektky, 
profesorky Evy Jiřičné, CBE. 
Konstrukčně jde o železo-
betonovou monolitickou 
konstrukci s vyzdívkami o 9 
nadzemních a 1 podzemním 
podlaží. Zvláštnostmi tohoto 
projektu je systém vnitřního 
větrání s rekuperací od firmy 
Haidy s možností jeho pový-
šení na „inteligentní“ systém 
ovládání celého bytu, speciální 
fasádní omítka od firmy STO, 
speciální stěrky na balko-
nech a prosklené nerezové 
zábradlí po celé délce domu.
Předmětem zakázky je vý-
stavba celého objektu na klíč 
vč. koordinace investorem 
delegovaných subdodavatelů.

SKY Barrandov

Typ stavby
Infrastruktura + Bytové domy

Lokalita
Praha 12

Finanční objem stavby
96,2 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
03/2015 – 07/2016

Investor stavby
Prague Property Leader a.s.

Charakteristika stavby
Projekt se skládá ze dvou 
částí – realizace komplexní 
infrastruktury lokality pro 
budoucí výstavbu bytových a 
rodinných domů a výstavby 
2 bytových domů o celkem 
27 bytových jednotkách.
V rámci infrastruktury budou 
provedeny zemní práce a 
terénní úpravy lokality vč. 
sanace území,  rozsáhllé 
akustickýé valy a zábrany a 
značné množství gabionových 
opěrných stěn. Dále budou pro-
vedeny komunikace a veškeré 
inženýrské sítě vč. náročného 
propojení na stávající řady.
Bytové domy realizované v této 
etapě mají 3 nebo 4 nadzemní 
a 1 společné podzemní podlaží. 
Konstrukce je železobetono-
vá monolitická s vyzdívkami. 
Součástí zakázky je kompletní 
výstavba domů na klíč vč. 
rozvodů technologií, fasády 
ve vyšším tepelně-technickém 
standardu a venkovních úprav.

Obytný soubor Na Beránku
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V současné době realizujeme

Typ stavby
Soubor rodinných domů, 
budova pro bydlení

Lokalita
Praha 13 – Stodůlky

Finanční objem stavby
55,6 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
02/2015 – 12/2015

Investor stavby
FINEP CZ

Charakteristika stavby
Jedná se o výstavbu první části 
souboru samostatně stojících 
rodinných domů a dvojdomů 
a řadových domů. U všech 
těchto domů je součástí 
výstavby oplocení objektu, 
přípojky objektů k médiím 
a kanalizaci a samozřejmě 
realizace terénních a sadových 
úprav na přilehlých pozemcích.
Nosná konstrukce všech těchto 
rodinných domů je vyzdívaná 
z vápenopískových přesných 
bloků, stropy jsou železobe-
tonové. Domky jsou založeny 
na základových deskách. Fasá-
dy jsou tvořeny kontaktním za-
teplovacím systémem s různými 
povrchy – stěrkovou omítkou, 
cihelnými pásky, umělým kame-
nem nebo Cetris deskami. Výpl-
ně otvorů jsou také z různých 
materiálů. Součástí dodávky 
jsou také veškeré technické 
instalace a kompletační prvky. 

Rodinné domy Západní město IV.A

Typ stavby
bytový dům – 7 NP, 2 PP  
74 bytových a 3 nebyt. jednotky

Lokalita
Praha 10 – Hostivař

Finanční objem stavby
153 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
07/2014 – 11/2015

Investor stavby
CENTRAL GROUP a.s.

Charakteristika stavby
Jedná se o výstavbu nového 
bytového domu se 74 bytovými 
a 2 nebytovými jednotkami. Pro 
investora provádíme generální 
dodávku komplexní stavby 
na stávajícím nezastavěném 
pozemku. Objekt tvoří čtyři 
nadzemní sekce budovy do pů-
dorysného tvaru písmene E, 
propojené třemi věžemi scho-
dišťových prostorů s výtahy, 
a spojené v úrovni 1. a 2. PP. 
Tato podlaží slouží pro parko-
vání obyvatel domu a komerč-
ních prostor. Konstrukce 
objektu je železobetonová 
z kombinace monolitických 
a prefabrikovaných dílů. Fasádu 
tvoří kombinace kontaktního 
zateplení a provětrávané fasády 
z Cembonitu. Součástí dodávky 
je též dodávka protipožárních 
oken s vysokým akustickým 
útlumem a realizace kom-
pletních technologií v objektu 
(ZTI, ÚT, VZT, elektro).

Polyfunkční dům Na Groši
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V současné době realizujeme

Typ stavby
soubor rodinných domů 
budova pro bydlení
Infrastruktura

Lokalita
Praha 9 – Vinoř

Finanční objem stavby
63,4 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
09/2014 – 09/2015

Investor stavby
Moravská stavební – INVEST, a.s.

Charakteristika stavby
Zakázka se skládá ze dvou částí:
První je realizace kompletní 
infrastruktury pro pozdější 
realizaci rodinných domů – tj. 
zejména zemních prací a terén-
ních úprav a komunikací. Sou-
časně s tím bude vybudována 
též infrastruktura inženýrských 
sítí Druhou částí je výstavba 
celkem 15 rodinných domů 
vč. jejich osazení do terénu, 
venkovních úprav a zpevněných 
ploch okolo těchto domů. 
Nosná konstrukce všech 
rodinných domů je vyzdívaná 
z keramického zdiva, založená 
na základových pasech. Stropní 
konstrukce jsou provedeny 
ze SPIROL panelů. Fasá-
dy jsou tvořeny kontaktním 
zateplovacím systémem, okna 
a vstupní dveře jsou plastová. 
Součástí dodávky jsou též 
veškeré vnitřní instalace.

Rodinné domy Vinoř – 3. etapa

Typ stavby
občanská vybavenost 
– sportovní stavba

Lokalita
Karviná – Ráj,
kraj Moravskoslezský

Finanční objem stavby
75,7 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
11/2014 – 08/2015

Investor stavby
Statutární město Karviná

Charakteristika stavby
Předmětem stavby je prove-
dení modernizace stavebně 
technického stavu objektů 
a venkovních prostor Měst-
ského fotbalového stadionu, 
kompletní rekonstrukce tribuny 
a zkapacitnění části zatrubně-
ného Rájeckého potoka tak, 
aby se celý areál změnil v mo-
derní venkovní sportovní zaří-
zení s kapacitou 6.858 sedících 
diváků, splňující kritéria sta-
dionů pro I. Gambrinus ligu dle 
legislativních podmínek FAČR 
Rekonstrukcí těchto ob-
jektů, které se nacházejí již 
v nevyhovujícím technickém 
stavu, dojde ke zhodnocení 
majetku Statutárního měs-
ta Karviná a ke zkvalitnění 
zázemí pro návštěvníky. 

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné – Ráji
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Typ stavby
luxusní bytový dům, 
budova pro bydlení

Lokalita
Praha 5

Finanční objem stavby
89 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
06/2013 – 02/2015

Investor stavby
CTR Group a.s.

Charakteristika stavby
Rezidence Výhledová je tvořena 
třemi terasovými viladomy, 
každý o pěti podlažích, 
s moderní a funkční architek-
turou. V každém z viladomů se 
nachází pouze 5 bytů, z nichž 
některé z nich jsou pojaty jako 
mezonetové byty. 
Konstrukčně se jedná o železo-
betonové monolitické stěnové 
skelety s vyzdívkami. Vytápění 
objektu zajišťuje v plném rozsa-
hu pouze elektrické podlahové 
topení, součástí dodávky je 
mimo jiné, inteligentní systém 
řízení domácnosti, domácí 
sauny, apod.
Projekt je zajímavý kompliko-
vanou přeložkou stávající kana-
lizace prováděnou hornickým 
způsobem v skalním podloží, 
a to v hloubce i více jak 10 met-
rů pod úrovní stávajícího terénu. 
Zemní práce probíhají taktéž 
z velké části ve skalním podloží.

Typ stavby
občanská vybavenost

Lokalita
město Ostrava,
kraj Moravskoslezský

Finanční objem stavby
45,4 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
08/2014 – 08/2015

Investor stavby
Římskokatolická farnost 
Ostrava – Moravská Ostrava

Charakteristika stavby
Katedrála je druhou největší 
církevní stavbou na Moravě. 
Předmětem stavebních prací je 
celková revitalizace objektu se-
stávající z oprav krovu a střechy 
kostela, výměny krytiny dvou 
věží včetně nových hromosvo-
dů, vyspravení venkovních 
omítek včetně nového nátěru , 
restaurování sochařské výzdo-
by fasád, restaurování umělec-
kořemeslných součástí stavby, 
repase mříží, křížů a věžních 
hodin, opravy okenních výplní
a čištění a ladění 2 ks varhan.

Katedrála božského spasitele v Ostravě Rezidence Výhledová

V současné době realizujeme
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V současné době realizujeme

Typ stavby
Průmyslová stavba

Lokalita
Ostrava – Kunčice,
kraj Moravskoslezský

Finanční objem stavby
45,3 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
07/2014 – 08/2015

Investor stavby
Arcelor Mittal Energy
Ostrava s.r.o

Charakteristika stavby
Předmětem stavby je realizace 
stavební části projektu „Civil 
Works for Boiler K14“ aneb 
„EKOLOGIZACE TEPLÁRNY 
– KOTEL K14“, který bude 
umístěn ve společnosti Arcelor 
Mittal Energy Ostrava, s.r.o. 
Požadovaný rozsah prací zahrnu-
je založení na velkoprůměrových 
pilotách a mikropilotách, zákla-
dové konstrukce pro budoucí bu-
dovy kotle K14 včetně přiléhající 
třípodlažní monolitické rozvody 
a dále základové konstrukce 
mostů zauhlování a dalších.
Součástí dodávky jsou i realiza-
ce inženýrských sítí, úpravy vni-
tropodnikových kolejových tratí, 
stavební práce v kompresorov-
ně včetně dodávky vzducho-
techniky, silno a slaboproudých 
instalací.
Všechny práce jsou realizovány 
za provozu továrny, s maximál-
ní mírou BOZP a kvality.

Ekologizace teplárny – kotel K14

Typ stavby
občanská výstavba, sportovní stavba

Lokalita
Opava

Finanční objem stavby
44,1 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
10/2013 – 11/2015

Investor stavby
Moravskoslezský kraj

Charakteristika stavby
Vlastní tělocvična je navržena jako ocelová hala opláště-
ná sendvičovými panely. S ohledem na založení pod úrovní 
okolního terénu je spodní stavba navržena jako monolitická 
železobetonová vana a patky pro ocelovou konstrukci jsou 
řešeny pode dnem této jímky. Protože v místě může stoupnout 
hladina podzemní vody až na úroveň podlahy haly, je podla-
ha navržena tak, aby při zvýšení hladiny podzemní vody došlo 
k jejímu zaplavení, aby nedošlo k vyplavání spodní stavby.
Zemní práce je nutno kvůli hladině podzemní vody ča-
sově sladit s výškou vody v blízké řece Opavě, při re-
alizaci hlubších částí jámy je nutno vodu čerpat.
Nová přístavba je řešena jako zděná s monolitic-
kými železobetonovými stropy. Průvlaky a překla-
dy jsou z ocelových válcovaných nosníků.
Součástí dodávky stavby je kromě vlastních staveb-
ních prací též realizace technologického zařízení stav-
by vč. přípojek vody, plynu a tepla, vnější komunikace 
a sadové úpravy a realizace sportovního vybavení.

Typ stavby
hotel – občanská vybavenost

Lokalita
Obec Ostravice, kraj Moravskoslezský

Finanční objem stavby
22,9 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
06/2014 – 01/2015

Investor stavby
Hotel Freud s.r.o

Charakteristika stavby
Jedná se o dokončení komplexní rekonstruk-
ce hotelu Freud po předchozím zhotoviteli, kte-
rý dílo zanechal ve stavu rozpracovanosti.
Předmětem realizace bude rekonstrukce restaurace a pivnice vč. 
technického zázemí, kuchyně a sociálních zařízení, přístavba kan-
celáří a recepce, vestavba výtahu, rekonstrukce sálu a tělocvičny, 
rekonstrukce střechy a přestavba pokojů s vlastním sociálním zaří-
zením. Dále projekt zahrnuje opravu zpevněných ploch, vybudování 
zázemí pro úschovnu sportovního vybavení a dále nezbytné sadové 
a parkové úpravy v areálu hotelu. Rekonstrukce bude zahrnovat 
i opravu a rozšíření přípojek (kanalizace, voda, plyn a elektro).

Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8 Rekonstrukce hotelu Freud – dokončení
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V současné době realizujeme

Typ stavby
Školní budova

Lokalita
Praha 6 – Suchdol

Finanční objem stavby
119,7 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
04/2015 – 10/2015

Investor stavby
Česká zemědělská univerzita v Praze

Charakteristika stavby
Zakázka obsahuje demolici stávajícího objektu vč. likvidace 
nebezpečného odpadu a výstavbu nové školní budovy 
o 4 nadzemních a 1 podzemním podlaží. Konstrukce je celá 
z monolitického pohledového betonu, založená na pilotách.
Součástí je dodávka všech vnitřních technologií 
vč. technologie rozvodu a filtrování vzduchu.
V rámci stavby budou provedeny též veškeré 
venkovní úpravy okolí objektu.

Dřevařský pavilon

Typ stavby
dopravní infrastruktura

Lokalita
Brno

Finanční objem stavby
519 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
02/2015 – 06/2016

Investor stavby
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Charakteristika stavby
Jedná se o komplexní rekonstrukci a modernizaci vlakové trati. 
Cílem rekonstrukce je provést zvýšení traťové rychlosti, zajistit 
třídu zatížitelnosti D4 a průjezdný průřez UIC GC. Zajistit vybavení 
tratě takovým technologickým zařízením, které bude zajišťovat 
plnou bezpečnost provozu při traťové rychlosti do 160 km/hod. 
Po realizaci bude stavba splňovat podmínky interoperability.
Předmětem řešení je modernizace železničního svršku a spod-
ku hlavních traťových kolejí, včetně rekonstrukce umělých 
staveb. Dále budou provedeny nezbytné úpravy staničního 
zabezpečovacího zařízení pro vybudování nového elektronic-
kého trojznakého traťového zabezpečovacího zařízení v úseku 
Židenice – Maloměřice. Bude řešeno sdělovací zařízení, sil-
noproudá technologie včetně DŘT, úprava trakčního vedení 
a napájení. Součástí stavby jsou i protihluková opatření. 

Typ stavby
Bytový dům – budova pro bydlení

Lokalita
Čeladná – Frýdek-Místek

Finanční objem stavby
21,7 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
01/2015 – 02/2016

Investor stavby
CERE Invest Park Residence s.r.o.

Charakteristika stavby
Jedná se o dostavbu bytového domu o 18 bytech a 3 nad-
zemních podlažích na stávající konstrukci suterénu. Součástí 
stavby je kompletní nosná konstrukce objektu vč. technolo-
gických úprav a kompletací interiérových povrchů a prvků.

Modernizace traťového úseku
Brno Maloměřice – Brno Židenice

Dostavba bytového domu Centrum – 
Park Residence Čeladná
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Nejzajímavější reference

Typ stavby
občanská vybavenost

Lokalita
Praha 6 – Dejvice

Finanční objem stavby
33,2 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
06/2014 – 01/2015

Investor stavby
České vysoké učení
technické v Praze

Charakteristika stavby
Stávající posluchárny v bu-
dově C fakulty stavební 
ČVUT Praha byly kompletně 
vybourány a na jejich místo 
byly vestavěny čtyři nové.
Součástí prací byly kompletní 
demontáže a vybourání stá-
vajících poslucháren, veškeré 
stavební práce související 
s realizací nových poslucháren 
a zejména realizace nového 
interiéru a technologií, vč. 
jejich propojení se stávají-
cími rozvody v budově.
Zajímavostí je realizace akus-
tického obložení poslucháren, 
které je provedeno kombinací 
nerezového tahokovu na MDF 
deskách a speciálních skle-
něných akustických panelů, 
které podle slov výrobce jsou 
zde použity na první stavbě.

Rekonstrukce 5 poslucháren Thákurova 7, objekt C SEVER

Typ stavby
luxusní bytový dům – budova 
pro bydlení

Lokalita
Praha 5

Finanční objem stavby
47,5 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
07/2013 – 11/2014

Investor stavby
ED Group a.s.

Charakteristika stavby
Jedná se o stavbu luxusního 
bytového domu s osmi byto-
vými jednotkami s vysokým 
standardem v rezidenční části 
Prahy 5.
Výstavbu projektu jsme zajiš-
ťovali v režimu „Design and 
Build“, kdy jsme pro investora 
po uzavření kontraktu a ceny 
zpracovali kompletní projekto-
vou dokumentaci vč. potřeb-
ného inženýringu a klientských 
změn. Stavba je provedena 
jako monolitický železobeto-
nový skelet. Součástí stavby je 
také záporové pažení, tvořené 
záporovou stěnou s výdřevou 
a z části pilotovou záporovou 
stěnou. Fasádu tvoří kombinace 
kontaktního zateplení a fasády 
z opakního skla a desek na bázi 
dřeva. Vytápění je zajištěno 
centrální plynovou kotelnou 
a lokálními bytovými předávací-
mi stanicemi.

Bytový dům Pod Děvínem (Villa City View)
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Nejzajímavější reference

Typ stavby
Soubor rodinných domů,  
budovy pro bydlení

Lokalita
Praha 12 – Cholupice

Finanční objem stavby
25,5 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
05/2013 – 10/2014

Investor stavby
Moravská stavební – INVEST, a.s.

Charakteristika stavby
Jedná se o postupnou výstavbu 
souboru samostatně stojících 
rodinných domů a rodinných 
dvojdomů. U všech těchto 
domů je součástí výstavby 
oplocení objektu, přípojky 
objektů k médiím a kanalizaci, 
výstavba vsakovacích a retenč-
ních nádrží užitkové vody a sa-
mozřejmě terénních a sadových 
úprav na přilehlých pozemcích.
Nosná konstrukce všech těchto 
rodinných domů je vyzdívaná 
z keramického zdiva, založená 
vzhledem ke komplikovaným 
základovým podmínkám na že-
lezobetonových základových 
deskách. Stropní konstrukce 
jsou provedeny ze zmonolit-
něných filigránových panelů. 
Fasády jsou tvořeny kombinací 
kontaktního zateplovacího sys-
tému a fasádního obkladu, okna 
a vstupní dveře jsou dřevěná. 
Zdrojem tepla a ohřevu teplé 
užitkové vody je plynový kotel.

Rodinné domy Cholupice – II.etapa – část 1 (7RD)

Typ stavby
občanská vybavenost,
sociální služby

Lokalita
Havířov

Finanční objem stavby
26,6 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
08/2013 – 01/2015

Investor stavby
Moravskoslezský kraj

Charakteristika stavby
Jedná se o novostavbu domu 
s pečovatelskou službou. 
Domov je navržen jako dvě 
budovy propojené objektem 
schodiště s výtahem v centrální 
části, mezi budovami vznikne 
po stranách prostor otevře-
ného atria. Součástí všech 
bytů pro uživatele budou kryté 
a celoplošně zasklené terasy.
Novostavba se skládá ze tří ob-
jektů. Jedná se o jednopodlažní 
vstupní část se zázemím pro 
personál a dvou třípodlažních 
objektů, které jsou obytné. Celá 
stavba je řešena bezbariérově.

Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově
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Nejzajímavější reference

Typ stavby
bytový dům – 9 NP, 
1 PP – 79 bytových jednotek

Lokalita
Praha 9 – Letňany

Finanční objem stavby
75 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
08/2013 – 09/2014

Investor stavby
Moravská stavební – INVEST, a.s.

Charakteristika stavby
Jednalo se o dostavbu byto-
vého domu se 79 bytovými 
jednotkami. Pro investora byla 
provedena generální dodávka 
komplexní dostavby navazující 
na již v minulých letech částeč-
ně provedený železobetonový 
skelet. Celý objekt má 9 NP 
a 1 PP, je proveden z kombi-
nace monolitického stěnového 
a sloupového systému, z části 
s nosným a výplňovým kera-
mickým zdivem. Specifikem 
projektu je výrazné předsazení 
plastových oken do fasádního 
pláště, provedené certifikova-
ným systémem pro předsaze-
nou montáž.
Součástí dodávky stavby byly 
též komplexní dodávky techno-
logií, zejména vytápění, které 
zajišťuje výměníková stanice 
napojená na veřejný horkovod.

Rezidence Letňany

Typ stavby
občanská vybavenost, 
sportovní stavba

Lokalita
Bohumín

Finanční objem stavby
50,9 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
10/2013 – 08/2014

Investor stavby
Město Bohumín

Charakteristika stavby
Předmětem této veřejné zakáz-
ky byla novostavba víceúčelové 
sportovní haly se zázemím. 
Jednalo se o spojení halového 
objektu nad samotnými hracími 
plochami a jednopodlažního 
objektu zázemí. Hlavní objem 
sportovní haly (halový objekt), 
který zastřešuje hrací plochy, 
je tvořen systémem ocelo-
vých montovaných vazníků. 
Obvodový plášť a střecha 
sportovní haly je ze sendvičo-
vých lakovaných PUR panelů.
Součástí stavby byla též rea-
lizace tribuny pro 180 diváků 
i realizace čtyř sportovních 
hřišť – pro florbal/basketbal, 
malou kopanou, tenis a víceú-
čelové hřiště pro badminton.

Sportovní hala Bohumín
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Nejzajímavější reference

Typ stavby
luxusní rodinný dům, 
budova pro bydlení

Lokalita
Praha 4 – Podolí

Finanční objem stavby
19 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
11/2012 – 11/2013

Investor stavby
soukromá osoba
 
Charakteristika stavby
Jednalo se o novostavbu 
luxusního rodinného domu 
o třech nadzemních podlažích 
s vlastním venkovním nere-
zovým bazénem, oplocením 
a provedením terénních úprav 
na přilehlém pozemku.
Nosná konstrukce objektu je 
železobetonová monolitická 
založená na základové desce, 
monolitické stropy jsou čás-
tečně z pohledového betonu. 
Interiérové příčky jsou zděné, 
omítnuté sádrovou omítkou. 
Okna a dveře jsou provedeny 
z dřevohliníkového systému 
JOSKO. Vytápění domu je 
řešeno podlahovým vytápěním 
doplněným otopnými tělesy. 
Součástí výstavby projektu byla 
taktéž dodávka shozu na prádlo 
a centrálního vysavače.
Fasáda domu je v kombinaci 
kontaktního zateplovacího 
systému a fasádního systému 
z opakního skla.

Rodinný dům V Ondřejově

Typ stavby
administrativní budova

Lokalita
Havířov – Podlesí

Finanční objem stavby
36,6 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
08/2012 – 08/2013

Investor stavby
B4B INKASSO, s.r.o.
 
Charakteristika stavby
Jednalo se o novostavbu admi-
nistrativní budovy s přízemními 
prostory pro komerční využití. 
Objekt má čtyři nadzemní pod-
laží a není podsklepen. 
Fasáda v prvním nadzemním 
podlaží je vytvořena z kera-
mického obkladu, druhé a třetí 
podlaží je poté provedeno čás-
tečně v silikonové probarvené 
omítce a částečně z dřevěné-
ho obkladu. Dřevěný obklad 
v třetím nadzemním podlaží je 
doplněn o vodorovné žaluzie. 
Okna a prosklené fasády jsou 
z hliníkových profilů. Interiér 
budovy je členěn převážně 
prosklenými dělícími příčkami 
s bezrámovou konstrukcí.
Součástí stavby byly kromě 
zpevněných povrchů též přípoj-
ky médií a sadové úpravy okolo 
objektu.

Novostavba firemní budovy B4B
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Nejzajímavější reference

Typ stavby
sportovní stavba, rekonstrukce

Lokalita
Ostrava – Vítkovice

Finanční objem stavby
112,5 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
09/2012 – 06/2013

Investor stavby
Metrostav a.s. 
 
Charakteristika stavby
Jednalo se o nejzásadnější 
proměnu sportoviště, jehož 
historie se začala psát už v roce 
1939. Na místě betonových 
ochozů na východní straně byla 
vybudována nová krytá tribuna 
pro 5 tisíc sedících diváků s po-
žadovaným sociálním zázemím, 
energocentry, skladovací halou, 
vstupními branami a nutnými 
objekty dopravní i technické in-
frastruktury. V rámci stavebních 
prací dostaly dráhy a sektory 
nový tartanový povrch, na hrací 
plochu byl položen nový 
trávník, byly realizovány věže 
pro umělé osvětlení, kanál pod 
atletickou dráhou, přístupové 
komunikace, oplocení areálu, 
přeložky, přípojky, parkovací 
plochy, pokladny aj.
Městský stadion nyní splňu-
je technické požadavky dle 
klasifikace organizací IAAF pro 
kategorii II, UEFA a ČMFS pro 
kategorii 3.

Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích

Typ stavby
občanská výstavba

Lokalita
ZOO Ostrava

Finanční objem stavby
54,41 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
10/2008 – 04/2010

Investor stavby
Zoologická zahrada Ostrava 
 
Charakteristika stavby
Zakázka se skládala ze dvou 
částí – výstavby vlastního pa-
vilonu pro medvědy a hulmany 
a z provedení terénních úprav 
a modelací ve výběhu. 
Objekt pavilonu se skládá ze 
dvou částí, část přístupnou pro 
veřejnost, s vyhlídkou a akvárii 
a část nepřístupnou pro 
veřejnost s boxy pro medvědy, 
opice a vydry. Konstrukce je 
z monolitického železobetonu, 
s rozdělením na 3 dilatač-
ní celky. Venkovní stěna je 
kombinovaná ze železobetonu 
a řádkového zdiva z lomového 
kamene. Střechy jsou s vege-
tační „zelenou“ úpravou.
Součástí stavby byla také 
realizace vyhlídek, přípojek, 
komunikace a zpevněných 
ploch, oplocení a elektrických 
ohradníků, venkovních výběhů, 
terénních a sadových úprav atp.

Expozice medvědů a hulmanů
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Nejzajímavější reference

Typ stavby
Moravská Ostrava

Lokalita
Ostrava – Vítkovice

Finanční objem stavby
87,01 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
09/2008 – 07/2009

Investor stavby
Sdružení a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o.
 
Charakteristika stavby
Rekonstrukce objektu byla 
provedena ve 2 fázích – vnitřní 
a vnější areál.
V rámci venkovního areálu byla 
provedena kompletní rekon-
strukce vnějšího bazénu a jeho 
doplnění o vodní atrakce. Dále 
byla instalována nová bazénová 
technologie vč. úpravny vody, 
nově byl vystavěn objekt s bu-
fetem pro návštěvníky, dětské 
hřiště a nové parkoviště.
V rámci vnitřního areálu byla 
provedena komplexní moderni-
zace vnitřních prostorů objektu 
a vnějšího pláště budovy. Byly 
zmodernizovány provozy 
vodoléčby, relaxace a wellnes 
provoz s celou řadou doplňko-
vých služeb.

Rekonstrukce lázní Moravská Ostrava

Typ stavby
občanská výstavba, 
budova pro sociální služby

Lokalita
Ostrava - Poruba

Finanční objem stavby
197,57 mil. Kč bez DPH

Termín realizace
10/2006 – 03/2009

Investor stavby
Statutární město Ostrava 
Městský obvod Poruba
 
Charakteristika stavby
Na parcelách k.ú. Poruba sever 
byl vybudován areál Domu s pe-
čovatelskou službou. Bylo po-
staveno pět obytných domů se 
správní budovou a vybudovány 
inženýrské sítě spolu s příjezdo-
vými a pěšími komunikacemi, 
terénní a sadové úpravy.
Obytné domy zahrnují byty 
pro starší spoluobčany a jsou 
řešeny bezbariérově, součástí 
areálu jsou též doplňkové 
služby jako obchod, prádel-
na se zázemím, rehabilitace 
a koupeny pro ležící pacienty. 
Dále byla vybudována jídelna, 
ordinace lékaře a další.
Objekty jsou založeny na vrta-
ných pilotách, nosná konstruk-
ce je monolitická železobeto-
nová s vyzdívkami. Součástí 
zakázky byly též dodávky a ko-
ordinace montáže veškerého 
technologického vybavení pro 
výše uvedené služby.

Dům s pečovatelskou službou Poruba
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Seznam vybraných referencí

Stavba
Finanční objem stavby 

(mil. Kč bez DPH)
Termín výstavby Objednatel

Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením 
Benjamín v Havířově 

26,6 08/2013 – 01/2015 Moravskoslezský kraj

Rekonstrukce 5 poslucháren Thákurova 7, objekt C SEVER 33,2 06/2014 – 01/2015 ČVUT Praha

Bytový dům Pod Děvínem (Villa City View) 47,5 07/2013 – 11/2014 ED Group a.s.

Rodinné domy Cholupice II – 1. část (7RD) 25,5 05/2013 – 10/2014 Moravská stavební – INVEST, a.s.

Rezidence Letňany 75 08/2013 – 09/2014 Moravská stavební – INVEST, a.s.

Sportovní hala Bohumín 50,845 10/2013 – 08/2014 Město Bohumín

Stavební úprava objektu „S“ Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě

29,322 06/2013 – 03/2014 Ostravská univerzita Ostrava

Rodinný dům v Ondřejově 20 11/2012 – 11/2013
soukromý investor – 
Ing. Luboš Klement

Novostavba firemní budovy B4B 36,7 08/2012 – 08/2013 B4B INKASSO, s.r.o.,

Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích 153,68 09/2012 – 06/2013 Sdružení ARÉNA VÍTKOVICE

Stavební úpravy objektu v Bílovci, včetně přípojek IS
a venkovních úprav

23,9 07/2011 – 12/2013 MSV PRODUCT s.r.o.

Oprava těžní věže Dolu Michal v Ostravě (kulturní památka) 9,1 11/2011 – 11/2012
Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v Ostravě

Rekonstrukce ledové plochy a náhrada stávajících výsuvných 
tribun v ČEZ ARÉNĚ včetně výměny výplní na úrovni +15m

171,4 05/2012 – 10/2012 Vítkovice Aréna, a.s.

Regenerace bytového panelového domu č. p. 561, 562, 563,
na ul. Výškovická, č. o. 160, 162, 164 v Ostravě – Výškovicích

10,841 04/2011 – 11/2011
Stavební bytové družstvo 
Nová Huť

Rekonstrukce ZŠ Bolatice 17,3 06/2011 – 09/2011 Obec Bolatice

SZM Palác Razumovských
– dokončení částečné rekonstrukce (kulturní památka)

9,869 12/2010 – 08/2011 Slezské zemské muzeum

Modernizace škol ve stavebnictví – SŠ stavební a dřevozpracující, 
p. o., U studia 2654/33, 700 30 Ostrava – Zábřeh – novostavba 
výukové haly, Modernizace škol ve stavebnictví – SŠ technických 
oborů, p. o., Lidická 1a/600, Havířov – Šumbark – stavební úpravy

7,9 11/2010 – 04/2011 Moravskoslezský kraj

Modernizace a zkapacitnění mateřské školy ve Velké Polomi 20,585 9/2010 – 05/2011 Obec Velká Polom

Nástavba a přístavba provozní budovy Ingeteam a.s. 20,287 04/2010 – 01/2011 Ingeteam a.s.

Víceúčelový obecní dům 10,387 06/2010 – 10/2010 Stamont – pozemní stavitelství

Stavba
Finanční objem stavby 

(mil. Kč bez DPH)
Termín výstavby Objednatel

Rekonstrukce ZŠ Chrjukinova pavilon A + spojovací krček 25,379 06/2009 – 08/2010 SMO Městský obvod Ostrava – Jih

Byty v domě Na liščině 2 10,224 04/2010 – 06/2010
Statutární město Ostrava,
Městský obvod Slezská Ostrava

Expozice medvědů a hulmanů – ZOO Ostrava 54,4 10/2008 – 04/2010 Zoologická zahrada Ostrava

Ostrava Horní 69/263 – Rekonstrukce pobočky Dubina 6,73 vč. DPH 09/2009 – 12/2009 Česká spořitelna, a.s.

Ostrava Poruba, nám. Družby 1215/2 – Rekonstrukce pobočky 6,462 vč. DPH 09/2009 – 11/2009 Česká spořitelna a.s.

Energetické úspory v SŠSS Krakovská v Ostravě – Hrabůvce 34,3 11/2008 – 10/2009 Moravskoslezský kraj

Energetické úspory ve Střední škole elektrostavební
a dřevozpracující ve Frýdku-Místku

13,733 04/2009 – 09/2009 Therm, spol. s r.o.

Multifunkční sportoviště včetně zázemí pro volnočasové aktivity 
obyvatel Obce Těškovice

24,8 04/2009 – 07/2009 Obec Těškovice

Rekonstrukce Lázní Moravská Ostrava 87 09/2008 – 07/2009
Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o.

Dům s pečovatelskou službou Poruba 197,6 10/2006 – 03/2009 SMO – Městský obvod Poruba

Montážní hala DDS 1. etapa 20,4 05/2008 – 09/2008 Ostroj a.s.

Rekonstrukce a modernizace ZŠ Březinova, Ostrava – Zábřeh 32,1 10/2007 – 08/2008 SMO Městský obvod Ostrava – Jih

Zástavba bytovými domy SO 02
U Soudu 21, 23, 25, Ostrava – Poruba

108,9 03/2006 – 03/2008 BD Nová Poruba

Zástavba bytovými domy SO 03
U Soudu 15, 17, 19, Ostrava – Poruba

108,3 03/2006 – 03/2008 BD Nová Poruba

Zástavba bytovými domy SO 01
U Soudu 27, 29, 31, 33, Ostrava – Poruba

106,8 03/2006 – 07/2007 BD Nová Poruba

Multifunkční budova firmy ELCOM, a.s. 49,2 04/2006 – 12/2006 ELCOM a.s.

Rekonstrukce poradenského centra České spořitelny a.s. Karviná 89,7 06/2005 – 09/2006 Česká spořitelna a.s.

Muzeum Frenštát pod Radhoštěm 13,1 08/2005 – 05/2006 Moravskoslezský kraj

VTP – Multifunkční budova, II. etapa vč. technické infrastruktury 148,3 11/2004 – 03/2006 Magistrát města Ostravy

Rekonstrukce Kleinova sanatoria a polikliniky 72,2 08/2004 – 06/2005 Česká spořitelna a.s.

Celková rekonstrukce domova důchodců v Ostravě – Porubě 221,9 08/2003 – 03/2005
SMO Městský obvod Ostrava 
magistrát

Pavilon slonů v areálu ostravské ZOO 80,15 03/2003 – 08/2004 Zoologická zahrada Ostrava
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