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REFERENCE - ROK 2003

Portfolio služeb
Představenstvo a dozorčí rada

Zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy, Benešov

Organizační struktura
Investor: Město Benešov, ČKD Chlazení, s.r.o.
Certifikáty

Projektant: H projekt

Reference

Dokončeno: 2003

Kariéra

Základní údaje:
Jedná se o rekonstrukci ledové plochy, tzn.: bylo nutné vybourat stávající nevhodné souvrství
betonů, tepelných izolací a izolací proti zemní vlhkosti, podkladních vrstev včetně zmrzlé zeminy
tloušťky cca 2m. Následně bylo provedeno nové souvrství včetně strojně hlazené, vrchní
zmrazované desky.

Rekonstrukce a dostavba chirurgického pavilónu Nemocnice
Rudolfa a Stefanie, Benešov
Investor: Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Projektant: H projekt
Dokončeno: 2003
Základní údaje:
Jednalo se o kompletní rekonstrukci stávajícího 1.PP - 4.NP, částečnou demolici ustupujícího 5.NP
a následného vybudování plnohodnotného 5.NP a technického 6.NP. Výstavbou železobetonového
monolitického skeletu v kombinaci se zdivem POROTHERM v prostoru dřívějšího atria byl doplněn
půdorys budovy. Celá stavba byla prováděna za částečně omezeného provozu - po patrech nebo
po částech pater. Realizace byla velmi náročná na koordinaci, protože části budovy ve kterých se
v danou chvíli neprováděly stavební práce musely zůstat v provozu. To obnášelo např. zachování
nezbytně nutných komunikačních tras ve vodorovném i svislém směru, provádění nových rozvodů
EI, ZTI, VZT atd. v souběhu se stávajícími a ve vhodnou chvíli přepojení starých rozvodů na nové.
Další referenční fotografie:

Přístavba objektu STASTO Automation, s.r.o., Týnec nad
Sázavou
Investor: STASTO Automation, s.r.o.
Projektant: Ing. Vladimír Doskočil
Dokončeno: 2003
Základní údaje:
Jednalo se o konstrukčně zajímavou akci, kde bylo uplatněno více způsobů výstavby, od zdění až
po ocelovou konstrukci. Střešní konstrukce přístavby je zhotovena z lepených dřevěných vazníků a
jako střešní krytina přístavby a nástavby byl použit předzvětralý titan-zinkový plech. Za zmínku stojí
výplně otvorů, kde u oken byla použita kombinace hliníkového rámu a dřevěného křídla. Objekt byl
navržen v současném stylu výstavby průmyslových budov a bylo zde využito mnoha konstrukčních
prvků a celý objekt zdůrazňuje jejich barevný kontrast. Objekt slouží jako prodejní a skladovací
prostory uvedené firmy.
Další referenční fotografie:
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Byty Modrá Hvězda, Votice
Investor: SLÁDEK GROUP, a.s.
Projektant: H projekt
Dokončeno: 2003
Základní údaje:
Developerský projekt SLÁDEK GROUP, a.s. v rámci, kterého vzniklo 14 bytů, 10 parkovacích stání
v suterénu budovy a inženýrské sítě.
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