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Bytový komplex Císařka II
Výkon technického dohledu při výstavbě 
pěti bytových domů v lokalitě Praha 5. 
Bytové domy vyššího standardu bydlení  s 
před zahrádkami a terasami. Při výstavbě 
domů bylo také řešeno okolní prostředí 
stavby jako jsou přístupové cesty a              
parkoviště, opěrné a gabionové stěny, 
dětská hřiště a zázemí vrátnice.

Bytová rezidence Švédská
Výkon technického dohledu při výstavbě 
luxusní bytové residence v lokalitě    
Praha 5.

Rekonstrukce skladu
Výkon technického dohledu a řízení výstavby při 
rekonstrukci skladového objektu v Hradci Králové.
Rekonstrukce spočívala nahrazení lehkého obvodového 
pláště cihelnými bloky, podchycení základů objektu, výměna 
střechy a její zateplení foukanou izolací a výměnou výplní 
otvorů. Dále provedení kontaktního zateplovacího systému, 
změny vnitřních dispozic skladu a v neposlední řadě 
opatření proti vytopení skladu velkým množstvím 
dešťových vod.



Rodinný dům Lysá nad Labem
Výkon technického dohledu a řízení výstavby luxusního domu v 
Lysé nad Labem. Jednalo se o velmi atypický dům, který měl 
půdorysný tvar ve tvaru pěticípé hvězdy, čtyři výškové úrovně 
podlah a velmi náročné požadavky na technologické vybavení 
domu jako jsou energetická soběstačnost, vnitřní bazén se 
slanou vodou, inteligentní ovládání všech zařízení …

Nízkoenergetický dům Plzeň
Výkon technického dohledu a řízení výstavby 
nízkoenergetického rodinného domu v Plzni. 
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Fakultní nemocnice Klatovy
Výkon technického dohledu a řízení stavby 
při montáži kontaktního zateplovacího 
systému v množství 13 000 m2.
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Investiční záměr Praha – Běchovice
Návrh a vypracování investičního záměru pro 
pozemek v Praze Běchovicích.

Rodinný dům Hradišťko II.
Návrh a vypracování projektové dokumentace rodinné-
ho domu v obci Hradišťko II. Při návrhu domu bylo 
vyhovováno speci�ckým požadavkům stavebníka 
zejména na velikost a pořizovací cenu domu.

Rodinný dům Český Brod
Návrh a vypracování projektové dokumenta-
ce rodinného domu v Českém Brodě. Dům 
byl umisťován do stávající zástavby, čemuž 
odpovídaly nároky na půdorysný tvar a 
rozměry domu.
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