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SYNER

TO JSOU MILIONY HODIN
STRÁVENÝCH NA STAVBÁCH.
TISÍCE TECHNIKŮ A DĚLNÍKŮ,
KTEŘÍ BUDUJÍ SNY OSTATNÍCH.
STOVKY ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ, LIDÉ, KTEŘÍ SE NEBOJÍ
VÝZEV.
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení kolegové, přátelé,
obchodní partneři,

společnost SYNER slaví 30 let úspěšné existence na
stavebním trhu. Ve vývoji člověka jde o zlomové období,
ve kterém dosáhne plné dospělosti a svědomitě se
přesouvá do fáze plné zralosti. Ve vývoji firmy tomu
není jinak: dávno jsou pryč prvotní nesmělé krůčky,
dnes SYNER vystupuje jako dynamická společnost,
která realizuje odvážné i technologicky náročné stavby,
projekty s regionálním přesahem, budovy s přidanou
hodnotou, jež plně slouží odborníkům i veřejnosti a za
které sbírá stavební „Oscary“.
Tato výroční kniha nemá pouze popisovat historii naší
společnosti od založení po současnost, ale má nechat
nahlédnout „pod pokličku“ našeho pracovního úsilí.
Ukázat, jakých hodnot si vážíme, na čem je postavená
stabilita a kultura firmy, v čem jsme výjimeční a co vše
se skrývá za značkou SYNER.
Jestliže se nám doposud zdálo, že svět se rychle vyvíjí
a lidstvo je uspěchané, troufám si tvrdit, že události
posledního roku nás přesvědčily, že život přináší
nepředvídatelné situace, které boří zažité standardy.
Koronavirus zamíchal kartami, a přesto, že mnohé
překvapil, až paralyzoval, stejně tak nám všem nabídl
celou řadu příležitostí a možností. Dostali jsme prostor,
abychom se znovu zamysleli, co je v životě skutečně
důležité, že je potřeba svět vnímat širší optikou.
Doposud zaběhlé procesy jsme museli ve zrychlené
formě přizpůsobit novým podmínkám. Naší prioritou
bylo udržení staveb v chodu, proto jsme zavedli řadu
opatření, nastavili parametry práce na dálku, přijali nové
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technologie, a to vše, abychom i nadále dokázali být
profesionálním a stabilním partnerem našim investorům.
Různé krize přicházejí ve vlnách, vždy jsme se z nich
dokázali poučit a tím se posunout dál. Chceme-li
i nadále růst a být úspěšní, musíme sledovat vývoj
a přizpůsobovat se novým trendům a technologiím
s vědomím, že po nás zůstane hmatatelná práce, která
bude sloužit dalším generacím. Pravé bohatství se
nachází uvnitř společnosti: ve vlastních lidech a v týmech,
ve kterých vytváříme budoucnost. Díky vám realizujeme
miliardové zakázky a technologicky stále náročnější
projekty. Silněji než kdy dříve si uvědomujeme, že úspěch
je společným dílem nás všech, týmové spolupráce,
znalostí a aplikovaných zkušeností, spolu s pochopením
a podporou našich rodin. Jsem náležitě hrdý na
kvalitní provedení staveb, spokojené investory, skvělé
zaměstnance. Nejen stavby, ale především zkušení lidé
společnost dlouhodobě reprezentují. Jste jimi vy, a právě
vám patří největší poděkování za poctivou práci. Pokud
jsme se na našich projektech potkali pracovně, ať už
jste reprezentovali investora, architekta, projektanta,
financujícího partnera či zastupovali našeho dodavatele,
poděkování za úspěšnou historii firmy patří i vám všem.

JUDr. Robert Špott, MBA
jednatel

ARTGEN OFFICE GALLERY, Praha 7 – Holešovice

PROFIL

SYNER je česká stavebně-inženýrská společnost, která vznikla v roce 1991. U založení stáli
pánové Petr Syrovátko a Ing. Jiří Urban, kteří od té doby stanovují strategické kroky a mají
zásadní podíl na vývoji a růstu firmy. Oba jsou příkladem úspěšného naplnění snu dvou
zakladatelů, kteří profesně pocházejí ze stavařských rodin a jimž se podařilo vybudovat
jednoho z lídrů českého stavebnictví.
SYNER od samého začátku stavěl a staví na kvalitních
lidech a výkonných týmech. Tři desítky let působení
na trhu se pochopitelně projevily v organizačním
i personálním obsazení. Dnes má SYNER funkční
a efektivní strukturu a řízení společnosti je svěřeno
do rukou profesionálního managementu. V začátcích
chod firmy zajišťovali jednotlivci, dnes společnost
zaměstnává stovky lidí a dalším tisícovkám generuje
práci díky subdodávkám. Z ryze rodinné firmy došlo
k přirozenému přerodu do moderní, výkonné společnosti
se standardizovanými korporátními procesy. SYNER
si však dokázal zachovat své kouzlo, kdy lidé – napříč
společností a vykonávanými pozicemi – jsou stále
maximálně zainteresováni na zajímavých zakázkách či
denní operativě.
Současná stavařina v sobě spojuje know-how
kvalifikovaných řemeslníků s moderními technologiemi
a materiály. To vše se potkává v projektech, které
vznikají pod rukama lidí ze společnosti SYNER, ať
už na úrovni rozpočtů, technické přípravy, přímo na
stavbách či na úrovni supportů navazujících činností.
Dnešní stavebnictví v podání SYNER představuje
multioborovou oblast, ve které se potkávají odborníci
z oblastí stavební fyziky, legislativy, environmentálních
parametrů materiálů s experty na stavební technologie,
statiku, zdravotechniku, vzduchotechniku či elektrická
zařízení. K dosažení výsledků i třicet let od vzniku firmy
nepochybně přispívala systematická práce v řízení
společnosti, sledování trendů, používání moderních
technologií a hlad po všech novinkách, které se ve
stavebnictví i přidružených oblastech vyskytly. Díky
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tomu společnost vždy měla a má stabilizovaný byznys
plán s rozložením několika najednou realizovaných staveb
do časových úseků, jež se překrývají, a tím umožňují
operativu s výrobními kapacitami. Dlouhodobě si SYNER
udržuje roční obrat přes čtyři miliardy korun, s plánem
výstavby pokrývajícím až dvě následující stavební sezony.
Tři desítky let na trhu s sebou přinesly ve vývoji
společnosti řadu milníků. Faktor synergie způsobil, že
stejně tak jako rozšíření výstavby do různých koutů ČR si
SYNER vyzkoušel zahraniční angažmá a svůj potenciál též
zaměřil na development. Z oblasti pozemních realizací
firma pronikla do kategorie dopravních a ekologických
staveb. SYNER je zhotovitelem vůbec první privátní
průmyslové zóny v ČR a stojí za výstavbou dalších,
které dohromady zajišťují práci desetitisícům lidí. Díky
stabilním týmům a nízké zaměstnanecké fluktuaci se
daří držet až desetinásobnou produktivitu práce oproti
celorepublikovému průměru. SYNER je jediná tuzemská
společnost podepsaná pod výstavbou tří multifukčních
arén. Firma si od začátku zakládá na profesionální
prezentaci a sem řadí i certifikaci a různá osvědčení
včetně desítek ocenění v soutěži Stavba roku.
Rok 2021 je pro SYNER nejen připomenutím významného
výročí, ale také rokem, kdy v jednom časovém
úseku odevzdal privátním investorům tři obrovské
a technologicky náročné projekty v hodnotě čtyř miliard
korun. Právě spolupráce se soukromým sektorem je
pro SYNER stěžejní a do budoucna výzvou, aby po sobě
zanechal jedinečné stavby, které budou sloužit dalším
generacím.

CENTRÁLA ČSOB, Hradec Králové

PROFIL

Základní údaje

Přehled počtu realizovaných projektů SYNER, s.r.o.

SYNER, s.r.o.
Datum vzniku / zápisu
19. 8. 1991 / 25. 6. 1993

Sídlo
Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec 4

od založení

počet dokončených zakázek

v hodnotě

5 let

25 zakázek

za 805 mil. Kč

10 let

65 zakázek

za 5 600 mil. Kč

15 let

240 zakázek

za 16 600 mil. Kč

20 let

500 zakázek

za 33 000 mil. Kč

25 let

600 zakázek

za 50 000 mil. Kč

30 let

700 zakázek

za 70 000 mil. Kč

Skladba zakázek, přehled za 5 let

11,74 %

Identifikační číslo
482 92 516

14,39 %

Sportovní centra

Byty, viladomy

5,19 %

Popis činnosti
provádění staveb
projektová činnost ve výstavbě

Domy s pečovatelskou službou

14,82 %

3,98 %

Office parky

Shopping centra

4,81 %

Zdravotnictví + školství

41,66 %

Výrobní centra, logistika

3,41 %

Inženýrské stavby

Vybrané ukazatele
1991

2001

2011

2021

Základní kapitál v tis. Kč

0

20 000

200 000

201 000

Aktiva v tis. Kč

0

777 966

1 789 477

2 704 749

Tržby v tis. Kč

5 000

1 597 000

3 579 000

4 274 215

Počet zaměstnanců

14

333

272

357
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Poměr privátních/veřejných zakázek, přehled za 5 let

70,8 %

privátní zakázky

29,2 %

veřejné zakázky
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ZAKLADATELÉ

Petr Syrovátko

Ing. Jiří Urban

majitel

majitel

„Kdybychom měli vyzdvihnout
jednu vlastnost, které si
ceníme nejvíce, tak bychom
zdůraznili význam daného
slova a podané ruky.“

Zakladatel a spolumajitel společnosti SYNER.
Předseda představenstva SYNER Group s podílem
na hlasovacích právech: 50,5 %.
Narodil se v roce 1967 v Liberci. Po vystudování střední
průmyslové školy stavební nastoupil do Závodu rozvoje
uranového průmyslu ve Stráži pod Ralskem. Záhy byl
z pozice mistra převeden na funkci stavbyvedoucího,
a to v roce 1991, kdy odstartoval kariéru v soukromém
podnikání a založil společnost SYNER.
Celý život se věnuje hokeji, nejdříve jako aktivní hráč
a více než čtvrtstoletí je prezidentem klubu Bílí Tygři
Liberec, který vytáhl z třetí soutěže do extraligy i ligy
mistrů.
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„Od samého začátku jsme měli
štěstí na vynikající lidi kolem
sebe, kteří s námi přišli do
neznámé, čerstvě založené
firmy.“

Zakladatel a spolumajitel společnosti SYNER.
Předseda dozorčí rady SYNER Group s podílem
na hlasovacích právech: 49,5 %.
Narodil se v roce 1956 v Praze. Po absolvování Stavební
fakulty ČVUT zamířil do Závodu rozvoje uranového
průmyslu ve Stráži pod Ralskem, kde se po privatizaci
stal ředitelem. Pozici opustil, když spoluzakládal firmu
SYNER.
Aktivně působil ve funkci předsedy Okresní hospodářské
komory v Liberci, byl předsedou Podnikatelské rady
Libereckého kraje.
Jako stavař je stále členem České komory autorizovaných
inženýrů a techniků. Závodně se věnoval judu, později
v roce 1996 stál u vzniku nového oddílu Judoclub Liberec,
jehož je prezidentem.
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LEADERSHIP

STATUTÁRNÍ ORGÁN

JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel
Ing. Luboš Váňa, jednatel
Ing. Dalibor Kobrle, jednatel

MANAGEMENT

JUDr. Robert Špott, MBA, generální ředitel
Ing. Luboš Váňa, finanční ředitel
Ing. Miroslav Kot, obchodní ředitel
Ing. Václav Brodský, technický ředitel
Ing. Doni Juras, výrobní ředitel
Ing. Jiří Chramosta, ředitel řízení kvality a HR
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TELEHOUSE OFFICE CENTER, Praha 6 – Dejvice

LEADERSHIP
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JUDr. Robert Špott, MBA

Ing. Luboš Váňa

Ing. Miroslav Kot

Ing. Václav Brodský

Obchodník tělem i duší, týmový hráč

Expert ve finančním světě

Kliďas i rváč při obchodních vyjednáváních

Jistý profesionál v přípravě zakázek

generální ředitel / jednatel
ve společnosti od roku 2006

finanční ředitel / jednatel
ve společnosti od roku 2007

obchodní ředitel
ve společnosti od roku 2003

technický ředitel
ve společnosti od roku 2001

Ing. Dalibor Kobrle

Ing. Doni Juras

Ing. Jiří Chramosta

Analytik, letitý bezpečnostní a IT expert

Koordinátor desítek týmů, stovek lidí na stavbách

Precizní odborník ve světě směrnic a nařízení

jednatel
ve společnosti od roku 1994

výrobní ředitel
ve společnosti od roku 1996

ředitel řízení kvality a HR
ve společnosti od roku 2008
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STAGES HOTEL PRAGUE, Praha 9 – Libeň, kontrola technologie
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DIVIZE

Aby měl SYNER k zákazníkům skutečně blízko, klade důraz na osobní přístup po celou dobu
spolupráce. Ta začíná již během tendru a rozhodně nekončí dokončením a předáním díla.
Doložit to mohou desítky investorů, kteří se opakovaně vracejí a pro které firma staví další
skvělé projekty. Ačkoliv v jedné společnosti nelze koncentrovat veškeré odborné profese,
vlastní výrobní kapacity jsou pro mnohé investory důležitým prvkem.
SYNER dlouhodobě disponuje pěticí divizí, díky kterým je
schopen pokrýt opakující se výrobní stádia na bezmála
každé stavbě.

Divize SDK – sádrokartonové prvky se dnes vyskytují
téměř na každé moderně projektované stavbě a kromě
vnitřních konstrukcí sem spadá též realizace vnějších
plášťů.

Divize Doprava – středisko dopravy a mechanizace
je jedním z mála, které nefunguje pouze jako support
a servis pro vlastní stavby, ale úspěšně realizuje zakázky
pro různé klienty, a to v podobě zemních prací, sadových
úprav nebo zhotovení inženýrských sítí.

Divize TZB – díky vlastním silám SYNER realizuje
kompletní vnitřní inženýrské sítě v rámci technického
zařízení budov.

Divize Elektro – oddělení se dvěma desítkami techniků
a dělníků se stará o veškeré dodávky a montáže spojené
s elektroinstalačními pracemi včetně revizí.

„Nepsanou“ šestou divizí je přímé spojení na partnerské
STŘEDOČESKÉ OBALOVNY. Tyto spolupracují
s akreditovanou laboratoří a disponují širokým portfoliem
potřebné techniky, kterou SYNER na svých stavbách
využívá.

Divize Monolitické konstrukce – objemově
nejefektivnější středisko, které zajišťuje železobetonové
konstrukce pro bytové objekty, office parky, průmyslové
závody, a to od přípravy až po samotnou realizaci.
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NDS 10, Stráž pod Ralskem

DIVIZE

STŘEDOČESKÉ OBALOVNY

Prostřednictvím společnosti STŘEDOČESKÉ OBALOVNY působí skupina SYNER Group na poli
výroby stavebních materiálů, konkrétně směsí pro hutněné asfaltové vrstvy. STŘEDOČESKÉ
OBALOVNY jsou od roku 2010 provozovány v rámci uskupení čtyř stavebních firem a z pohledu
skupiny SYNER šlo o logický krok při expanzi do oblasti silničních staveb a pro získání
referencí, které vyžadují investoři.
STŘEDOČESKÉ OBALOVNY mají strategickou polohu:
díky provozovně v obci Voznice – Chouzavá a akčnímu
rádiu přes 100 kilometrů jsou dodavatelem těch
nejkvalitnějších asfaltových směsí pro partnery
v Plzeňském, Středočeském a Jihočeském kraji a také
na území Prahy. Svou velikostí patří do kategorie středně
velkých producentů. Poslední modernizací v hodnotě
50 milionů korun prošla obalovna na přelomu let
2020/2021, kdy nechala zastřešit skládky kameniva,
vybudovala nové deponie pro recykláty a v rámci
technologie přibyl paralelní buben, který umožňuje
využívat při výrobě až 60 % recyklátu. V ČR je více než
stovka obaloven, z nichž tuto technologii zavedla jen
necelá desetina. STŘEDOČESKÉ OBALOVNY se tímto řadí
po bok dalších k přírodě a životnímu prostředí šetrných
producentů, kteří se snaží použité materiály maximálně
recyklovat pro jejich nové upotřebení a nezanechávat
ekologickou stopu.
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Obalovny nabízejí široké portfolio asfaltových produktů,
dokážou vyrobit až tři desítky modifikovaných směsí.
Živičné směsi vyhovují nejvyšším standardům, které jsou
požadovány ŘSD či TSK. Meziročně také roste produkce –
od roku 2017 se téměř zdvojnásobila z tehdejších 40 000
na více než 70 000 tun za rok 2020.

Vybrané ukazatele
Základní kapitál v tis. Kč
Aktiva v tis. Kč
Tržby v tis. Kč
EBITDA v tis. Kč
Přehled produkce v tunách
Majetkový podíl

112 174
89 355
15 617
24 010
70 000
25 %
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TOP 50 REALIZACÍ

ARTGEN OFFICE GALLERY

30

OFFICE HYBERNSKÁ

80

BENTELER

32

OPEN GATE

82

BYTOVÝ DŮM VOJTOVA

34

O 2 UNIVERSUM

84

CENTRÁLA ČSOB

36

PARK MALEŠICE

86

CRSV

38

PAŘÍŽSKÁ 3

88

DIGITAL PARK

40

PREMIUM OUTLET PRAGUE AIRPORT

90

DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

42

PROTON THERAPY CENTER

92

EVROPSKÝ DŮM

44

PROTIPOVODŇOVÁ ŠTOLA

94

FAČR

46

REZIDENCE JASMÍN

96

FOXCONN

48

REZIDENCE PARK MASARYKOVA

98

GONVAUTO

50

SEVEROČESKÉ MUZEUM

100

GREEN GATE

52

SLEZSKÁ UNIVERZITA

102

HARFA BUSINESS CENTER

54

SPARTA PRAHA

104

HOME CREDIT ARENA

56

STAGES HOTEL PRAGUE

106

ISŠTE

58

STŘELNICE

108

KV ARENA

60

TELEHOUSE OFFICE CENTER

110

MAGIC HILL ZŠ A MŠ

62

ÚČOV

112

MAŠKOVA ZAHRADA

64

ÚOCHB

114

MEMBRAIN

66

VODNÍ DŮM

116

MĚSTSKÁ HALA

68

VRŠOVICKÝ ZÁMEČEK

118

MĚSTSKÝ BAZÉN

70

WERK ARENA

120

METRO NÁRODNÍ TŘÍDA

72

YPSILON GOLF RESORT

122

MITAS

74

ZÁMEK SVIJANY

124

NDS 10

76

ZELENÉ MĚSTO

126

OC KRAKOV

78

ZIMÁK

128
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O2 UNIVERSUM, Praha 9 – Libeň

TOP 50 REALIZACÍ

ARTGEN OFFICE GALLERY

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

kancelářský komplex
12/2012 – 02/2016
Praha 7 – Holešovice

Doba výstavby dvou administrativních budov se s různými přerušeními táhla sedm let, samotné
práce však zabraly tři stavební sezony. Vyšší objekt nese název Art Office Gallery, nabízí deset
nadzemních podlaží a čtyři podzemní patra s kapacitou 207 parkovacích míst. Menší budova,
Gen Office Gallery, je sedmipatrová se třemi podzemními patry, kde se opět nacházejí garáže,
technologické zázemí a skladovací prostory nájemců. Interiéry slouží administrativním účelům,
rovněž jako galerie s možností pořádání módních přehlídek či vernisáží. Stavba získala ocenění
LEED GOLD, a to díky udržitelnosti, energetické efektivnosti, kvalitě použitých materiálů
a vnitřního prostoru.
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BENTELER

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

logisticko-výrobní hala
01/2017 – 01/2018
Klášterec nad Ohří

Přední výrobce dílů v oblasti automotive si nechal od naší společnosti postavit čtvrtý areál,
který vedle dvou výrobních hal tvoří nové inženýrské sítě, trafostanice a předávací stanice spolu
s terénními a sadovými úpravami a dostatečně kapacitně dimenzované parkoviště. První hala je
jednopodlažní a obsahuje veškeré potřebné výrobní technologie pro lisování a přesné laserové
řezání. Na ni navazují logistické plochy a zázemí pro údržbu. V druhé hale nalezneme výrobní
technologie pro svařování. Třetím objektem je dvoupodlažní administrativní budova.
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BYTOVÝ DŮM VOJTOVA

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

startovací a sociální byty
07/2018 – 08/2020
Brno

V ochranném pásmu brněnské městské památkové rezervace vyrostla dvojice bytových domů.
První objekt v sobě skrývá 73 startovacích bytů pro mladé rodiny, druhá budova je pojata jako
dům s pečovatelskou službou s občanskou vybaveností. Nabízí 43 bytových jednotek, pobočku
knihovny, kulturně vzdělávací středisko a kavárnu. Část bytů je řešena bezbariérově. Výstavba
se podepsala i na revitalizaci okolí. Kromě parkovacích míst v podzemních prostorách v blízkosti
domů přibyla další stání, fitpark i dětské a sportovní hřiště.
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CENTRÁLA ČSOB

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

administrativní budova skupiny ČSOB
12/2018 – 06/2021
Hradec Králové

Na labském nábřeží v lokalitě Aldis v Hradci Králové vyrostla během tří let nová regionální
centrála ČSOB. Jde o nadčasovou kancelářskou budovu, která splňuje nejpřísnější ekologické
standardy a díky špičkovým technologiím se vyznačuje mimořádnou ohleduplností k životnímu
prostředí. Kontrolu vstupů do budovy zajišťuje biometrický systém a o vytápění a chlazení
se starají tepelná čerpadla umožňující vynikající úsporný provoz. Využívají k tomu energii ze
zemního masivu prostřednictvím 108 energetických vrtů hlubokých až 200 metrů. Osvětlení
budovy je automatické v závislosti na přítomnosti pracovníků a intenzitě denního světla. Objekt
disponuje nejmodernějším zázemím pro více než tisícovku pracovních míst. Součástí komplexu
je veřejnosti volně přístupná kavárna a další pronajímatelné prostory určené pro drobné
obchody a služby. Projekt byl realizován pomocí metodiky BIM.
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CRSV

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

centrum rozvoje strojírenského výzkumu
01/2011 – 01/2012
Liberec

Centrum s více než půlstoletí dlouhou historií se přestěhovalo do nově postavené prototypové
haly. Kromě výroby zde nalezneme sklady a zkušebny, v jejích křídlech pak administrativu
a vývojové kanceláře. CRSV slouží k rozvoji progresivních technologií v oblasti středního
a přesného strojírenství, tedy v oblasti obráběcích, balicích, sklářských, polygrafických nebo
výrobních systémů či strojů pro automobilový průmysl. Uvnitř objektu se nacházejí speciální
zkušebny – tzv. dozvuková, polobezodrazová či tepelná komora.
TOP INVEST 2012
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DIGITAL PARK — I. ETAPA

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

výstavba administrativního komplexu
03/2005 – 08/2006
Bratislava, Slovensko

Výstavbou polyfunkčního administrativního objektu odstartovala zásadní proměna bratislavské
čtvrti Petržalka, která je dnes centrem office budov v hlavním městě Slovenska. První budova
projektu Digital Park nabízí jedno podzemní podlaží s garážemi a devět nadzemních pater pro
obchodní prostory, restauraci a služby, největší plocha je pak obsazena kancelářemi. Následně
v lokalitě vyrostlo dalších sedm budov, na které navazuje umělé jezírko a park.
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DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS

dům sociálních služeb

REALIZACE

09/2010 – 12/2011

LOKALITA

Praha 10 – Vršovice

Městské zařízení pro poskytování sociálních služeb se nachází v šestipodlažní budově s dvěma
křídly ve tvaru písmene T. Severní trakt slouží coby penzion pro seniory. Jižní křídlo je využito jako
lékařské a rehabilitační pracoviště. Do podzemí jsou umístěna parkovací stání a technické zázemí.
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EVROPSKÝ DŮM

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

přestavba garáží na administrativní objekt
04/2016 – 05/2017
Liberec

Objekt byl v roce 1928 navržen jako železobetonová budova s velkogarážemi, následně se
stal zázemím Výzkumného ústavu textilních strojů. Poté, co přešel pod správu Krajského
úřadu Libereckého kraje, zde vznikly nové dispozice s kompletním technickým vybavením pro
administrativu spojenou s EU – odtud označení Evropský dům. V pěti podlažích se nacházejí
organizace zabývající se evropskými fondy a poskytováním dotací. Zbývající plochy využívají
zaměstnanci krajských příspěvkových a dalších organizací. Sídlí zde samostatné oddělené
pracoviště KORID, které spravuje krajskou veřejnou dopravu.

44

45

TOP 50 REALIZACÍ

FAČR

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

administrativní budova sídla fotbalové asociace
10/2013 – 06/2015
Praha 6 – Břevnov

Sídlo Fotbalové asociace ČR je pojaté jako víceúčelový objekt, který v sobě spojuje
administrativní pracoviště, zasedací místnosti, reprezentační prostory se Síní slávy a tradic,
spisovny, gastroprovoz pro zaměstnance, šatny pro sportovce a nezbytné sociální a technické
zázemí. Návštěvníky nejvíce zaujme Síň slávy, kde nechybějí cenné relikvie, dresy či podobizny
všech reprezentantů od roku 1993. Speciální část je věnována třem největším osobnostem
historie tuzemského fotbalu: Josefu Masopustovi, Josefu Bicanovi a Pavlu Nedvědovi.
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FOXCONN

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

výrobní a administrativní areál
10/2007 – 06/2008
Kutná Hora

Areál pro kompletní elektrotechnickou výrobu a montáže IT produktů, LCD monitorů a audio
i videotechniky se rozprostírá na ploše 18 hektarů. Prostoru dominuje objekt tvořený dvěma
výrobními halami, mezi něž je vklíněna třípodlažní administrativně-provozní budova, částečně
i servisní. Potřebnou infrastrukturu doplňují parkovací a logistické plochy pro zásobování
a expedici. O velikosti areálu vypovídají i stavební náklady, jež přesáhly miliardu korun.
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GONVAUTO

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

výrobní závod pro 3D laserové řezání
08/2018 – 02/2019
Žatec

Ve čtyřech navazujících etapách vznikaly různé administrativní, logistické a výrobní objekty
v rámci investičního projektu zahraničního investora, který je špičkou ve výrobě součástek pro
automotive. Poslední realizovanou stavbou byla výrobní hala určená pro laserové 3D řezání.
Stavebně šlo o systém složený z prefabrikovaných železobetonových sloupů, vazníků a vaznic.
Součástí dodávky bylo kompletní technické zařízení budov a okolních terénních úprav včetně
komunikací.
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GREEN GATE

POPIS

kancelářský komplex

REALIZACE

12/2012 – 03/2014

LOKALITA

Bukurešť, Rumunsko

Moderní kancelářský komplex Green Gate je největší administrativní projekt v Bukurešti,
slavnostně otevřený v roce 2014. Budova nabízí unikátní městskou zeleň, která je patrná ve
vertikálních zahradách na fasádě domu a dále pak pokračuje na nádvoří. Jednotlivá patra
umožňují prožít dokonalou harmonii s přírodou a zaměstnancům firem, jež zde sídlí, poskytují
příjemnou relaxaci.
ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2014
ZVLÁŠTNÍ CENA ZA REALIZACI ENERGETICKY ÚSPORNÉ STAVBY 2014

52

53

TOP 50 REALIZACÍ

HARFA BUSINESS CENTER

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

kancelářský a administrativní komplex
08/2017 – 12/2019
Praha 9 – Libeň

Jeden z nejmodernějších administrativních komplexů tvoří tři samostatné objekty, přičemž dva
z nich jsou spojeny krčkem po celé výšce, další dva jsou propojeny od čtvrtého nadzemního
podlaží až po střechu. První dvě části mají charakter ryze kancelářských prostor, ve třetí se
nachází klinické centrum vybavené operačními sály, lůžkovou částí i potřebným zázemím,
poskytující specializované lékařské úkony. Kancelářské či zasedací místnosti jsou variabilní
a jednotlivé úseky svým uspořádáním kopírují členitost fasády. Administrativní prostory jsou
řešeny coby volná plocha halových officů s možností rozdělení na buňky dle požadavků nájemců.
Střecha objektu je využita k umístění technologií, část je vyhrazena na malé terasy, větší terasu
pak tvoří pochozí střecha v devátém patře.
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HOME CREDIT ARENA

POPIS

multifunkční hala / modernizace městského sportovního areálu

REALIZACE
LOKALITA

09/2003 – 09/2005
Liberec

Dominantou areálu, který nese označení Sport Park Liberec, je moderní multifunkční Home
Credit Arena, na kterou navazuje rotunda a spojovací krček. V celém Sport Parku se nachází
47 různých sportovišť určených veřejnosti i profesionálním klubům, přičemž své zázemí
v útrobách areálu našla třicítka sportovních celků. Ročně branami areálu projde více než
1,6 milionu návštěvníků. Na hokejové zápasy pojme Home Credit Arena 7 500 diváků, koncertní
kapacita může vyrůst až na 9 000 návštěvníků. Při přepočtu na sedadlo jde o nejlevněji
postavenou novou multifunkční halu v ČR.
STAVBA ROKU 2006
STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2006
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ISŠTE

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

rekonstrukce vzdělávacího centra
12/2009 – 04/2012
Sokolov

Během tří školních sezon probíhala modernizace sokolovské střední školy, jež vychovala
tisíce odborníků v elektrotechnických a strojírenských oborech. Dvě původní budovy prošly
revitalizací spočívající v rekonstrukci obvodového pláště a plochých střech. K nim přibyl zcela
nový sedmipodlažní objekt, který v sobě koncentruje veškerá administrativní pracoviště
zajišťující řízení a provoz školy. Ve spodních patrech jsou stavby navzájem propojeny – nacházejí
se v nich dílny, nad nimiž se rozprostírá tělocvična. Do třetího a čtvrtého nadzemního podlaží je
umístěna školní knihovna. Celková kapacita školy narostla na 1 200 žáků a nabízí zázemí až pro
stotřicetičlenný pedagogický sbor.
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KV ARENA

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

výstavní, sportovně-kulturní a kongresové centrum
12/2006 – 06/2009
Karlovy Vary

Unikátní stavebně-technologický komplex tvoří multifunkční hala, spojovací krček a menší
tréninková hala. Pro naši společnost šlo o výstavbu v pořadí druhého víceúčelového areálu.
Samotná aréna disponuje kapacitou 6 000 osob a vedle sportovních zápasů v ní lze pořádat
i konferenční a kulturní akce. Protože se v Karlových Varech koná Mezinárodní filmový festival,
jedním z požadavků byla i její možná úprava pro filmové projekce. Unikátnost spočívá ve
variabilitě ledových ploch, respektive vnějšího hrazení jak arény, tak i menší tréninkové haly,
kdy je možné modifikovat kluziště až na osm různých velikostí.
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2010
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MAGIC HILL ZŠ A MŠ

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

mateřská a základní škola
02/2016 – 11/2016
Říčany

Až 300 žáků se může ve třech stupních vzdělávat díky nové mateřské a základní škole. Tu tvoří
dva samostatné objekty, zaměřené na různé dovednosti žáků a na rozvoj vnitřního potenciálu
každého jedince. Uplatňují se zde moderní trendy ve výuce a k tomu přispívá i motivující
prostředí. Škola disponuje kvalitně vybavenými třídami včetně odborných učeben, potřebnou
technikou i prostory pro hru, relaxaci, samostudium a volný čas. V areálu nechybí ani zahrada
s venkovní učebnou a ekofarmou pro pedagogické účely.
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MAŠKOVA ZAHRADA

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

sportovní a rekreační areál
12/2014 – 05/2016
Turnov

Celoročně využitelný sportovní a rekreační komplex tvoří stavby, jimž dominuje zimní stadion
s tvarem střechy připomínajícím list stromu. Na něj navazuje areál nerezových bazénů, vodních
atrakcí a skatepark. Celkové rozměry i kapacita tribun stadion předurčují pro amatérské
hokejové soutěže a veřejné bruslení. V letních měsících mají návštěvníci na výběr různá
brouzdaliště, brodítka, tobogány, skluzavky a bazény s vodní plochou přes 800 m2 .
STAVBA ROKU 2016
STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2016
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MEMBRAIN

POPIS

výzkumné a inovační centrum membránových procesů

REALIZACE
LOKALITA

08/2012 – 06/2014
Stráž pod Ralskem

Pro vědecko-výzkumné a vývojové účely si nechal přední průmyslový výrobce v oblasti
nanotechnologií postavit moderní šestipodlažní zázemí. Zde se odehrávají membránové
procesy i související aplikační provoz a stavba prototypů pro mezinárodní společnosti. Objekt
je rozdělen středovým atriem na dva samostatné trakty. V nich se nacházejí technologické
haly, laboratoře, badatelny, prostory pro preinženýring, strojovny a technologické zázemí, jako
například elektrorozvodny a nádrže.
STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2014
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MĚSTSKÁ HALA

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

víceúčelová sportovní hala
07/2018 – 04/2020
Modřice

Na příkladu malé obce lze ukázat, jak nové multifukční zařízení může zvýšit kvalitu
společenského života. Původní sokolovna prošla celkovou rekonstrukcí a nyní je v ní umístěna
moderní restaurace. Dříve nevyužívané podkroví nabízí ubytovací kapacity pro hostující
sportovní týmy. Přistavěná víceúčelová budova je pak funkčně dělena na posilovnu, sportovní
halu se zrcadlovým sálem a plavecký bazén. Se sousední základní školou je objekt propojen
podzemní chodbou, aby se zvýšil logistický komfort. V dopoledních hodinách prostory slouží
právě dětem školou povinným, odpoledne místním sportovním družstvům, ve večerních
hodinách je bazén otevřen veřejnosti.
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2020
HLAVNÍ CENA GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2020
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MĚSTSKÝ BAZÉN

POPIS

městský krytý bazén

REALIZACE

04/2014 – 03/2015

LOKALITA

Mladá Boleslav

V městské oddychové zóně v sousedství parku Štěpánka vyrostl moderní akvapark určený
k aktivní rekreaci občanů či k pořádání mezinárodních plaveckých soutěží. Navzájem propojený
komplex lze rozčlenit na halu s 25metrovým bazénem se šesti plaveckými drahami a druhou,
relaxační část s dětským bazénem, brouzdalištěm, vířivkami, divokou řekou, tobogánem
a dalšími atrakcemi. Součástí areálu je wellness se saunovou sekcí, Kneippovým chodníkem
či solnou a finskou lázní. Vedle toho mohou návštěvníci využít restauraci či bar na terase. Kvůli
plaveckým závodům vznikla podél bazénu tribuna pro zhruba 100 osob.
STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2017
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METRO NÁRODNÍ TŘÍDA

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

rekonstrukce stanice
10/2009 – 06/2014
Praha 1 – Nové Město

Rekonstrukce frekventované dopravní tepny probíhala ve dvou etapách. V rámci první
byly zbudovány dva výtahy ústící z nástupiště stanice do ulice Magdaleny Rettigové.
Jednalo se o kombinaci dvou výtahových šachet s přestupní chodbou. Samozřejmostí bylo
zajištění bezbariérového přístupu, který byl realizován za plného provozu stanice. Druhá
etapa zahrnovala stavbu nového vstupního vestibulu včetně úprav eskalátorového tunelu
a rekonstrukce stávající stanice metra Národní třída. Během uzávěry se renovovala její veřejná
část v úrovni nástupiště. Neviditelnou práci stavaři odvedli pod původními obklady, kde došlo
k sanaci nosné konstrukce a montáži nerezových zontů, které slouží k odvádění případných
průsaků podzemní vody.
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MITAS

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

výrobní komplex
08/2012 – 09/2013
Otrokovice

Přední producent pneumatik pro zemědělské stroje rozšířil své kapacity vybudováním
moderního závodu. Ten je řešen jako jeden vizuální celek. Hlavním objektem areálu je výrobní
hala s třípodlažním administrativně-sociálním přístavkem a dvoupodlažním přístavkem
energocentra. Součástí výstavby bylo zhotovení dalších samostatných, pro provoz potřebných
objektů, například dvou vrátnic, požární nádrže, strojovny, chladicí a dusíkové stanice, čerpací
stanice vod s retenční nádrží nebo výměníkové stanice o výkonu 4 MW.
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NDS 10

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

neutralizační a dekontaminační stanice
09/2009 – 07/2012
Stráž pod Ralskem

Nová neutralizační a dekontaminační stanice (NDS 10) byla již několikátým projektem, který
realizovala naše společnost v prostoru bývalé těžby uranu. Konkrétně je tento komplex
z velké části situován do tzv. odkaliště. Jedná se o ryze technologické objekty, díky kterým se
zkracuje revitalizace těžbou zasaženého území o tři desítky let. Stanice se skládá z objektů
pro neutralizaci, filtraci a stripování amoniaku a tzv. zdrojovny páry. V navazujících budovách
se nachází přípravna vápenného mléka, dále různé čerpací stanice, a došlo i na rekonstrukci
vypouštěcích nádrží včetně kanalizací. Součástí rozsáhlého projektu byly jak stavební práce,
tak i předchozí demolice a dodávky a zprovoznění technologických celků.
STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2013
CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU 2013
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OC KRAKOV

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

obchodní centrum
04/2012 – 10/2013
Praha 8 – Troja

Na místě původního domu služeb vyrostlo moderní obchodní centrum, které skladbou
prodejních ploch cílí především na okolní obyvatele a jejich potřeby. Centrum Krakov jim nabízí
nový standard nakupování, na který jsou zákazníci zvyklí z jiných částí Prahy, avšak bez nutnosti
dalekého dojíždění. V přízemí je vedle supermarketu situována řada dalších obchodů a služeb,
například drogerie, banky, lékárna nebo čistírna oděvů. Zvýšené přízemí je koncipováno
především pro módu včetně obuvi, výše se nachází foodcourt s jednotkami rychlého
občerstvení i restaurací a také fitness centrum.
OCENĚNÍ BEST OF REALTY 2014
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OFFICE HYBERNSKÁ

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

obchodní a administrativní budova
02/2019 – 04/2021
Praha 1 – Nové Město

Administrativní projekt Office Hybernská představuje jedinečné spojení chráněné kulturní
památky s moderní architekturou, a to v samotném historickém centru hlavního města Prahy.
Barokní budova ze 17. století prošla od základu citlivou rekonstrukcí, při níž zůstalo zachováno
mnoho původních historických prvků a detailů. Zhotovením opláštění velkoformátovými skly
v modulaci s duralovými panely získal objekt velice moderní a charakteristický vzhled. Budova
nyní disponuje třemi podlažími kancelářských a obchodních prostor o celkové rozloze 1 200 m2 .
Pěší přístup do objektu je v přízemí, kde zůstal zachován průchod propojující Hybernskou ulici
s náměstím Republiky.
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OPEN GATE

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

gymnázium a základní škola
02/2011 – 08/2019
Babice

Projekt Open Gate v sobě zahrnuje soukromé osmileté gymnázium s ubytováním na
studentských kolejích a základní školu v Babicích u Prahy. Představuje unikátní příležitost pro ty,
kteří vyhledávají vysokou úroveň vzdělání a zároveň touží po osobním prostoru, který jim umožní
rozvíjet se i v dalších oblastech. V několika etapách vyrostla v tamním areálu nová školní budova,
která nabízí učebny, družiny, šatny a sociální zařízení. Součástí je zázemí pro pedagogický
sbor a vedení školy. V rámci nástavby gymnázia vznikly prostory pro odborné předměty a další
přibyly díky rozšíření knihovny. Ta je se sousedním objektem propojena krčkem. Vedle pak byla
vystavěna víceúčelová hala s umělým povrchem.
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O2 UNIVERSUM

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

kongresové a multifunkční centrum
10/2017 – 09/2019
Praha 9 – Libeň

Multifunkční centrum O2 universum přímo navazuje na budovu O2 areny a disponuje 21 sály
různých velikostí s kapacitou 10 000 návštěvníků. Největší sál pojme až 4 500 osob a je určen
k pořádání koncertů i sportovních utkání. Všechna patra pak dohromady nabízejí 13 000 m2
pro výstavy a další komerční využití. Zvenčí objekt respektuje zasazení do okolní zástavby.
Například na jižní straně má vstupní prostor přístřešek se zrcadlovým podhledem, který
akcentuje příchod do kongresového centra a zároveň dotváří uliční frontu tvořenou sousední
budovou.
STAVBA ROKU 2020
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PARK MALEŠICE

POPIS

venkovní rekreační areál

REALIZACE

08/2012 – 07/2013

LOKALITA

Praha 10 – Malešice

Městský park nabízí vyžití pro všechny generace. Novou architekturu ocení především děti,
které si zde mohou dovolit bezpečnou jízdu na kolech a odrážedlech. Velkou pozornost vzbuzují
zvukové a vodní prvky – různé pumpy, korýtka a mlýny či dřevěné houpačky, které spouštějí
fontány a vodotrysky. Oblíbená je lanová pavučina či drobné zábavné prvky jako kamenné
varhany či zvonkohra. Bezmála devítihektarový park je maximálně uzpůsobený i vozíčkářům,
s čímž se v Praze jinde nesetkáte, a nachází se v něm i dobře vybavené dětské hřiště. Seniorům
navíc slouží moderní cvičební stroje, které jsou vhodné i pro handicapované. V parku se též
nachází zóna pro volné pobíhání psů. Moderní technologie se pak promítly do instalovaného
osvětlení, část lamp je napájena pomocí solárních panelů.
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PAŘÍŽSKÁ 3

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

rekonstrukce historické budovy
10/2013 – 09/2014
Praha 1 – Staré Město

Kompletní rekonstrukce historické budovy s dvorní přístavbou spočívala v realizaci prostor
určených k bydlení v horních patrech objektu a obchodních ploch v prvních třech nadzemních
podlažích formou shell & core. V podzemní části objektu vzniklo nové technologické zázemí.
Viditelného osvěžení se dočkaly společné prostory, konkrétně vstupní chodba, historické
schodiště i obvodový plášť zahrnující zděnou fasádu se štukovou výzdobou a figurálními prvky.
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PREMIUM OUTLET PRAGUE AIRPORT

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

nákupní centrum
08/2016 – 05/2018
Tuchoměřice

Premium Outlet Prague Airport je tuzemské nejkrásnější nákupní centrum v těsné blízkosti
mezinárodního letiště. Nabízí přes 70 obchodních jednotek a zastupuje 200 prémiových
značek. Interiér objektu je unikátně stylizován do podoby ulic staré Prahy. Vedle řady obchodů
návštěvníci v centru naleznou kavárny a restaurace, zajímavá je i krytá terasa, odkud lze
sledovat přistávající a odlétající letadla.
OCENĚNÍ BEST OF REALTY 2018
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PROTON THERAPY CENTER

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

protonové terapeutické centrum
05/2009 – 08/2012
Praha 8 – Libeň

Unikátní medicínské zařízení se složitým technickým vybavením přímo navazuje na sousední
Fakultní nemocnici Bulovka. Protonové centrum slouží k léčbě pacientů s těžkými
onkologickými nálezy, a to pomocí přesně zacíleného protonového svazku. Objekt je vybaven
špičkovou technologií IBA (Ion Beam Application) a jedná se o první zařízení svého druhu
ve střední Evropě. V budově se nachází cyklotron a pět ozařoven, tři z nich mohou pracovat
s pohyblivým svazkem, tzv. gantry, jedna se svazkem pevným a zbývající je určena pro ozařování
nádorů oka. Mezi další technologie, které se ukrývají uvnitř do svahu zasazeného objektu, patří
počítačová tomografie, magnetická rezonance a PET/CT kamera s doplňkovým vybavením pro
tzv. virtuální simulaci. Konstrukčně jde o železobetonový systém s mohutnou dimenzí veškerých
plošných prvků tak, aby bylo dostatečně zajištěno stínění vnitřních i venkovních prostor.
STAVBA ROKU 2013
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PROTIPOVODŇOVÁ ŠTOLA

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

protipovodňové průtoky přes VD Mšeno
11/2011 – 11/2013
Jablonec nad Nisou

Z důvodu modernizace a zkapacitnění původních vodohospodářských objektů se státní podnik
Povodí Labe rozhodl zvýšit ochrannou funkci vodní nádrže Mšeno v Jablonci nad Nisou. Kromě
zhotovení nových vodohospodářských objektů výstavba zahrnovala ražené i hloubené štoly,
šachty, soustavu opěrných zdí a v neposlední řadě úpravy komunikací, přeložky a přípojky
inženýrských sítí a navazující terénní práce. Ražby štol byly prováděny observační metodou
včetně primárního ostění stříkanými betony a definitivního ostění ze železobetonu. Nová
odpadní štola dosahuje délky 1 300 metrů.
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REZIDENCE JASMÍN

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

domov seniorů
02/2019 – 12/2020
Praha 8 – Bohnice

Jeden z nejmodernějších domovů pro seniory na území Prahy byl navržen ve tvaru písmena U,
díky čemuž má také atrium se zahradou. Od pátého patra jsou ramena objektu propojena, což
přispívá k zajištění soukromí a ke zvýšení logistického komfortu. Budova s recepcí disponuje
200 lůžky, samostatnou kuchyní, 24hodinovou domácí pečovatelskou službou se zázemím
a ordinacemi lékařů. Veškeré prostory jsou bezbariérové.
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REZIDENCE PARK MASARYKOVA

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

výstavba viladomů
04/2017 – 01/2020
Liberec

Developerský projekt zahrnuje šest bytových domů v prestižní vilové čtvrti Lidové sady,
vzdálené pět minut chůze od centra Liberce. Obytný komplex je zasazen do údolí Jizerského
potoka a jeho součástí je i kryté parkoviště, dětské hřiště a oddychové zelené plochy pro
rezidenty včetně lesoparku a obnoveného koryta potoka. Projekt i jeho provedení odborníci
v architektuře a urbanismu velmi vyzdvihují, a to kvůli vybudování kvalitního moderního bydlení
v kombinaci s efektivním zapojením do původního terénu v rámci lokality koncipované jako
zahradní město.
STAVBA ROKU 2020
OCENĚNÍ BEST OF REALTY 2020
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SEVEROČESKÉ MUZEUM

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

výstavba depozitáře a rekonstrukce historické budovy
02/2002 – 06/2007
Liberec

Severočeské muzeum v Liberci je nejstarší umělecko-průmyslové muzeum v ČR, které
díky postupným rekonstrukcím získalo svoji původní podobu z konce 19. století. Časově
nejnáročnějším obdobím byly práce na střechách včetně restaurátorských zásahů. Objekt se
může chlubit opravenými zdobenými štíty, komíny, balustrádami, renovovány jsou i všechny
ozdobné korouhve a vikýře. Součástí muzejního komplexu je i takzvaný Měšťanský dům, v němž
sídlí administrativa a depozitáře.
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SLEZSKÁ UNIVERZITA

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

rekonstrukce a přístavba historického objektu
01/2014 – 07/2016
Opava

K původní neoklasicistní čtyřpodlažní stavbě s dlouhým průčelím a krátkými bočními trakty
přibyla moderní třípatrová budova, která je od té stávající odsazená pomocí krčků a propojená
s ní jen v žádoucích místech pro usnadnění komunikace mezi objekty. Přízemní vstupní hala
nabízí přístup jak do knihovny, tak do školy, depozitáře a kanceláří. Celé druhé patro je věnováno
volnému výběru knih, ve třetím se nachází galerie se studovnou a dvě moderně vybavené
posluchárny, každá s kapacitou 200 míst.
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SPARTA PRAHA

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

víceúčelový areál
12/2005 – 03/2008
Praha 9 – Libeň

Sportovní akce, společenské a kulturní eventy, semináře a konference, mítinky a školení se
mohou díky vnitřním dispozicím pořádat ve víceúčelovém areálu, který vyrostl na místě bývalé
nafukovací haly. Má nyní kapacitu až 1 300 návštěvníků – především florbalových utkání. Vedle
nich palubovka hostí další míčové sporty, v horním patře se nacházejí sály pro judo a stolní tenis.
Na stejné úrovni nalezneme zázemí pro občerstvení, klubovnu a kanceláře.
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STAGES HOTEL PRAGUE

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

luxusní hotel
06/2019 – 09/2021
Praha 9 – Libeň

Unikátní a luxusní STAGES HOTEL Prague, který vyrostl v těsné blízkosti O2 areny, nabízí
300 pokojů včetně 27 prostorných a moderně zařízených apartmá. Součástí budovy je
šest multifunkčních konferenčních místností, Backstage bar s venkovní terasou a stylovou
restaurací s přístupem do vnitřního atria o celkové kapacitě 270 hostů. Architekt do projektu
citlivě zakomponoval music lounge pro pořádání jedinečných eventů, nechybí zázemí s fitness
vybavením a rozlehlá podzemní garáž se stáním pro stovku vozidel.
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STŘELNICE

POPIS

víceúčelová budova fotbalového klubu

REALIZACE

02/2013 – 04/2014

LOKALITA

Jablonec nad Nisou

Prvoligový fotbalový klub FK Jablonec získal nové multifukční zařízení, které je dispozičně
rozděleno na klubový sektor, zastřešené vstupní prostory, terasu a objekt s víceúčelovým sálem,
gastroprovozy a technickým a sociální zázemím. Klubová část se skládá z fanshopu, pokladen,
archivu a informačního centra. Stavbu zdobí 15 metrů vysoká skulptura oštěpu na počest
Barbory Špotákové, zhotovená v kombinaci nerezu, exotického dřeva a akrylátové pryskyřice
s perleťovým leskem. Uvnitř oštěpu je umístěno LED osvětlení.
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TELEHOUSE OFFICE CENTER

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

kancelářský komplex a servisní středisko operátorů
10/2016 – 02/2020
Praha 6 – Dejvice

Projekt zahrnoval přístavbu, nástavbu a další stavební úpravy původní Automatické telefonní
ústředny, která v ČR patří mezi vrcholné technicistní stavby s prvky high-tech architektury
a brutalismu. Nový objekt dotvořil ze všech stran veřejný prostor, který dříve téměř neexistoval.
Přibyly nové chodníky, u podloubí vzniklo stromořadí s parkovacími stáními a částečně byl
revitalizován navazující park. Po celou dobu stavebních prací byl zachován provoz uvnitř se
nacházející ústředny operátora CETIN. V rámci výstavby vznikly nové vstupní a komunikační
prostory, komerční plochy a administrativní prostory.
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ÚČOV

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod
10/2016 – 09/2018
Praha 6 a 7 – Císařský ostrov

Po více než půlstoletí se dočkala pražská ČOV zásadní modernizace. V ČR jde o největší
zařízení svého druhu, do něhož proudí odpadní vody kanalizací z celého území hlavního města
a kde dochází k mechanicko-biologickému čištění. Součástí dodávky byl nový objekt hrubého
a mechanického předčištění, který tvoří čtyři železobetonové haly, na něž navazuje dvoupatrová
budova určená pro odsávání a čištění vzduchu. Na konci čisticí linky se nachází podzemní objekt
takzvaného třetího stupně, který zahrnuje technologii UV lamp.
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ÚOCHB

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

rekonstrukce a dostavba vědeckého pracoviště
08/2012 – 04/2014
Praha 6 – Dejvice

Jednotlivá křídla rozlehlé historické budovy prošla kompletní rekonstrukcí včetně náročné
sanace objektu kontaminovaného materiály na bázi azbestu. Z odborného pohledu bylo
zajímavé vyřešení zvýšení únosnosti stropů, a to nadbetonováním stropních desek za
současného spřažení a zesílení trámků pomocí uhlíkových lamel. V dalším traktu stavební
úpravy zasáhly původní laboratoře, kanceláře a IT serverovnu, zasedací místnosti, víceúčelový
a přednáškový sál. V areálu vědeckého pracoviště vyrostla moderní budova, v níž je kromě
laboratorních pracovišť umístěno skladové zázemí, serverovna teoretické chemie, sklad knih,
podzemní garáže a technologické zázemí pro oba objekty.
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VODNÍ DŮM

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

zábavné a vzdělávací centrum
09/2014 – 02/2016
Vlašim

Zábavný a zároveň poučný projekt v blízkosti vodní nádrže Švihov, v evropsky významné
lokalitě toku Želivka, představuje různé tváře naší životodárné tekutiny. Dozvíte se zde, proč je
pro člověka a vůbec pro přírodu přímo nepostradatelná. V objektu o celkové ploše 11 300 m2
naleznete expozici o vodě i rostlinných a živočišných druzích, které v ní žijí. Zajímavé instalace
s interaktivními herními prvky na vás čekají v atriu a v okolí stavby. Lákavou atrakcí je i podvodní
prosklená stěna umožňující sledování různých druhů ryb a veškerého života pod hladinou jezírka.
Součástí areálu je typová bloková trafostanice, venkovní jednotka tepelného čerpadla a dvě
parkoviště včetně dvou stání pro autobusy.
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VRŠOVICKÝ ZÁMEČEK

POPIS

rekonstrukce a dostavba areálu

REALIZACE

08/2010 – 10/2013

LOKALITA

Praha 10 – Vršovice

Zámeček zvaný Rangherka prošel největšími stavebními úpravami od svého dokončení
v 19. století. Po náročných restaurátorských pracích na původním zdivu, opravě zchátralých
kleneb a rekonstrukci krovu včetně střechy a věže se podařilo vytvořit zázemí sloužící jako
domov pro seniory s kapacitou až 80 osob a současně zbudovat reprezentační prostory
městského úřadu s novou obřadní síní. K historické budově pak byla dostavěna nová část
se zelenou střechou. Dokonalou kulisu místa vytváří i revitalizovaný park. Ten je, stejně jako
zámeček, státem chráněnou kulturní památkou. Veškeré práce proto probíhaly pod přísným
dohledem Národního památkového ústavu.
STAVBA ROKU 2014 – CENA MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
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WERK ARENA

POPIS
REALIZACE

multifunkční aréna a tréninková hala
10/2012 – 07/2014, resp. 04/2015 – 06/2016

LOKALITA

Třinec

Třinecký víceúčelový komplex byl pro naši společnost v pořadí třetím projektem, v němž jsme
se podíleli na zrodu dvou hal určených pro konání sportovních, kulturních, výstavních a dalších
akcí. Primárně je však WERK ARENA s kapacitou hlediště 5 400 diváků uzpůsobena pro
hokejová utkání. Nechybí v ní samozřejmě moderní zázemí pro sportovce a nezbytné prostory
pro divácký servis, VIP sektor ani klubová restaurace s výhledem na ledovou plochu. Mladší
a menší hala slouží především mládeži místního extraligového klubu, v přízemí se nacházejí
šatny, masérna, zázemí trenérů i rozhodčích a strojovny. V horním patře je rozlehlá rozcvičovna
se speciálním povrchem tatami pro gymnastiku.
STAVBA ROKU 2015 – CENA SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČR
STAVBA ROKU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2014
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YPSILON GOLF RESORT

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

golfové hřiště
10/2003 – 10/2005
Fojtka

Do krásné lokality uprostřed přírody je zasazeno mistrovské 18jamkové golfové hřiště
s výhledem na Ještědský hřbet a Jizerské hory. Areál hřiště se rozkládá na 102 hektarech,
z čehož třetinu tvoří samotné hrací plochy. Na hřišti s klasickou skladbou na hráče čekají čtyři
tříparové, čtyři pětiparové a deset čtyřparových jamek, přičemž každá má své kouzlo a osobitý
charakter. „Ypsilonka“ se může pochlubit několika tituly Nejlepší hřiště roku a je vyhledávaným
dějištěm profesionálních i amatérských turnajů. Součástí klubovny je unikátní muzeum golfu.
Na uměle vytvořeném jezírku kotví deset hausbótů coby příležitost k netradičnímu ubytování
přímo v resortu.
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TOP 50 REALIZACÍ

ZÁMEK SVIJANY

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

obnova zámeckého areálu
03/2015 – 02/2016
Svijany

Historickou a kulturní památku před celkovým zchátráním zachránil soukromý investor a to
sousední Pivovar Svijany. Na objektu byly opraveny fasády, okna, kamenné a kovářské prvky
a díky těmto zásahům se budova očistila do původní podoby. Velký důraz byl kladen na sanaci
střešního krovu a pokládku nové krytiny. Kvůli splnění bezbariérovosti přibyla na nádvoří
šachta s osobním výtahem. Na základě dobových vyobrazení se podařilo obnovit dvouramenné
schodiště vedoucí do zámecké kaple. V areálu se nachází taktéž zrekonstruovaný objekt tzv.
staré školy, kde nově vznikly místnosti pro výstavy, sociální zařízení pro návštěvníky a zázemí
pro zaměstnance.
STAVBA ROKU 2016
STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2016
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TOP 50 REALIZACÍ

ZELENÉ MĚSTO

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

výstavba obytného souboru
12/2007 – 12/2010
Praha 9 – Jarov

V jedinečné poloze s perfektní dostupností a okolní infrastrukturou vyrostlo 17 obytných
domů. Až na jeden výškový mají ty ostatní šest podlaží, v podzemí se nacházejí hromadné
garáže a úklidové komory. Díky zasazení do okolního terénu je označení „Zelené Město“ velmi
příznačné. Skladba více než 400 bytů je různorodá, od 1+kk až po 4+kk. Dispozičně jsou byty
zónované na klidovou a denní část, většina disponuje vlastním balkonem, lodžií nebo terasou,
vybrané přízemní byty nabízejí předzahrádky.
OCENĚNÍ BEST OF REALTY 2010
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TOP 50 REALIZACÍ

ZIMÁK

POPIS
REALIZACE
LOKALITA

zimní stadion
09/2017 – 02/2019
Teplice

Severočeské lázeňské město se po vzoru ostatních obcí rozhodlo koncentrovat sportovní
zařízení do jedné lokality. Moderní zimní stadion, který díky své variabilitě umožňuje pořádání
akcí nejrůznějšího typu, tedy vyrostl v prostoru mezi stávajícím fotbalovým stadionem
a sportovní halou s hotelem. S ní je také komunikačně a provozně propojen, aby se využilo jejího
zázemí. Uvnitř Zimáku se nachází ledová plocha, tribuny včetně mamaboxu, šatny a technický
sektor.
STAVBA ROKU 2019
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STAVBY
PRO BUDOUCNOST

Společnost SYNER ke každé zakázce přistupuje individuálně a s maximální péčí, aby na konci
procesu stál spokojený investor. Přesto v její historii existují stavby a Stavby. Office parky,
bytové komplexy, sportovní areály, shopping centra a další mají své zasloužené místo pod
sluncem a přidanou hodnotu. Jejich funkčnost i design je uzpůsoben požadovanému účelu
a provozu. Několik projektů však lze považovat za zcela výjimečné, a to díky ojedinělým
činnostem, které se dějí za zdmi těchto objektů.
130
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ÚOCHB, Praha 6 – Dejvice

STAVBY PRO BUDOUCNOST

PROTON THERAPY CENTER
PRAHA

Důvodem výstavby a současně posláním centra je léčba nádorových onemocnění jednou
z nejperspektivnějších metod 21. století, protonovou terapií, a současně poskytování
dokonalého servisu na světové úrovni všem pacientům.
V protonovém centru se používá tzv. Pencil Beam
Scanning (PBS), metoda tužkového skenování, jež
umožňuje přesné zacílení a rozložení dávky protonového
paprsku. V současnosti je to naprostý vrchol
v technologii protonové terapie. Tužkové skenování
ozařuje s milimetrovou přesností cílovou oblast (nádor)
s minimálním poškozením okolních zdravých tkání
a orgánů. Tím se lidem zvyšuje šance na vyléčení
a následné zachování kvalitního života.
Centrum se zaměřuje na takové druhy rakoviny,
u nichž je protonová radioterapie světově uznávanou
a doporučovanou léčbou. Týká se pacientů s diagnózou
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rakoviny prostaty, prsu, nádorovým onemocněním hlavy
a krku, centrální nervové soustavy a u dětí. Součástí
protonového centra jsou také dvě specializovaná moderní
oddělení – radiodiagnostiky a nukleární medicíny.
Kromě vlastní léčby tak mohou být pacienti vyšetřeni
magnetickou rezonancí a pozitronovou emisní tomografií
v kombinaci s počítačovou tomografií.

Protonové centrum disponuje nejmodernější technologií pro diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění.
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STAVBY PRO BUDOUCNOST

ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE
A BIOCHEMIE AV ČR
PRAHA

ÚOCHB AV ČR je přední výzkumná instituce pod hlavičkou Akademie věd ČR. Jejím posláním
je základní výzkum na pomezí chemie, biologie a medicíny a přenos jeho výsledků do aplikací
a komerční sféry. V počátcích měl vzniknout multioborový ústav, v němž biologické i chemické
skupiny a týmy spolupracují na společných tématech. Tento přístup přinesl významné úspěchy
díky průkopnickému výzkumu i praktickým aplikacím, zejména v oblasti medicinální chemie.
Na vývoji, stejně jako na administrativní i technické podpoře, se podílí přes 800 zaměstnanců,
z toho více než 190 doktorandů a 180 cizinců z desítek zemí světa.
Nejúspěšnějším vědcem ústavu byl proslulý prof.
Antonín Holý, který objevil řadu antivirotik, například
k léčbě AIDS nebo hepatitidy B. Komerční úspěch těchto
přípravků a významný příjem z licenčních poplatků za
patenty umožnil výrazný rozvoj ÚOCHB a proměnu celého
kampusu v moderní ústav se špičkovým zařízením,
přičemž dodavatelsky vše zajišťovala společnost SYNER.
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Nová strategie transformovala ÚOCHB v mezinárodně
uznávaný institut. Tradiční portfolio oblastí výzkumu,
zahrnující klasickou organickou, bioorganickou
a medicinální chemii spolu s biochemií, se rozšířilo
o teoretickou a fyzikální chemii, materiálovou vědu,
nanotechnologii a další související obory.
Ústav organické chemie a biochemie je předním tuzemským vědeckým pracovištěm, které spadá pod Akademii věd ČR.
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STAVBY PRO BUDOUCNOST

ELMARCO
LIBEREC

Z pohledu lidského oka nenápadná, při použití mikroskopu gigantická, i taková je společnost
Elmarco, přední dodavatel zařízení na výrobu nanovlákenných materiálů v průmyslovém
měřítku. Na začátku vývoje stála spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci, kdy firma
uzavřela licenční smlouvu na revoluční princip zvlákňování. Do dvou let vznikla první
průmyslová linka založená na technologii Nanospider. Dnes pod tímto názvem společnost
nabízí stroje v široké škále dle potřebné specializace – od přípravy laboratorních vzorků až po
průmyslovou výrobu ve velkých objemech.
Elmarco dnes vlastní přes 30 patentů s globální
působností, přičemž technologii Nanospider, na níž je
založeno celé portfolio strojů na výrobu nanovláken,
neustále rozvíjí. Proto bylo třeba postavit nové výzkumné
a vývojové centrum o rozloze 3 000 m2, čehož se ujala
společnost SYNER. Další externí výrobní prostory si firma
pronajímá, aby udržela tempo s rostoucími požadavky trhu.
A co vlastně je technologie Nanospider? Jde o unikátní
způsob zvlákňování z volné hladiny roztoku polymeru
v silném elektrostatickém poli. To umožňuje dodávat
výkonná zařízení, jež jsou schopna produkovat
nanovlákenný materiál s vysokou kvalitouv průmyslovém
měřítku.
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Využití technologie nemá hranice. Běžně nalézá uplatnění
třeba v elektronice, zdravotnictví, strojírenství, dále
v chemickém, elektrotechnickém či optickém průmyslu
a také ve specifických oblastech, například při výrobě
konstrukčních prvků raketoplánů nebo pro vojenské účely.

Společnost Elmarco je průkopníkem ve vývoji a aplikaci nanotechnologií.

137

STAVBY PRO BUDOUCNOST

NEUTRALIZAČNÍ
A DEKONTAMINAČNÍ STANICE
STRÁŽ POD RALSKEM

V oblasti bývalých uranových dolů, kde dříve probíhala chemická těžba, je vybudován komplex
unikátních sanačních technologií. Ty různými způsoby zajišťují odstranění kontaminantů
z vyčerpaných roztoků. Sloučeniny uranu jsou zachycovány na iontoměničích, oddělovány
pomocí tepelného zahušťování roztoků a následné krystalizace kamence nebo přepracovávány
a ukládány v podobě nerozpustných kalů.
Čerpání zbytkových technologických roztoků je řízeno
matematickými modely, které vyhodnocují výsledky
geologického monitoringu. Roztoky s nejnižší koncentrací
zpracovávají neutralizační a dekontaminační stanice,
na jejichž výstavbách se společnost SYNER podílela
dodávkou stavebních prvků i provozních souborů.
Výstavba stanice zahrnuje vždy zhotovení několika objektů
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se sanační technologií. Vlastní hala je ryze technologický
objekt, jehož výjimečnost spočívá ve funkčnosti. Kýženým
výsledkem je pak zvýšení celkové kapacity vyvádění
kontaminantů z podzemí na více než 100 000 tun ročně.
Bez výstavby by proces sanace horninového prostředí trval
odhadem o 70 let déle.
Neutralizační a dekontaminační stanice zajišťuje zrychlení sanace území, které v minulosti zasáhla chemická těžba uranu.
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STAVBY PRO BUDOUCNOST

POLYGON BMW
SOKOLOV

Nové vývojové centrum automobilky BMW vyrůstá od roku 2020 u Sokolova a společnost
SYNER se hrdě řadí mezi jeho stavební dodavatele. Z důvodu zachování předního postavení na
poli výrobců automobilů vnímá BMW projekt jako velmi důležitý, a proto do technologického
pokroku nepřestává investovat. BMW Group se svými dodavateli dodržuje časový plán
a zahájení prvních zkoušek by mělo proběhnout v polovině roku 2022 na šesti testovacích
modulech.
Vývojové centrum je prvním svého druhu ve východní
Evropě. Je navrženo pro testy průlomových technologií
alternativních pohonů (elektrických i vodíkových),
digitalizace, umělé inteligence a autonomního řízení.
Celková investice přesahuje hodnotu 300 milionů eur.
Stavba vyrůstá na ploše bývalé uhelné výsypky, takže
jejím vznikem dochází k rekultivaci území o rozloze
přibližně 600 hektarů. Cílem je vytvořit zkušební
prostor s testovací dráhou, který bude mimo jiné sloužit
i pro vývoj samořídicích automobilů a bezpečnostních
asistentů. Nová testovací dráha umožní simulaci vozidla
na všech typech vozovek – od několikaproudových
silnic přes dálnice až po všechny úrovně a třídy
silničních komunikací. V severní části testovací oblasti
bude pozemek zpřístupněn díky veřejné komunikaci.
Kromě zpevněných silnic a parkovacích ploch projekt
zahrnuje také celkem 15 budov podnikového zázemí pro
pracovníky skupiny BMW.
Projekt nového testovacího polygonu je výjimečný
nejenom rozsahem a rozmanitostí testovacích drah
v délce přes 100 km, ale také vyspělostí BIM metody
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projektování. Jde o využití takzvaného Building
Information Modelingu, nejmodernější formy projektové
přípravy staveb. BIM společně s technologiemi virtuální
reality celý proces usnadňuje a zefektivňuje.
Projekt je rozdělen do více než 84 samostatných BIM
modelů, přičemž stavební manažeři vybavení tablety
s těmito technologiemi podle stanoveného workflow
dohlížejí na kvalitu prací od samého začátku.
Citlivý přístup k životnímu prostředí a dotčeným
aglomeracím je při výstavbě klíčový. Před jejím zahájením
je detailně posuzován dopad na životní prostředí. Důležitá
je integrace udržitelnosti do všech procesů a business
modelů, která tímto způsobem dlouhodobě přispívá
k ekonomickému úspěchu. Důležitým faktorem je, aby
inovace měly smysl v benefitech pro zákazníky, ale
i v pozitivním vlivu na společnost a životní prostředí.

Výstavba polygonu přispívá k rychlejší aplikaci nových a k přírodě šetrných technologií v rámci automobilového průmyslu.
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INOVATIVNÍ
TECHNOLOGIE

Stavebnictví už dávno není jen o cihle a maltě. Dlouhodobě tento obor představuje jedno
z největších ekonomických a průmyslových odvětví. Stále se budují složitější a technicky
náročnější projekty a s tím také stoupají požadavky na zainteresované lidi. Ať už se jedná
o architekty, projektanty nebo samotné pracovníky na stavbách. Přestože v konečné fázi
zůstává lidský faktor rozhodující, je dnes možné díky inovacím a zvýšené automatizaci
pracovat s větší přesností i efektivitou. A společnost SYNER své zaměstnance v tomto
směru soustavně vzdělává.
Ve strojírenství se používá již roky, avšak ve stavebnictví
je top novinkou takzvaný Informační model budovy
neboli BIM (Building Information Modeling). Jedná se
o sofistikované inteligentní zařízení pro tvorbu a správu
objektů založených na digitálním modelu. Informační
model budovy je schopný pomocí softwaru pracovat ve
2D a 3D grafických záznamech s vysokým rozlišením
a velkou přesností. Také dokáže rozlišit veškeré materiály,
konstrukce a ostatní prvky v projektu. Virtuální model lze
sdílet mezi jednotlivými projekčními nástroji. V rámci BIM
je tak možné sdílet nejen grafický model a vizualizace,
ale i projektovou dokumentaci. Od roku 2022 má být v ČR
tato metoda u veřejných nadlimitních zakázek povinná,
proto se už dnes SYNER na změny připravuje. S přispěním
metodiky BIM tak vzniklo již několik velkých projektů,
například Telehouse Office Center v Praze, centrála ČSOB
v Hradci Králové nebo v současnosti realizovaný polygon
BMW u Sokolova.
Na inovativní postupy sází SYNER i při oplášťování
objektů. Především na výškových prosklených budovách
bývají k vidění hliníkové modulové fasády. Tento
konstrukční prvek SYNER využil v roce 2019 v pražské
Libni na administrativní budově Harfa Business Center
a k vidění je i na sousedním STAGES HOTEL Prague.
Modulová fasáda dává objektům velice osobitý vzhled.
Jejich kompletace probíhá ve velkých montovacích
halách, a to i s osazením, zasklením a výrobou
doplňkových prvků. Po smontování se zhotovené dílce
převážejí na stavbu, kde se pomocí mobilních jeřábů
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bez nutnosti využití lešení usazují na nosnou konstrukci
objektu. Zvolené postupy vedou k účelnějšímu plánování,
lepší kontrole jednotlivých dílů a výrazně menšímu riziku
poškození modulu nebo celé stavby. Produkce modulů
v hale navíc může probíhat všech dvanáct měsíců v roce,
bez ohledu na počasí. Celý proces od výroby až po
montáž je tak maximálně efektivní.
Ani beton už zdaleka není pouze šedivou hmotou.
Stavaři ze SYNER si v rámci střední Evropy mohou
připsat prvenství při používání tzv. grafického betonu
a jeho aplikování na oblé tvary. Vznikají tak funkční
a přitom designové prvky. Samotný výrobní proces
spočívá v nanesení speciálního filmu (tzv. retardéru)
s předem určeným motivem na povrch látky, který přijde
do kontaktu s betonem, a tím zpomalí jeho tuhnutí. Po
uplynutí zhruba 24 hodin se beton v místě vzoru vymyje,
čímž se dosáhne požadovaného efektu. Výsledný vzor
tvoří kontrast ploch světle hladkého zhydratovaného
betonu a ploch s nezhydratovaným cementem, kde
byl aplikován zpožďovač tuhnutí, a z nichž po vymytí
vystupuje kamenivo. Beton touto úpravou získá plastický
a barevný charakter. I když byl uvedený výrobní postup
vyvinut a aplikován především k produkci rovných stěn,
fasádních panelů a různých desek, SYNER na hradecké
centrále ČSOB dokázal touto technikou dekorovat oblé
monolitické sloupy. Stal se tak první stavební společností,
které se podařilo zhotovit grafický beton na objektu
válcového tvaru.
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STAGES HOTEL PRAGUE, Praha 9 – Libeň

Instalace modulových fasád urychluje
kompletaci opláštění budov.

Model budovy STAGES HOTEL Prague zanesený do softwaru,
který umožňuje práci v rámci metodiky BIM.

Aplikace unikátní technologie grafického betonu na oblé
stavební prvky, která se poprvé v Evropě podařila zrealizovat
na projektu ČSOB v Hradci Králové.
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Detail ukotvení modulové fasády na projektu
Harfa Business Center v Praze.
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VÝZNAMNÉ MILNÍKY

1991

1993

1999

2000

2003

2005

V srpnu byla založena společnost
SYNER. U zrodu firmy stál Petr
Syrovátko, ke kterému se připojil
Ing. Jiří Urban. Dodnes jsou oba
zakladatelé jedinými majiteli
společnosti.

V červnu tohoto roku se firma SYNER
registrovaná doposud na fyzickou
osobu transformovala na společnost
s ručením omezeným. U této právní
formy zůstala po celou dobu své
existence. SYNER si v tomto roce
postavil své první vlastní sídlo.

Roční obrat za stavební činnost
poprvé v historii společnosti
překonal hranici 1 miliardy korun.

SYNER se stavebně angažuje
v technologicky náročných
projektech a je generálním
dodavatelem stavební části nové
moderní liberecké spalovny. Protože
firma již dlouhodobě a významně
sponzoruje různé sportovní celky,
projekty a aktivity, rozhodla se
v tomto roce založit vlastní Nadaci
SYNER, která na další roky zaštítí
tuto agendu.

V tomto roce SYNER překonal další
finanční metu. Roční obrat firmy
přesáhl 2 miliardy korun.

SYNER expanduje do nových
regionů, a to akvizicí stavební firmy
na Moravě. Ta se časem transformuje
a vznikne pobočka SYNER v Brně.

2007

2010

2014

2016

2019

2021

Vodohospodářské a dopravní
stavby jsou „IN“, a proto i do těchto
segmentů namíří SYNER své výrobní
kapacity.

V tomto roce SYNER současně staví
trojici zakázek, když hodnota každé
přesahuje miliardu korun.

SYNER je jedinou stavební
společností v ČR, která se může
chlubit třemi postavenými
multifunkčními halami, a to v Liberci,
Karlových Varech a Třinci.

Za čtvrtstoletí své činnosti dokončil
SYNER přes 600 objektů v hodnotě
téměř 50 miliard korun.

Lokalita Prahy představuje pro
SYNER významný trh. Firma zde
staví dvojici administrativních budov
Harfa Business Center, multifunkční
kongresové centrum O2 universum,
unikátní STAGES HOTEL Prague – to
vše v sousedství O2 areny. V témže
roce SYNER projde redesignem
vizuální identity a představí nové
firemní logo obohacené o originální
syneroglyfy.

Společnost SYNER vstupuje do třiceti
let úspěšné existence na trhu. Firma
staví největší zakázky ve své historii:
novou centrálu ČSOB v Hradci
Králové a polygon BMW u Sokolova.

146

147

SLOVA INVESTORŮ

Jen těžko si vybavuji, kdy jsem se
s pojmem SYNER setkala poprvé.
Tuto společnost vnímám už mnoho
let jako nedílnou součást rozvoje
české ekonomiky. I při růstu
naší skupiny sehrává roli silného
obchodního partnera, který je velmi
profesionální, chápe naše nároky
a potřeby a i při své velikosti se snaží
být flexibilní.
Díky vzájemné velmi dobré
spolupráci jsme úspěšně dokončili
nebo právě dokončujeme více než
60 tisíc metrů kancelářských ploch
v projektu Harfa Business Center
a budujeme novou vstupní bránu do
Pařížské ulice. Společně pracujeme
na rozšíření nejmodernějšího
outletového centra v zemi o první
krytý zábavní park v České republice.
Věřím, že díky dosavadním
společným úspěchům bude SYNER
i v budoucnu jedním z našich velmi
blízkých partnerů.
Romana Benešová
CEO
Kaprain Group
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Pro realizaci projektu Hybernská 1,
který je v samotném srdci Prahy,
jsme hledali spolehlivého partnera,
jehož realizace jsou známkou
profesionality a špičkové kvality.
Jsem rád, že ve společnosti SYNER
jsme našli přesně to, co jsme hledali.
Jsem přesvědčený o tom, že na naše
společné dílo budeme hrdí nejenom
my jako investor a SYNER jako
realizátor, ale také Pražané. Projekt
Hybernská 1 byl totiž pro všechny
výzvou. Chtěli jsme zachovat
historickou hodnotu původní budovy
a zároveň vytvořit moderní místo
pro obyvatele a návštěvníky Prahy.
Myslím, že se nám to společně
podařilo.
Milan Fiľo
prezident a předseda dozorčí rady
ECO-INVESTMENT

S lidmi ze společnosti SYNER se
znám dvě desítky let, během kterých
jsme se pracovně několikrát potkali
na projektech v Jablonci nad Nisou,
v Rumburku a naposledy v Klášterci
nad Ohří. Pro svůj byznys jsme
potřebovali nové výrobní závody
nebo logistické haly a SYNER
přesně toto umí. Vždy dodrželi
termíny a kvalitu, vždy si poradili
s nepřesnostmi od projektanta
a dokázali i stroze funkční hale
vdechnout život. Naše závody stále
vyrábí, dokonce jsme museli jejich
kapacity navýšit, a proto jsem rád,
že jsme v SYNER našli spolehlivého
partnera, kterému jsme mohli bez
obav svěřit navazující realizace.
Firmě a jejím lidem i do dalších let
přeji nehasnoucí zápal a doufám, že
se naše cesty opět pracovně potkají.
Petr Marijczuk
Executive Vice President NAO
BENTELER Group

Naše spolupráce se společností
SYNER začala v roce 2016
při přípravě budování nového
multifukčního a kongresového
centra O2 universum. Předcházela

jí zejména dobrá zkušenost naší
mateřské společnosti PPF a mohu
potvrdit, že jsme se v uplynulých
letech mohli spolehnout na vysokou
profesionalitu a konstruktivní
nápady a řešení celého týmu SYNER.
I proto jsme se rozhodli, že naše
spolupráce bude pokračovat i při
výstavbě našeho dalšího objektu,
nového moderního STAGES HOTEL
Prague, jehož otevření plánujeme
na podzim roku 2021. Přestože po
dokončení hotelu další výstavbu již
neplánujeme, děkujeme společnosti
SYNER, že se pro realizaci našich
významných objektů stala naším
spolehlivým partnerem.
Robert Schaffer
CEO
Bestsport

Společnost SYNER znám dlouhou
dobu jako silného privátního hráče na
trhu dodavatelů staveb všeho druhu.
Vlastně jsem se s tímto jménem
setkal už na konci 90. let. Z lokálního
stavitele se stala společnost, která
působí po celé ČR a i v zahraničí.
Naše společnost přizvala do
výběrového řízení SYNER na projektu
přestavby a dostavby bývalé
telefonní ústředny TELEHOUSE
v Praze 6. Jelikož spolupráce
byla dobrá, tak předpokládáme,
že pokud budeme připravovat
jakoukoliv výstavbu, tak je pozveme
do výběrového řízení. Trojúhelník
investor – dodavatel – projektant
je velmi citlivá záležitost, protože
pokud vztahy nefungují, tak pak se
z manželství na 2-3 roky výstavby
stává peklo, resp. boj o peníze
a termíny. V případě SYNER tato
spolupráce byla naprosto v pořádku
a není mnoho stavebních firem, se
kterými se dá v klidu spolupracovat.
Na základě zkušeností a zejména
kvality vztahů vzniklo v podstatě
osobní přátelství s majiteli, a to je
další bonus celé spolupráce.
SYNER vnímám jako kvalitní
soukromou firmu, která má dobré
jméno.

Když jsme rozhodovali o výběru
vhodného partnera pro stavbu,
vnímali jsme, že pro společnost
SYNER není náš projekt jen obyčejná
zakázka, ale že je to pro ně výzva.
V roli generálního dodavatele sdíleli
lidé ze SYNER naši vizi i nadšení,
a tak byl sestaven tým, který
společně vnímal unikátnost projektu
a v monumentální sklobetonové
stavbě zanechal otisk duše.

Radek Pokorný
předseda představenstva
bpd development

Pavel a Václav Laštovkovi
zakladatelé a jednatelé
Proton Therapy Center Czech

Svou roli na úspěšném rozjezdu
protonového centra sehrála právě
společnost SYNER, a to díky
dodržení stavebního plánu, plnění
stanovených termínů a realizaci
takových parametrů stavby, na
které dekáda provozu není téměř
znát. Jsme velmi rádi, že centrum
s námi budovala česká firma,
kterou považujeme za špičku ve
svém oboru. V protonovém centru
se tak i díky této významné české
společnosti jíž léčilo více než
8 000 pacientů.
Blahopřejeme SYNER k 30. výročí
a rádi bychom vyjádřili vděčnost
a uznání všem zaměstnancům této
společnosti za dlouholetou práci
a úsilí.
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Liberec Jih – první privátní průmyslová zóna v České republice
Na začátku milénia stála společnost SYNER u zrodu
úplně první nestátní průmyslové zóny v ČR. Podílela se
na výkupu a sjednocení pozemků, byla u přípravných
a projekčních prací, zajistila byznys plán a financování
u bankovních institucí. Díky svému zaměření zde
i v několika navazujících etapách postavila téměř dvě
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desítky různě orientovaných výrobních závodů a další
desítky provozních a logistických objektů. Vedle toho
SYNER pro tuzemské i zahraniční investory kompletně
zasíťoval celé území průmyslové zóny a současně
zrealizoval potřebné pozemní komunikace a stovky
parkovacích míst.

1
2
3
4
5
6
7

DENSO MANUFACTURING – 1. etapa (2002–2003)
TOYOTA TSUSHO (2002–2003)
ACL COATING (2003)
SCHENKER (2004–2005)
LAIRD (2003)
FEHRER BOHEMIA (2002) – 1. a 3. etapa
SIGMAPLAST – 1. etapa (2011), 2. etapa (2015),
3. etapa (2016), 4. etapa (2019)

8
9
10
11
12
13
14
15

TRUMPF (2018) – 2. etapa
DENSO AIR SYSTEMS (2002–2003)
DAIHO SCHENK (2003)
C.S.CARGO (2003–2004)
A.S.A (2002–2006) – dnes FCC
SCONTO NÁBYTEK (2009)
AUTOTREND (2003–2004), přístavba (2019)
HYPERNOVA (1999) – dnes OC NISA
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CERTIFIKÁTY,
OSVĚDČENÍ, TITULY

Kvalita se odráží v ratingu

Pestrá sbírka stavebních „Oscarů“

Úspěchy napříč všemi oblastmi

Značka není pouhým vyjádřením názvu společnosti, ale má vypovídat i o její hodnotě, vlastnostech, kvalitách či
odbornosti. SYNER svoji značku buduje už tři desítky let. Na obchodních jednáních, během výstavby, ale i směrem
k veřejnosti se dlouhodobě prezentuje jako úspěšná společnost s profesionálním přístupem. Firma vnímá reputaci
a dobré jméno jako hlavní ukazatele prosperujícího podnikání. Tyto aspekty samozřejmě nelze získat mávnutím
kouzelného proutku, ale je nutné na nich s pokorou a vytrvalostí dlouhodobě pracovat. Velký podíl na rozvoji
společnosti mají i samotní zaměstnanci, kteří zodpovědně odvádějí svoji práci, utvářejí charakter firmy a přidávají na
její prestiži. Tu sleduje jak konkurence, tak potenciální investoři, kteří pro své projekty vyžadují certifikáty dokládající
odbornost. Ve společnosti SYNER získávají partnera, který je držitelem řady osvědčení dle tuzemských i evropských
norem.

Totéž, co je pro filmový průmysl vyhlášení „Oscarů“,
je pro tuzemské stavaře soutěž Stavba roku, kterou
od devadesátých let organizuje Nadace pro rozvoj
architektury a stavitelství. SYNER se svými projekty
soutěží pravidelně a stejně tak pravidelně dosahuje
předních příček. Porota složená z renomovaných
architektů vedle celkového konceptu a architektonického
řešení posuzuje použité technologie, technické
a materiálové zpracování a další specifické parametry.
Zároveň jsou velice podstatnými kritérii investiční záměr
a přínos stavby pro dotčenou lokalitu. SYNER v soutěži
Stavba roku ve své historii získal přes 20 nominací
a 15 hlavních titulů Stavba roku, včetně ceny
za zahraniční realizaci.

Tuzemský stavební „Oscar“ však není zdaleka jedinou
soutěží pořádanou na území ČR. Paralelně existují jiné
oborové či speciální projekty zaměřené na development,
reality, vodohospodářství, dopravu či investice.
Téměř každý segment trhu nabízí vlastní soutěž a díky
rozmanitosti projektů je to pro SYNER příležitost přihlásit
se a bodovat.

Jeden z mnoha titulů Stavba roku.

Ocenění společnost získává v řadě dalších žebříčků.

Certifikát integrované reference 2021 za roky 2016 - 2020 z přehlídkových soutěží:
Stavba roku | Zahraniční stavba roku | Stavba roku Středočeského kraje | Urbanistický projekt roku | Cena Inženýrské komory ČKAIT | Grand Prix obce architektů | Česká cena za architekturu |
Presta Jižní Čechy | Nejlepší dodavatel roku | Baumit – Fasáda roku | Dopravní stavba roku | Dřevěná stavba roku | Stavba roku Plzeňského kraje | Stavba roku Zlínského kraje | Soutěž Karla
Hubáčka | Stavba roku Královéhradeckého kraje | Stavby Karlovarského kraje | Stavba Ústeckého kraje | Stavba Vysočiny – Stavba kraje Vysočina| Stavba roku v Pardubickém kraji | Stavba roku
Olomouckého kraje | Stavba Moravskoslezského kraje | Stavba Jihomoravského kraje |Tondach Pálená střecha | Úsporný dům

Excelentní kvalita
pro

SYNER, s.r.o.
za celkový počet 12 160 bodů a za umístění na 4. místě z 710 posuzovaných firem v uvedených přehlídkových soutěžích.

kategorie stavební dodavatelé
V Praze dne 13. května 2021
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Tento certifikát, vychází z mnohaletého sledování a databáze hodnocení získaného z řady soutěží a přehlídek, které využívající nezávislé odborné poroty a hodnotitelské postupy, slouží jako
objektivizovaná reference do výběrových řízení.

Rating kvality realizovaných projektů.
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FIRMA JAKO ČLOVĚK

KDYBY BYL SYNER LIDSKOU BYTOSTÍ,
POPSALI BYCHOM HO NĚJAK TAKTO:

1.

4.

7.

9.

Je stabilní a spolehlivý. Dlouhodobě
zaměstnává přes 350 lidí a dalším tisícům
zadává práci formou subdodávek.

Ví, co je kvalita. Své stavby buduje
v kvalitě nejvyšších standardů, které splňují
nejen náročná přání investorů, ale
i přísné požadavky na udržitelnost podle
mezinárodních certifikací LEED a BREEAM.

Jde s dobou. Pro svou práci využívá moderní
technologie včetně informačního modelu
budov BIM.

Umí se podělit o úspěch. Podporuje
řadu sportovních a kulturních projektů
na profesionální i amatérské úrovni.

2.

5.

8.

10.

Je pracovitý a houževnatý.
Dokončil přes 700 staveb.

Dodržuje pravidla a normy.

Dbá na ochranu životního prostředí.
Používá ekologicky šetrné materiály a hledá
nové cesty k recyklaci stavebního odpadu.

3.

6.

Pomáhá potřebným. Mezi ty, kteří potřebují
pomoc, rozdal prostřednictvím svojí nadace
přes 65 milionů korun a další miliony
poskytl v materiální pomoci.

Umí vydělávat. Za tři desítky let realizoval
zakázky za 70 miliard korun.

Je soutěživý a umí vyhrávat. Má na svém kontě
stovky úspěchů ve stavebních tendrech.
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O2 UNIVERSUM, kongresové a multifunkční centrum, Praha 9 – Libeň
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STAGES HOTEL PRAGUE, Praha 9 – Libeň, finalizace opláštění
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SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec 4
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syner.cz

Pobočky
Praha
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160 00 Praha 6
Murmanská 1475/4
100 00 Praha 10
Brno
Kaštanová 639/143
617 00 Brno – Horní Heršpice
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