
Partner in major construction and development projects



Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat

„Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. 
bylo naplnění cílů roku 2012, kdy se přes pokračující recesi stavebního 
trhu a reálný pokles stavební výroby v ČR podařilo splnit obchodní 
plán – dosáhnout obratu nad 2,5 mld. Kč a zachovat v plné výši 
zaměstnanost. Přesto vedení firmy přistoupilo k zásadnímu rozhodnutí. 
Proběhla restrukturalizace firmy - a to jak na úrovni managementu, 
tak fyzickým oddělením developerských projektů od hlavní stavební 
činnosti. Jde o výsledek spolupráce s renomovanou poradenskou 
firmou Deloitte. Nově vzniklá developerská společnost GEMO 
DEVELOPMENT, spol. s r.o., člen koncernu GEMO, přebírá stávající 
developerské aktivity a GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. pokračuje 
v realizaci stavebních projektů.

Celý proces restrukturalizace firmy byl, mimo výše zmiňované rozdělení, 
úspěšně završen počátkem roku 2013 také delegováním nových posil 
v managementu firmy. Sám nadále zůstávám ve firmě aktivně činný 
s primárním cílem odpoutat se od operativních činností a věnovat se 
intenzivně zejména strategickému řízení. Očekávám, že dlouhodobé 
úspěchy budou pokračovat a zvýší se efektivita obchodní i výrobní 
činnosti.“

Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

I expect our long-term success to continue

“Proof of the strong economic foundation of GEMO OLOMOUC, spol. 
s r.o. was the fulfilment of the company’s 2012 objectives; despite the 
ongoing recession in the construction industry and the real decline 
in building in the Czech Republic, we managed to meet our business 
plan of CZK 2.5 billion in revenue and maintain full employment. 
Nevertheless, management made the important decision to restructure 
the company – both at management level and by separating 
development projects from the main construction activities. This move 
was the result of our collaboration with the renowned consulting 
firm Deloitte. The newly formed development company GEMO 
DEVELOPMENT, spol. s r.o., a member of the GEMO group, will now 
take over existing development activities, and GEMO OLOMOUC, spol. 
s r.o. will continue our construction projects.

The whole process of restructuring the company, apart from the above 
mentioned division, was successfully completed in early 2013 by filling 
new management positions. I will continue to play an active role in the 
company, with a primary goal of breaking away from operations and 
vigorously focusing in particular on strategic management. I expect 
our long-term success to continue and the efficiency of business and 
manufacturing operations to increase.”

Jaromír Uhýrek, executive
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My goal is to build on the firm’s achievements and continue 
with the established priorities

“A new task and challenge is the management of the firm at the 
operational level to meet the goals of increased efficiency and quality 
in all areas. I want to make better use of internal resources, implement 
cost-saving measures and improve operational, sales and production 
results as early as 2013 and 2014. These steps will help prepare the 
firm for the consolidation of the construction market, the results of 
which may be apparent in a few years. Personally, I can contribute by 
my experience both from development projects that I have successfully 
managed in the ING Real Estate group at home and abroad, and from 
my vast experience in the construction industry. I would like to use my 
managerial experience to bring new impulses to the firm and, along 
with my team, multiply the successes of GEMO OLOMOUC. Close 
cooperation with executive J. Uhýrek, who determines the strategic 
development of the firm, gives me the opportunity to build on existing 
successes and continue with established priorities - to be an important 
partner of major construction and development projects.”

Bohumil Mach, CEO

Mým cílem je navázat na dosavadní úspěchy firmy 
a pokračovat v dříve nastaveném směru

„Novým úkolem a zároveň výzvou je řízení firmy na operativní úrovni 
tak, abychom naplnili cíle v podobě zvýšené efektivity a kvality ve všech 
oblastech. Chci více využívat vnitřních zdrojů, prosazovat úsporná 
opatření a zvýšit provozní, obchodní i výrobní výsledky již během 
roku 2013 a 2014. Tímto se firma připraví na konsolidaci stavebního 
trhu, který se může projevit ve výhledu několika málo let. Osobně 
mohu přispět zkušenostmi jak z developerských projektů, které 
jsem úspěšně řídil ve skupině ING Real Estate doma i v zahraničí, tak 
z bohatých zkušeností ze stavební výroby. Chci zúročit svoji dosavadní 
manažerskou praxi, přinést nové impulzy a znásobit se svým týmem 
úspěchy společnosti GEMO OLOMOUC. Úzká spolupráce s jednatelem 
Ing. J. Uhýrkem, který určuje strategický vývoj firmy, mi poskytuje 
možnost navázat na dosavadní úspěchy a pokračovat v již dříve 
nastaveném směru – být významným partnerem velkých stavebních 
i developerských projektů.“

Ing. Bohumil Mach, výkonný ředitel
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Univerzitní medicínské centrum LF UK v Plzni

Projekt zahrnuje výstavbu tří budov nového kampusu – Univerzitního medicínské-
ho centra (UniMeC) LF UK v Plzni pro pět teoretických ústavů: Ústav farmakolo-
gie a toxikologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav fyziologie, Ústav biologie 
a Ústav biofyziky. Cílem projektu je rozšíření ploch pro výuku a výzkum, které jsou 
v současné době umístěny v již nevyhovujících památkově chráněných objektech 
LF v Plzni. Konstrukčně je stavba řešena jako monolitický železobetonový skelet, 
přičemž obvodové stěny jsou z keramických tvarovek, doplněné tepelnou izolací. 
V budově budou lokalizovány moderně zařízené posluchárny, laboratoře, pra-
covny pedagogů a další související prostory. 

Realizace díla se skládá ze tří částí:

1 Objektu SO 04 – UniMeC LF UK v Plzni – sedmipodlažní objekt pro pět teore-
tických ústavů o celkové užitné ploše 4960 m2 včetně příslušných provozních 
souborů.

2 Objektů Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni, a to SO 01 – Experi-
mentální laboratoře, který představuje čtyřpodlažní budovu s užitnou plochou 
2710 m2 a objektu SO 02 – Experimentální laboratoře, rozkládajícího se na třech 
podlažích o celkové užitné ploše 1415 m2 včetně příslušných provozních soubo-
rů.

3 Objektů podmiňujících infrastrukturu celého medicínského centra, která je tvo-
řena sadovými úpravami, zpevněnými plochami, novým dopravním napojením, 
kanalizací, vodovodem, horkovodem, vedením vysokého napětí, osvětlením 
areálu, vedením optických kabelů a oplocením.

University Medical Centre, Faculty of Medicine in Plzeň

The project includes the construction of three buildings for the new campus – 
the University Medical Centre (UniMeC), the Faculty of Medicine in Plzeň for five 
theoretical institutes: the Institute of Pharmacology and Toxicology, the Institute 
of Pathological Physiology, the Institute of Physiology, the Institute of Biology 
and Institute of Biophysics. The project aims to increase the space for teaching 
and research, which are currently conducted in unsuitable listed buildings of 
the Faculty of Medicine in Plzeň. Structurally, the building is designed as a mon-
olithic reinforced concrete frame, while the external walls are made of ceramic 
fitting supplemented with thermal insulation. The building will house modern 
lecture halls, laboratories, teachers‘ offices and other associated areas. 

Project implementation consists of three parts:

1 Building SO 04 – UniMeC, Faculty of Medicine in Plzeň – a seven-storey build-
ing for five theoretical institutes with a total floor area of 4,960 m2, including 
operational units.

2 Buildings of the Biomedical Centre at the Faculty of Medicine in Plzeň, namely 
SO 01 – Experimental Laboratory, which is a four-storey building with a floor 
area of 2,710 m2, and building SO 02 – the Experimental Laboratory occupying 
three floors with a total floor area of 1,415 m2, including the operational units.

3 Infrastructure for the whole medical centre, consisting of landscaping, paved 
surfaces, new transport connections, sewerage, water supply, heat supply, high 
voltage lines, area lighting, fibre optic cables and fencing.
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Výstavba budovy „G”, Technická univerzita v Liberci

Čtyřpodlažní budova s celkovou kapacitou pro cca 1400 osob bude 
svým účelem a charakterem naplňovat hlavní výukový objekt Technické 
univerzity v Liberci. Projekt budovy ve standardu nízkoenergetické stav-
by o celkové ploše 9400 m2 navazuje na osnovu univerzitního kampusu 
z 50. let 20. století. Je koncipován jako lineární hmota, podélně osaze-
ná do svahu vrchu Na Skřivánku. Svou dominantní polohou a rozměry 
se bude řadit k významným stavbám v okolí a ve městě.
Budova je nejširší ve svém 3. NP, ve kterém jsou situovány kapacitní 
výukové, společenské a shromažďovací prostory. V této úrovni jsou vý-
chodním směrem z hlavní hmoty vysunuty objekty poslucháren a auly, 
přičemž jejich střechy, porostlé extenzivní zelení, budou postupně splý-
vat s terénem. 

Construction of building „G“, Technical University of 
Liberec

The four-storey building will hold about 1,400 people and will 
serve as the main teaching building for the Technical University 
in Liberec. Designed as a low-energy building with a total area 
of 9,400 m2, the building is incorporated into the layout of the 
university campus from the 1950s. The linear structure is set length-
wise into the slope of Na Skřivánku Hill. Its dominant position and 
dimensions will make it one of the prominent buildings in the area 
and in the city as a whole.

The building’s widest point is on the 3rd floor, which houses 
high-capacity educational, social and assembly spaces. At this lev-
el, auditoriums and lecture halls project eastwards from the main 
body of the building, and their roofs covered with heavy vegeta-
tion will gradually merge with the terrain. 
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Rozvoj výstaviště Flora II Olomouc

Uvažovaný záměr revitalizace areálu Výstaviště Flora v této etapě po-
čítá s rekonstrukcí stávajícího pavilonu A1, jehož funkce jako víceúče-
lového sálu zůstává nezměněna, dále s dostavbou první fáze rozšíření 
pavilonu A2 a dostavbou správní budovy včetně infrastruktury.

•  Cílem rekonstrukce pavilonu A1 (SO 01) je jeho uvedení do stavu, 
který odpovídá současným standardům výstavnictví. Celkově dojde 
k podstatnému zvýšení komfortu prostředí pro návštěvníky i ke zlepše-
ní zázemí. Stávající pavilon A byl postaven v roce 1971 podle projektu 
Ing. arch. Petra Braunera a je největším výstavním pavilonem olomouc-
kého výstaviště. 

•  Pavilon A2 - I. etapa (SO 02) – předmětem je realizace novostavby 
navazující na jihozápadní stranu stávajícího pavilonu A a jeho galerii. 
Pavilon A2 bude dispozičně upraven tak, aby přispěl ke zvýšení sou-
časné výstavní kapacity novými plochami. Je řešen jako dvoupodlažní 
podsklepený objekt. Část 2. NP tvoří střešní terasa, která navazuje na 
terasu stávajícího pavilonu a na terasu provozní budovy s restaurací. 

•  Provozní budova (SO 03) je tvořena ze dvou architektonicky integro-
vaných, ale provozně oddělených částí. První část tvoří restaurace s te-
rasou a chodbou propojující objekt SO 03 s budoucím pavilonem A2, 
druhou pak čtyřpodlažní správní budova s kancelářemi provozu.

Development of Flora II Olomouc Fairgrounds

At this stage, the envisaged project to renovate the Flora Fairgrounds 
will focus on the reconstruction of existing Exhibition Hall A1, the 
function of which as a multi-purpose hall remains unchanged; also, 
with the completion of the first stage, the expansion of Exhibition 
Hall A2 and the completion of the administrative building, including 
infrastructure, is planned.

•  The reconstruction of Exhibition Hall A1 (SO 01) aims to restore it to 
a state that conforms to current exhibition standards. Overall, the 
comfort of visitors should substantially increase and the facilities 
should improve. Designed by Ing. architect Petr Brauner, existing 
Exhibition Hall A, the largest Exhibition Hall at the Olomouc 
Fairgrounds, was built in 1971. 

•  Exhibition Hall A2 – Stage I (SO 02) – a new building connected to 
the south-west side of existing Exhibition Hall A and its gallery will 
be built. The layout of Exhibition Hall A2 will be modified to provide 
new exhibition areas, thus helping to increase current capacity. It is 
designed as a two-storey building with a basement. Part of the 2nd 
floor consists of a roof terrace, which connects to the terrace of the 
existing exhibition hall and to the terrace of the operation building 
with a restaurant. 

•  Operation building (SO 03) consists of two integrated yet operation-
ally separate parts. The first part consists of a restaurant with a terrace 
and a corridor linking building SO 03 to future Exhibition Hall A2, while 
the other is a four-storey administration building with offices. 
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Nová Karolina – Trojhalí, Ostrava

Rekonstrukcí industriálního památkově chráněného objektu Trojhalí 
v bývalé ostravské koksovně Nová Karolina vznikne multifunkční hala. 
Připojí se tak k předchozím vítkovickým objektům jako je Vysoká pec, 
Energetická ústředna nebo Gong, který vznikl přeměnou plynojemu.

Provozní i architektonický koncept komplexu tří hal je založený na 
myšlence jejich zpřístupnění přes společný podzemní prostor. Nově 
navržené suterény vytvářejí pod starými halami kvalitní zázemí uživatelů, 
připojují a usměrňují veškeré toky lidí přicházejících z povrchu a cíleně 
jim umožňují obsazovat pozice pod střechami hal. Komplex bude 
také spojen podzemní chodbou s podzemními garážemi obchodně-
zábavního centra Forum Nová Karolina.

Přestavba budov bude stát zhruba 180 milionů korun a 85 % z těchto 
nákladů by měly tvořit finanční prostředky z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezského kraje. Projekt o celkové využitelné ploše 
cca 10500 m2 zastřešuje společnost Trojhalí, ve které má podíl město 
Ostrava, Vítkovice a Moravskoslezský kraj. Architektonické řešení 
zpracoval architekt Josef Pleskot, který je také autorem rekonstrukce 
areálu Dolní oblast Vítkovice. 

Nová Karolina – Trojhalí, Ostrava

The listed industrial Trojhalí building in the former Nová Karolina 
coking plant in Ostrava will be converted into a multi-purpose hall, 
becoming part of other Vítkovice facilities such as the blast furnace, 
the energy distribution station and Gong, a centre created by the 
conversion of a former gas holder. 

The operating and architectural concept of the three-hall complex 
is based on the idea of their accessibility through a common 
underground space. The newly designed basement areas create 
excellent facilities for users, connecting and streamlining the flow  
of arriving visitors from the ground level and directing them to areas 
beneath the roofs of the halls. An underground passage will also 
connect the complex with the underground garages of the Forum 
Nová Karolina shopping and entertainment centre.

The reconstruction of the halls will cost about CZK 180 million, and 
85 % of these costs should be funded by the Regional Operational 
Programme of the Moravian-Silesian Region. The project with a total 
usable area of about 10,500 m2 is managed by Trojhalí, a partnership 
between the city of Ostrava, the Moravian-Silesian Region and 
Vítkovice. The architectural design was prepared by Josef Pleskot,  
who also designed the Lower Vítkovice area. 
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Centrum výzkumných institutů a doktorských studií, 
Masarykova univerzita, Brno

Cílem výstavby Centra výzkumných institutů a doktorských studií 
– CVIDOS je zkvalitnění stávající výuky a rozšíření prostor o téměř 
3890 m2 nových ploch pro výzkum a samostudium. 

Nový multifunkční šestipodlažní objekt je řešen jako samostatně stojící 
budova. Jeho celkový vzhled je však přizpůsoben charakteru stávající 
budovy, se kterou je také ve 2. NP propojen komunikačním koridorem. 
1. PP objektu CVIDOS bude využito pro technické zabezpečení provozu 
budovy. 1. NP až 3. NP jsou vyhrazena pro provoz knihovny. Součástí 
přední části 3. NP budou také kanceláře a víceúčelová zasedací míst-
nost pro shromáždění zaměstnanců, studium i prezentace. Prostory 4. 
a 5. NP jsou určeny pro kanceláře a laboratoře a vytvoří kvalitní a nad-
standardní zázemí pro pracovníky institutů. 

The Centre of Research Institutes and Doctoral Studies, 
Masaryk University, Brno

The aim of the Centre of Research Institutes and Doctoral Studies 
(CVIDOS) is to improve the existing teaching and extend the premises 
by nearly 3,890 m2 of new spaces for research and self-study. 

The new six-storey multi-purpose building is designed as a stand-
alone structure. Its overall appearance, however, is adapted to the 
character of the existing building to which it connects on the 2nd floor 
by a corridor. The 1st underground floor of CVIDOS will be used for 
the building’s technical facilities. The 1st to 3rd floors are reserved 
for library operations. The front part of the 3rd floor will also include 
offices and a multi-purpose meeting room for employee gatherings, 
study and presentations. Spaces on 4th and 5th floors are designed 
for offices and laboratories and will create high-quality and premium 
facilities for the institute staff. 
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architekt: Pelčák a partner architekti, vizualizace: MISS3

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2.etapa, 
Masarykova Univerzita, Brno

Stavebními úpravami a výstavbou v areálu Fakulty informatiky a Ústavu 
výpočetní techniky Masarykovy univerzity vznikne vědeckopedagogic-
ké a vědeckovýzkumné pracoviště evropské úrovně.

•  Cílem projektu 1. etapy je vytvoření potřebného zázemí s vazbou na 
zkvalitnění výuky a výzkumně vývojových a inovačních aktivit Fakulty 
informatiky MU. Stavba zahrnuje novostavbu budovy A1 a navazu-
jícího krytého parkovacího stání P2, stavební úpravy budov B a C, 
podmiňující přípojky a přeložky inženýrských sítí a nezbytné úpravy 
venkovních ploch.

•  Účelem stavby 2. etapy – CERIT Science Park je realizace vědecko-
technického parku a podnikatelského inkubátoru se specializací na 
oblast informačních a komunikačních technologií.

Projekt CERIT zahrnuje přístavbu nové osmipodlažní budovy A2 na-
vazující na stávající budovy areálu Fakulty informatiky MU, dostavbu 
zastřešených parkovacích stání P1 ve dvorní části areálu a nezbytné 
stavební úpravy navazující budovy C. Vznikne tak integrovaný objekt 
s převážně kancelářskými prostory, které budou určeny k pronájmu ex-
terním podnikatelským subjektům, dále pak s prostory pro vzdělávací 
a prezentační aktivity, včetně parkovacích míst přímo v areálu. 

Construction and modernization of FI and ICS MU – 1st and 
2nd phase, Masaryk University, Brno

Building modifications and construction on the premises of the 
Faculty of Informatics and Computer Science of Masaryk University 
will create scientific and research facilities on a European level.

•  The aim of the project’s 1st stage is to create the necessary facilities 
linked to the improvement of the teaching, R&D and innovation 
activities of the Faculty of Informatics. The project includes the 
new A1 building and the adjacent P2 roofed parking spaces, the 
modification of buildings B and C, the necessary connection and 
relocation of utilities and related area landscaping.

•  The purpose of the 2nd stage (CERIT Science Park) is the 
construction of a science and technology park and a business 
incubator specializing in information and communication 
technologies.

The CERIT project includes the new eight-storey A2 extension of the 
existing buildings of the Faculty of Informatics, the completion of the 
P1 roofed parking spaces on the court premises and the necessary 
construction adjustments to building C. This will create an integrated 
building with mostly office spaces, which will be leased to outside 
businesses, as well as space for education and presentation activities, 
including parking spaces directly on the premises.
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Clarion Congress Hotel, Ostrava

With the largest convention centre in northern Moravia, Clarion 
Congress Hotel Ostrava is located in a quiet part of the city. It currently 
offers 106 rooms and suites with catering and conference facilities. The 
project includes both new construction as well as the renovation of the 
existing building. The renovation of both floors of the building’s social 
section will create a direct connection with the new convention section. 
The modernization will also involve food service facilities, the restaurant 
and wellness centre. All construction work will be carried out while the 
hotel remains in operation.

A brand new multi-purpose conference hall with a large foyer and 
smaller lounges can accommodate conferences with up to 1,600 
guests. The main hall for 1,000 people is dominated by a modern 
and spacious lobby. The convention centre is located perpendicular 
to the accommodation wing and has a direct connection to the social 
section. Thanks to its modern design, advanced technologies and new 
convention facilities, the hotel mostly aims at business clientele.

Clarion Congress Hotel, Ostrava

Clarion Congress Hotel Ostrava s největším kongresovým centrem 
na severní Moravě je umístěn v klidové zóně Ostravy. V současnosti 
nabízí 106 pokojů a apartmá s gastronomickým a konferenčním 
zázemím. Stavební dílo zahrnuje jak novostavbu, tak rekonstrukci 
stávajícího objektu. Rekonstrukcí obou podlaží společenské části 
stávajícího objektu vznikne přímé propojení s novou kongresovou 
částí. Modernizace se týká také gastronomického zázemí, restaurace 
a wellness centra. Veškeré stavební práce probíhají za provozu hotelu.

Zcela nový víceúčelový kongresový sál s velkorysým foyer a s menšími 
salonky má kapacitu až 1600 kongresových míst. Hlavnímu sálu pro 
1000 osob vévodí moderní a prostorné lobby. Kongresové centrum 
je lokalizováno kolmo na křídla lůžkové části a je v přímé návaznosti 
na společenskou část. Hotel díky modernímu designu, špičkovým 
technologiím a novému kongresovému zázemí oslovuje převážně 
business klientelu.
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Dostavba budovy Slovanského gymnázia, Olomouc

Projekt dostavby v podobě nové pětipatrové budovy je situován v mís-
tě nádvoří stávajícího areálu Slovanského gymnázia. Je řešen v moder-
ním architektonickém stylu, citlivě navazujícím na původní historický 
objekt, se kterým je také v každém podlaží propojen. Cílem realizace 
projektu je vybudovat moderní odborné učebny pro fyziku, chemii, bio-
logii, výpočetní techniku, digitální jazykovou laboratoř a vytvořit kvalitní 
zázemí pro vyučující i další třídy. 

Součástí výstavby je také nová jídelna s kapacitou 370 míst a výdejem 
obědů až pro 1500 strávníků. Zajímavostí bude hřiště na střeše objektu. 
V místě částečného podsklepení nové budovy vzniknou šatny studentů 
a provozně-technické zázemí.

Annex to the Slavonic Grammar School, Olomouc

The project is designed as a new five-story annex in the courtyard of 
the existing Slavonic Grammar School. The modern design respects 
the original historic building, with connections on each floor. The aim 
of the project is to build modern classrooms for physics, chemistry, 
biology and computer science as well as a digital language lab, and to 
create high-quality facilities for teachers and students. 

The building also includes a new 370-seat cafeteria serving lunches to 
up to 1,500 diners. Sports facilities on the roof are an interesting design 
feature. The basement under part of the building will house students’ 
locker rooms and operational and technical facilities.

23 gemo  2012—2013 22 gemo  2012—2013 



Avion Shopping park – Nový Avion, modernizace nákupní 
galerie, Ostrava

Modernizace nákupní galerie Nový Avion v podobě nové obchodní 
pasáže s unikátním designem a zaměřené na luxusnější módu, navazu-
je na již dříve realizovanou etapu SEVER a VÝŠKOVICKÁ. 

Realizace projektu je rozdělena do několika etap a fází. První fáze rea-
lizace – etapa TP01 – byla zahájena začátkem roku 2012, a to demolicí 
stávající části obchodního centra a následným výkopem stavební jámy. 
Předmětem etapy TP 02–07 je provedení novostavby objektu, přeložek 
inženýrských sítí, komunikací a terénních úprav. 

Avion Shopping Park – New Avion, modernization of 
shopping gallery, Ostrava

The modernization of the shopping gallery of New Avion in the form 
of a new shopping mall with a unique design focused on higher-
end fashion connects to the previously constructed NORTH and 
VÝŠKOVICKÁ phases. 

The project is divided into several stages and phases. The first 
implementation phase – TP01 – was launched in early 2012 by pulling 
down the existing shopping centre and subsequently excavating the 
foundation pit. The TP 02-07 stage should see the construction of 
a new building, relocation of the utilities and roads and landscaping.  
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Modřanský Háj Residential Complex, Prague

The aim of the Modřanský Háj residential project is to build a com-
pact complex of residential units for permanent residents living in 
apartment buildings and individual family houses. Each residential 
unit is connected to a road system that ensures a quiet residential 
area standard; additional features will include parking areas, green 
areas and social amenities.

The future residential complex comprises a group of residential 
buildings:

•  Residential buildings A – one to two rows of houses grouped 
in pairs with a basement car park under a common terrace. The 
buildings are designed as a three-storey, three-wing layout with 
a basement.

•  Building B, on the other hand, is an isolated stand-alone structure 
with a commercial floor standing in the middle of the square.

Obytný soubor Modřanský Háj, Praha

Záměrem rezidenčního projektu Modřanský háj je vybudovat ucele-
ný komplex bytových jednotek k trvalému bydlení obyvatel v byto-
vých domech a v individuálních rodinných domcích. Jednotlivé rezi-
denční jednotky mají napojení na komunikační systém ve standardu 
zklidněné obytné zóny a jako doplňkové funkce budou řešeny i par-
kovací plochy, rekreační plochy zeleně a občanská vybavenost.

Budoucí obytný areál zahrnuje skupiny bytových domů:

•  Bytové domy A – jedna až dvě řady obytných domů sdružených do 
dvojic na společné terase ukrývající parkovací suterén. Objekty jsou 
řešeny jako dispoziční trojtrakt, třípodlažní a podsklepené. 

•  Objekt B je naopak izolovaný solitérní dům s obchodním parterem, 
stojícím uprostřed náměstí.
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BB Centrum – Building DELTA, Prague

Situated in Prague 4, the BB Centre – DELTA Building is the next step 
in expanding the BB Centre in Prague. Its completion will increase 
the capacity of one of the largest administrative centres in the Czech 
Republic by an additional 40,000 m2 of office space. 

The new office building is composed of two main buildings: DELTA 
I and DELTA II, which have a regular-shaped layout in the form of the 
letter H. The building will offer six underground and eight above-
ground storeys, with a total height up to the attic of about 38.1 meters 
above the ground. More challenging parts of the project will include 
the laying of the building’s foundations at a depth of 16.5 metres below 
ground level and the construction of an all-glass envelope in terms 
of thermal and technical parameters. The building aims to obtain 
the BREEAM certification level of “very good”, one of the prestigious 
certification methods for assessing „green buildings“ in Europe. 

BB Centrum – Building DELTA, Praha

Objekt BB Centrum – Building DELTA, situovaný v Městské části Pra-
ha 4, je dalším krokem v rozšiřování BB Centra v Praze. Jeho dokon-
čením bude navýšena kapacita jednoho z největších administrativních 
center v České republice o dalších 40000 m2 kancelářských ploch. 

Nová administrativní budova je složena ze dvou hlavních objektů 
DELTA I a DELTA II, které jsou v půdorysné stopě pravidelného tvaru 
a představují spojená písmena H. Objekt nabídne šest podzemních 
a osm nadzemních podlaží, přičemž celková výška po atiku bude cca 
38,1 m nad terénem. Náročnějšími částmi projektu bude například 
založení objektu v hloubce cca -16,5 m pod terénem nebo realizace 
celoproskleného obvodového pláště z hlediska tepelně-technických 
parametrů. Stavba má za cíl získání certifikace BREEAM se stupněm 
velmi dobrý, která patří k prestižním metodikám certifikace „zelených 
budov“ v Evropě. 
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Na Dlouhé Residence, Olomouc

The Na Dlouhé Residence is a private, premium and modern develop-
ment project of GEMO that tries to provide all of the important needs 
of prospective home-owners. The residence, prepared in coopera-
tion with CAM Architects s.r.o., combines timeless architecture with 
comfortable living in a quiet location with a private park and excellent 
access to the city centre. The project offers a total of 55 flats with 1–4 
bedrooms in three buildings.

The underground part provides spaces for private parking, private 
utility rooms and the building’s technical facilities; above the ground, 
the building is divided into three blocks of flats (A, B, C), with en-
trances to the buildings from both the ground level and the garden, 
which serves as the roof of the garage. The basement forms the so-
called “white tub” built on piles. The structural system is designed as 
a reinforced concrete monolithic frame, which becomes a system of 
transverse load-bearing walls in the above-ground section. According 
to an energy performance certificate, the building will be rated as 
energy efficient.

Further project information: www.rezidence-nadlouhe.cz

Rezidence Na Dlouhé, Olomouc

Rezidence Na Dlouhé je vlastním, nadstandardním a moderním deve-
loperským projektem společnosti GEMO, který se snaží reagovat na 
všechny důležité potřeby zájemců o bydlení. V rezidenci připravené ve 
spolupráci s architektonickým studiem CAM Architekti s.r.o. se snoubí 
nadčasová architektura s komfortním bydlením v klidné lokalitě s pri-
vátním parkem a výbornou dostupností do centra města. Projekt nabízí 
celkem 55 bytů o velikostech 1+kk – 4+kk ve třech vilových domech.

Podzemní část tvoří platformu pro soukromé parkování, sklepy a tech-
nické zázemí domu, nadzemní část se rozděluje do tří bytových domů 
(A, B, C) se vstupy do objektů jak z úrovně terénu, tak ze zahrady, která 
slouží jako střecha garáží. Suterén tvoří tzv. „bílá vana“ založená na pi-
lotách. Konstrukční systém reprezentuje železobetonový monolitický 
skelet, který se v nadzemních částech mění na systém příčných nosných 
stěn. Dle průkazu energetické náročnosti budovy bude stavba ohodno-
cena jako energeticky úsporná.

Další informace o projektu: www.rezidence-nadlouhe.cz
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Forum Nová Karolina shopping centre in Ostrava 

02/2010 – 03/2012

The modern shopping and entertainment centre with an area of 
58,000 m2 located in the north-western part of Nová Karolina offers 
space for 250 retail units. Thanks to its location in the centre of Ostrava 
and its excellent accessibility, the facility is a new destination for 
shopping, food and entertainment. 

The building with dimensions of 170 x 170 m is built on a formerly 
mined area using 600 drilled piles and a foundation slab without 
expansion joints. Underground parking with 1,083 places is available 
on two levels. As the entire basement area is below the permanent 
groundwater level, the construction was specially insulated against 
pressurised water, methane and radon with an injection system, 
including reinforced concrete water management structures.

Obchodní a zábavní centrum Forum Nová Karolina, Ostrava 

02/2010 – 03/2012

Moderní nákupní a zábavní centrum o rozloze 58000 m2, situované 
v severozápadní části území Nové Karoliny, nabízí prostory pro 250 
prodejních jednotek. Díky své poloze v centru Ostravy a také pro vyni-
kající dostupnost je novou destinací pro nákupy, občerstvení a zábavu. 

Půdorysná budova o rozměrech 170 x 170 m je založena na poddolo-
vaném území pomocí 600 vrtaných pilot na nedilatované základové 
desce. Podzemní parkoviště s 1083 místy umožňuje návštěvníkům par-
kování ve dvou úrovních suterénu. Celý suterén je pod trvalou hladinou 
spodní vody, proto byla použita speciální izolace spodní stavby proti 
tlakové vodě, metanu a radonu s injektážním systémem, včetně vodo-
stavebních železobetonových konstrukcí.
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Rezidence Nová Karolina, Ostrava

06/2010 – 04/2012

Rezidence Nová Karolina nabízí moderní bydlení v centru Ostravy 
s 242 bytovými jednotkami. V přízemí budovy jsou umístěny obchodní 
jednotky, v ostatních podlažích se nachází bytové jednotky různých ve-
likostí od 1+kk až po mezonetové 5+kk. Ve dvou patrech vnitrobloku je 
vybudován dvoupodlažní parkovací objekt s 244 odstavnými stáními. 
Střecha parkovacího objektu byla využita pro dětské hřiště, terasy při-
lehlých bytů a parkové úpravy se zelenými a rekreačními plochami.

Informace o projektu: www.rezidence-novakarolina.cz.

Nová Karolina Residence, Ostrava 

06/2010 – 04/2012

With 242 residential units, the Nová Karolina Residence offers modern 
housing in the centre of Ostrava. Shops are located on the ground floor 
of the building, while the other floors feature housing units of various 
sizes, from one-bedroom apartments to two-floor, five-bedroom 
maisonettes. There is a two-storey car park with 244 parking places on 
two floors of the inner courtyard. The roof of the car park is used as 
a playground, terraces for the adjacent apartments and a landscaped 
area with green and recreational spaces.

Information about the project: www.rezidence-novakarolina.cz.
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Nová Karolina Park Administration, Ostrava 

06/2011 – 05/2012

The modern Nová Karolina Park office building is situated in the large, 
newly urbanized Nová Karolina area. The project was designed by 
Vít Máslo and David R. Chisholm of CMC Architects. The building is 
conceived as a single volume with an open walk-through “palazzo” 
atrium with two entrance gates. Greenery is planted in both the 
courtyard, which is limited by the mine protection zone, and the free 
areas. Nová Karolina Park will be certified under BREEAM as a “green 
building”.

The administrative part with an area of 24,600 m2 on six floors consists 
of attractive office space. Another 2,900 m2 on the ground floor is 
reserved for businesses and related services, while the underground 
floor is used as a car park with 280 parking spaces. 

Administrativa Nová Karolina Park, Ostrava 

06/2011 – 05/2012

Moderně pojatý administrativní objekt Nová Karolina Park je zasazen 
do nově urbanizovaného území rozsáhlé lokality Nová Karolina. Návrh 
projektu pochází z dílny CMC Architects od autorů Víta Másla a Davida 
R. Chisholma. Objekt je navržen jako monoblok s otevřeným průchozím 
atriem „palazzo“ se dvěma vstupními branami. Jak v prostoru nádvo-
ří, který je limitován ochranným pásmem důlního díla, tak na volných 
plochách je osazena zeleň. Nová Karolina Park bude mít certifikaci dle 
BREEAM jako „zelená budova“.

Plocha administrativní části o rozloze 24600 m2 je v šesti nadzemních 
podlažích tvořená atraktivními kancelářskými prostory. 2900 m2 v pří-
zemí je určeno pro obchody a související služby, podzemní podlaží je 
využíváno jako parkoviště s kapacitou 280 parkovacích míst. 
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Dostavba Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity 
Palackého, Olomouc 

12/2010 — 07/2012

V rámci projektu Dostavby Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP 
byl v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci vybudován nový objekt 
s primárním cílem rozšířit kapacitu přednáškových prostor, učeben, 
laboratoří a ostatních pracovišť školy – včetně samostatných pracovišť 
morfoprovozu. Budova Teoretických ústavů LF UP reprezentuje hlavní 
výzkumnou a výukovou základnu pro oblast biomedicíny v rámci Univer-
zity Palackého.

Stavba má půdorysný tvar písmene T o celkové ploše 16443 m2, šest 
nadzemních a jedno podzemní podlaží s rozdílnou výškovou úrovní 
terénu u hlavního vstupu a morfoprovozu. Nová i původní budova mají 
společné jednotící prvky, které naznačují, že se jedná o dvě části jedno-
ho celku. 

Annex to the Theoretical Institutes Building, Faculty of 
Medicine and Dentistry, Palacký University Olomouc 

12/2010 — 07/2012

As part of the “Annex to the Theoretical Institutes Building, Faculty of 
Medicine and Dentistry, Palacký University Olomouc” project, a new buil-
ding was constructed with the primary objective of expanding the capa-
city of lecture space, classrooms, laboratories and other school facilities 
– including the separate morphology labs. The Theoretical Institutes 
Building, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký University Olomouc 
represents a major research and teaching facility in the area of biomedi-
cine at Palacký University.

The building has a T-shaped floor plan with a total area of 16,443 m2, six 
floors above the ground and one underground floor with different levels 
of terrain elevation at the main entrance and the morphology labs. Both 
the new and the original buildings have common unifying elements. 
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Institute of Molecular and Translational Medicine, Faculty of 
Medicine and Dentistry, Palacký University, Olomouc 

10/2010 — 02/2012

The new Institute of Molecular and Translational Medicine on the 
premises of the University Hospital Olomouc provides modern 
technological infrastructure. It became a platform for molecular-
oriented basic and translational biomedical research in the Czech 
Republic in order to better understand the molecular basis of cancer 
and infectious diseases. 

The building has an arc-shaped plan following the contour line shapes. 
The 4,700 m2 laboratory is designed as a monolithic reinforced 
concrete structure with steel and glass façades. The longitudinal curved 
walls stretching towards the south-west are not parallel to one another.

Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty 
Univerzity Palackého, Olomouc

10/2010 — 02/2012

Nový Ústav molekulární a translační medicíny v areálu Fakultní nemoc-
nice Olomouc poskytuje moderní technologickou infrastrukturu. Stal 
se platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační bio-
medicínský výzkum v ČR s cílem lépe porozumět molekulární podstatě 
nádorových a infekčních onemocnění. 

Objekt má obloukový půdorys dle tvaru vrstevnic. Plocha laboratoří 
zaujímá 4700 m2. Je řešen jako železobetonová monolitická konstrukce 
s fasádami z plechu a skla. Podélné obloukové stěny jsou různoběžné 
s rozšířením směrem k jihozápadu.
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Dostavba Shopping Centre Futurum, Hradec Králové

01/2011 — 05/2012

Nejoblíbenější obchodní centrum v Královéhradeckém kraji nabízí po roz-
šíření 110 obchodů a to na ploše zhruba 35000 m2. Dostavba nákupního 
centra byla realizována na nezastavěném pozemku zásobovacího dvora 
a na střeše objektu, která sloužila jako parkoviště osobních automobilů. 
Specifikou celé nadstavby byla její realizace za plného provozu se zajiště-
ním bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků centra.

Jednopodlažní ocelová střešní nástavba zvětšila prodejní kapacitu v po-
době nově vybudované galerie s maloobchodními jednotkami a propo-
jené s existujícím multikinem a vstupní halou. Nový parkovací dům s pěti 
podlažími, včetně příjezdové rampy a zásobovacího dvora nákupního 
centra, má kapacitu 1250 stání. V rámci úprav veřejného prostranství 
byla realizována také křižovatka s navazujícími pojízdnými a pochozími 
plochami.

Completion of the Futurum Shopping Centre, Hradec Králové 

01/2011 — 05/2012

The most popular shopping centre in the Hradec Králové region now 
offers over 110 stores on an area of about 35,000 m2. The annex to the 
shopping centre was built on undeveloped supply yard land and on the 
roof of the building that served as a car park. The construction of the 
extension was unique in that it was built under full operation, while en-
suring the safety and health of the visitors.

 The single-storey steel roof superstructure increased the sales capac-
ity by creating a new gallery with retail units connected to the existing 
cinema and lobby. The new five-storey parking building with an access 
ramp and the centre’s supply yard holds 1,250 cars. As part of the de-
velopment of the public spaces, a junction was built with spaces for car 
and pedestrian traffic.
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Rekonverze plynojemu na multifunkční aulu, Ostrava

05/2011 — 04/2012

Projekt rekonverze plynojemu z roku 1921 v industriální Dolní oblasti 
Vítkovic v Ostravě vytvořil z národní kulturní památky multifunkční 
centrum s kongresovým sálem a galerií. Podle návrhu architekta 
Josefa Pleskota byl zachován původní vzhled plynojemu a nová 
budova je umístěna do jeho vnitřního prostoru.

Realizace díla probíhala ve dvou etapách:

•  V první etapě bylo provedeno statické zajištění, vyřezání otvorů a vy-
ztužení ocelových konstrukcí, dále zdvižení zvonu a jeho stabilizace. 

•  Druhá etapa zahrnovala vlastní realizaci vestavby. V přízemí se nachází 
vstupní hala, prozatímní galerie moderního umění, občerstvení a hos-
podářské zázemí. V 1. patře jsou umístěny přestavitelné místnosti 
s centrální halou, která navazuje na malé jeviště a na gastrogalerii. Na 
úrovni 2. patra se rozprostírá rozlehlý foyer víceúčelového sálu s přilé-
hající šatnou. Otevřená společenská schodiště z foyer vedou do stup-
ňovitého sálu o kapacitě 1527 osob. Celková geometrie stupňovitého 
sálu zaručuje velmi kvalitní viditelnost a akustiku.

Conversion of the gas holder to a multi-purpose hall, 
Ostrava

05/2011 — 04/2012

The project to convert the 1921 gas holder in the industrial Lower 
Vitkovice area in Ostrava involved the transformation of a national 
monument into a multi-purpose centre with a congress hall and 
a gallery. In architect Josef Pleskot’s project, the original appearance 
of the gas holder was retained, and the new structure is located 
inside.

The project was implemented in two stages:

•  The first phase involved a stress analysis, cutting holes and reinforcing 
the steel structures, raising the bell and stabilising it. 

•  The second phase involved the actual construction work. The ground 
floor comprises the entrance hall, a temporary modern art gallery, 
refreshments and operational facilities. The first floor houses con-
vertible rooms with a central hall, which is connected to a small stage 
and a food service gallery. The second floor features a vast foyer for 
the multi-purpose hall with an adjoining dressing room. An open 
staircase from the foyer leads to a tiered auditorium with a capacity of 
1,527 seats. The overall geometry of the tiered hall provides very good 
visibility and acoustics.
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Zkvalitnění služeb a dobudování doprovodné infrastruktury 
areálu golfového hřiště Dolany – Véska

04/2011 — 05/2012

Novostavba polyfunkčního třípodlažního objektu klubovny a novostav-
ba jednopodlažní mechanizační haly plní funkci nadstandardního pro-
vozního, hráčského a technického zázemí Golfového klubu Olomouc. 
Objekt nabízí čtyřhvězdičkové ubytovací zařízení, k dispozici jsou také 
plochy pro pořádání firemních akcí s využitím školicích místností. Me-
chanizační hala slouží jako technické zázemí golfového hřiště a je urče-
na pro sklady, údržbu a servis mechanizace.

Součástí projektu byly nové příjezdové komunikace se zpevněnými 
plochami, přípojky inženýrských sítí, terénní a sadové úpravy a prvky 
drobné architektury.

Improving the quality of service and the completion of 
associated infrastructure on the Dolany – Véska golf course

04/2011 — 05/2012

The new multi-purpose three-storey clubhouse along with a new one-
storey mechanization hall provides operational, technical and sports 
facilities for the Olomouc Golf Club. The building offers four-star 
accommodation, and areas for corporate events with training rooms 
are also available. The mechanization hall serves as a technical facility 
for the golf course and is intended for storage, maintenance and 
servicing of machine equipment. 

The project included new paved access roads, utility connections, 
landscaping and park elements and small architectural features.
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Libeňské doky – Lokalita východ – DOCK A, Praha 8

01/2011 — 06/2012

Záměrem investora projektu byla revitalizace území bývalých libeň-
ských loděnic prostřednictvím bytových a administrativních objektů. 
Původních bazénů loděnic bylo využito jako atraktivního přírodního zá-
zemí nového komplexu. Území je rozděleno do několika sektorů – páteř 
tvoří tři komunikace nově realizované technické infrastruktury, na které 
jsou napojeny jednotlivé lokality pojmenované podle orientace ke svě-
tovým stranám („Východ“, „Střed“, „Západ“, „Jih A“ a „Jih B“). Realizace 
v lokalitě „Východ“ se týkala bytových domů V2, V3 a V4 a příslušné 
technické infrastruktury. 

Architektonické řešení bytových objektů vycházelo z principu využití 
dvou nestejně velkých hranolů posazených na sebe – větší spodní hra-
nol tvoří 1.– 4. NP a menší horní hranol tvoří 5. NP. Ustupující 5. NP je 
po obvodě objektu prodlouženo pergolou až na atiku, která umožňuje 
osazení látkové markýzy a popínavé zeleně. Oživením prostoru přízemí 
jsou přiléhající privátní předzahrádky. Meziprostor mezi domy a předza-
hrádkami je vyplněn schodištěm vedoucím na promenádu podél ra-
men Vltavy. Každý bytový dům má přímý a neomezený vstup k vodnímu 
molu a přístavišti. Byty jsou v kategoriích 1+kk až 4+kk. Nejvyšší podlaží 
je určeno pro mezonetové byty.

Libeň docks – East site – DOCK A, Prague 8 

01/2011 — 06/2012

The investor of the project aimed to redevelop the former Libeň ship-
yards into residential and administrative buildings. The original ship-
yard pools were used as attractive natural facilities for the new com-
plex. The area is divided into several sectors – the backbone consists of 
three newly built roads, with connections to each site named after the 
cardinal directions (“East”, “Centre”, “West”, “South A” and “South B”). 
The “East” site involved the construction of residential buildings V2, V3 
and V4 and the associated technical infrastructure. 

The architectural design of the residential buildings was based on the 
principle of using two unequal prisms on top of each other – the larg-
er, lower prism forms the 1st – 4th floors and the smaller upper prism 
forms the 5th floor. Along the building’s perimeter, the recessed 5th 
floor is extended with a pergola up to the attic, which allows the attach-
ment of textile awnings and the planting of vines. Private front gardens 
enliven the ground floor spaces. The space between the buildings and 
the front gardens features a staircase leading to a promenade along 
branches of the Vltava river. All houses have direct and unlimited ac-
cess to the pier and docks. Available units range from 1-bedroom to 
4-bedroom flats. The top floor features maisonettes.
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Adaptace areálu firmy DF Partner s.r.o. – stavební práce, 
Neubuz

05/2011 — 10/2011

Projekt adaptace areálu, určeného pro lehkou výrobu a skladování pro-
duktů autochemie a autokosmetiky značky SHERON, zahrnoval rekon-
strukci stávajícího halového objektu s přístavbou a vybudování nové 
skladovací haly. Součástí projektu bylo i vytvoření administrativního 
a technického zázemí, včetně napojení areálu na dopravní a technickou 
infrastrukturu.

Technologická náročnost projektu z hlediska zajištění nadstandardního 
protipožárního opatření vyplývá z manipulace s vysoce hořlavými mate-
riály v rámci výroby produktů. Na pozemku jsou osazeny nádrže, které 
slouží pro uskladnění 92% – 98% etanolu o kapacitě cca 1300 m3.

Adaptation of the DF Partner s.r.o. premises – construction 
work, Neubuz

05/2011 — 10/2011

A project to adapt premises intended for light manufacturing, 
the storage of automotive chemistry products and the products 
of SHERON, a vehicle care product manufacturer, included the 
reconstruction of an existing industrial building with an annex and 
the construction of a new warehouse. The project also included the 
creation of administrative and technical facilities, including connecting 
the area to transport and technical infrastructure.

The technological complexity of the project in terms of providing 
above-standard fire-fighting measures results from the handling of 
highly flammable materials in the manufacturing process. The area 
includes tanks that are used to store 92% – 98% ethanol with a capacity 
of 1,300 m3.
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