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SKY Barrandov

INVESTOR
K+DEVONSKÁ

PROJEKTANT
PROF. ING. ARCH. EVA JIŘIČNÁ, CBE

TERMÍN REALIZACE
04/2015 – 07/2016
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Vážení obchodní přátelé, 
 
Společnost Ridera Stavební a.s. má ve stavební činnosti více než 
šedesátiletou tradici. V roce 1992 došlo k transformaci společnos-
ti ze státního podniku na akciovou společnost. V současné době 
patří naše společnost, spolu se společností Horstav Olomouc spol. 
s r.o., do skupiny RIDERA a.s., která jako majoritní akcionář strategic-
ky propojuje aktivity všech svých dceřiných společností na území 
České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa, Polska 
a Maďarska.

V posledních několika letech se nám úspěšně daří 
zvyšovat obrat naší společnosti a získávat nové 
zakázky a spolupracovat se stávajícími i novými 
investory. Zaznamenáváme významný 
nárůst obratu především v bytové výstavbě 
a mimo to se nám daří úspěšně získávat 
a realizovat také zakázky průmyslového 
charakteru a stavby v oblasti zdravotnictví 
a v neposlední řadě také rekonstrukce 
kulturních památek.

Stanislav Smugala
Předseda představenstva

RIDERA STAVEBNÍ JE 
STABILIZOVANOU STAVEBNÍ
SPOLEČNOSTÍ S PERSPEKTIVOU
RŮSTU A REÁLNOU MOŽNOSTÍ
OTEVŘENÍ DALŠÍCH  
OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH 
PŘÍLEŽITOSTÍ A TRHŮ.

Úvodní slovo
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Ekologizace teplárny 
– kotel K14

INVESTOR
ARCELOR MITTAL ENERGY  
OSTRAVA S.R.O.

PROJEKTANT
TECHNOPROJEKT A.S.

TERMÍN REALIZACE
07/2014–08/2015

VÝSLEDKY NAŠÍ SPOLEČNOSTI 
PODTRHUJE NEJEN CELÁ  
ŘADA OCENĚNÍ ZÍSKANÝCH  
V PRESTIŽNÍCH SOUTĚŽÍCH,  
ALE TAKÉ SPOKOJENOST
PRIVÁTNÍCH INVESTORŮ,  
KTEŘÍ SE K NÁM RÁDI VRACEJÍ.

Základní údaje o společnosti
Název: Ridera Stavební a. s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Dělnická 382, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 451 92 464
DIČ: CZ 451 92 464

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

Kontaktní údaje
Divize Ostrava

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

Divize Praha

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

www.ridera-stavebni.cz

Dozorčí rada
Ing. Jaroslav Paclt
předseda dozorčí rady

Ing. Petra Dubová
člen dozorčí rady

Romana Kitová
člen dozorčí rady

Představenstvo společnosti
Ing. Stanislav Smugala
předseda představenstva

Tomáš Palkoska
místopředseda představenstva

Ing. Petr Krejsa
člen představenstva 

Ing. Ivo Přibyl
člen představenstva

Ing. Jan Podskalník
člen představenstva

Ridera Stavební



Bytový dům 
Pod Děvínem

INVESTOR
ED GROUP A.S.

PROJEKTANT
ING. ARCH. TOMÁŠ PAVLÍK

TERMÍN REALIZACE
07/2013–11/2014
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Vedení společnosti se sídlem v Ostravě

Ing. Stanislav Smugala
Předseda představenstva

T +420 739 521 052
smugala@ridera-stavebni.cz 

Ing. Petr Krejsa
Člen představenstva,  

technický ředitel
T +420 739 521 372

krejsa@ridera-stavebni.cz 

Ing. Ivo Přibyl
Člen představenstva,  
ekonomický ředitel

T +420 739 019 447
pribyl@ridera-stavebni.cz 

Ing. Jiří Krzys
Výrobní ředitel divize Ostrava

T +420 720 730 352
krzys@ridera-stavebni.cz

Ing. Jaroslav Paclt
Předseda dozorčí rady

T +420 739 521 051
paclt@ridera-stavebni.cz

Tomáš Palkoska
Místopředseda představenstva, 

ředitel divize Praha
T +420 724 327 329

palkoska@ridera-stavebni.cz 

Ing. Jan Podskalník
Člen představenstva,  

výrobní ředitel divize Praha
T +420 602 269 935

podskalnik@ridera-stavebni.cz 

Ing. Jiří Marek
Vedoucí obchodního oddělení 

divize Praha
T +420 604 123 158

marek@ridera-stavebni.cz 

Vedení divize Praha

Náš tým



Obytný soubor 
Na Beránku

INVESTOR
PRAGUE PROPERTY LEADER A.S.

PROJEKTANT
R21 ARCHITECTS S. R. O. 

TERMÍN REALIZACE
2015–2018
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Stavebnictví je náročný a výjimečný 
obor, ve kterém jsou zahrnuty výsledky 
práce lidí mnoha řemesel a profesí, 
které mají trvalou hodnotu po radu let. 
Každá stavba, hala, budova či dům, 
představují nemalou investici, ať pro 
soukromého či veřejného investora.

Díky dlouholetým zkušenostem 
ve stavebnictví se muže naše společ-
nost Ridera Stavební a.s. přizpůsobit 
náročným požadavkům stávajícího 
stavebního trhu. Zabezpečujeme kom-
plexní realizaci staveb, včetně staveb 
technicky náročných či atypických, 
vždy si však zachováváme vysokou 
kvalitativní úroveň.

Zaměřujeme se nejen na kvalitu, ale 
také na šetrný přístup k životnímu 
prostředí a zachování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. V rámci poli-
tiky Integrovaného systému řízení ma-
nagementu jakosti, životního prostředí 
a ochrany zdraví při práci jsme držiteli 
certifikátu CSN EN ISO 9001:2009, 
CSN EN ISO 14001:2005 A CSN 
OHSAS 18001:2008, které pravidelně 
obhajujeme recertifikačními audity. 

Stavební výroba a stavební práce 
vyžadují kvalitní a kvalifikovaný tým 
pracovníků, a proto věnujeme velkou 
pozornost vzdělávání našich zaměst-
nanců. V rámci podpory systému 
komplexního rozvoje osobnostně-pra-
covního potencionálu zaměstnanců 
nyní realizujeme projekt „Vzdělávání 
zaměstnanců ve firmě Ridera Stavební 
a.s.“ podpořený dotací z Evropského 
sociálního fondu v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost. Každý rok také přivítáme několik 
stážistů a diplomantů z řad studentů 
technických univerzit.

Mezi naše hlavní činnosti patří:
• kompletní výstavba bytů
• rekonstrukce a novostavby průmys-

lových staveb,
• rekonstrukce a novostavby občan-

ských staveb 
• liniové a vodohospodářské stavby
• výstavba a rekonstrukce hal
• revitalizace bytových domů, zatep-

lení bytových domů
• dopravní stavby
• služby spojené se zajišťováním do-

tací v rámci energetických úspor

Naši zákazníci vždy oceňují:
• individuální přístup
• komplexní služby v oboru, ve kte-

rém máme dlouholetou praxi
• vysokou kvalitu prací a dodávek
• práce HSV prováděné vlastními 

pracovníky
• spolupráce s ověřenými subdodava-

telskými firmami
• spolehlivý záruční servis

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

Prioritou je pro nás vždy spokojený 
investor a dobře odvedená práce, která 
přispěje k vylepšení kvality stavebního 
fondu v našem regionu a aktuálně 
i životního prostředí kolem nás.

SPOLEČNOST RIDERA STAVEBNÍ A.S. MÁ VE 
STAVEBNICTVÍ VÍCE NEŽ ŠEDESÁTILETOU TRADICI.  
V ROCE 1992 PROBĚHLA TRANSFORMACE STÁTNÍHO 
PODNIKU NA AKCIOVOU SPOLEČNOST, KTERÁ SE  
V ROCE 2013 ZAŘADILA DO SKUPINY RIDERA.

Fakta o činnosti



Rekonstrukce  
Městského stadionu  
v Ostravě-Vítkovicích
INVESTOR
VÍTKOVICE ARÉNA, A.S.

PROJEKTANT
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA A.S.

TERMÍN REALIZACE
2012 –2015
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Rekonstrukce 
poslucháren 
Thákurova
INVESTOR
ČVUT V PRAZE

PROJEKTANT
GREBNER – PROJEKTOVÁ  
A STAVEBNÍ SPOL. S R.O.

TERMÍN REALIZACE
06/2014–01/2015
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Společnost Ridera Stavební a.s. 
 je důležitou součástí nadnárodní skupiny 
Ridera a.s., která působí zejména ve střední 
a východní Evropě. Prostřednictvím svých 
dceřiných společností holding obchoduje 
v České republice, na Slovensku, v Polsku, 
Rakousku, Maďarsku a Německu. 
Roční obrat celé skupiny Ridera přesahuje 
2,5 mld. Kč. Skupina disponuje vlastním 
kapitálem převyšujícím 750 mil. Kč.
Hlavní pilíře skupiny Ridera tvoří stavební 
činnost, obchod pevnými palivy, dodávky ka-
meniva a recyklátů a v neposlední řadě také 
správa realit a komplexní příprava realizace 
investic.

SPOLEČNOST RIDERA STAVEBNÍ A.S. 
MÁ VE STAVEBNICTVÍ VÍCE NEŽ 
ŠEDESÁTILETOU TRADICI, KDYŽ V ROCE 
1992 PROBĚHLA TRANSFORMACE 
STÁTNÍHO PODNIKU NA AKCIOVOU 
SPOLEČNOST, KTERÁ SE V ROCE 2013 
ZAŘADILA DO SKUPINY RIDERA.

Skupina Ridera



Právě realizujeme

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
K+DEVONSKÁ

PROJEKTANT
ING. ARCH. EVA JIŘIČNÁ (ARCH. NÁVRH)
ATELIER P.H.A. SPOL. S R.O. (PROJEKT)

TERMÍN REALIZACE
04/2015–10/2017 

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
326 MIL. KČ BEZ DPH

SKY 
Barrandov
Praha 5-Barrandov

Jedná se o designový bytový dům ve vysokém standardu  
provedení stavěný ve dvou etapách. Návrh stavby pochází 
od věhlasné architektky, profesorky Evy Jiřičné, CBE. 
Konstrukčně jde o budovy se železobetonovou monolitickou 
konstrukcí s vyzdívkami o 9 nadzemních a 1 podzemním podlaží. 
Zvláštnostmi tohoto projektu je systém vnitřního větrání s reku-
perací od firmy Haidy s možností jeho povýšení na „inteligentní“ 
systém ovládání celého bytu, speciální fasádní omítka od firmy 
STO s metalickým vzhledem, speciální stěrky na balkonech 
a prosklené nerezové zábradlí po celé délce domu.
Předmětem zakázky je výstavba celého objektu na klíč vč.  
koordinace investorem delegovaných subdodavatelů.

Britská čtvrť – BD Západní město
(objekty H a I)
Praha 13-Stodůlky

Jedná se o výstavbu nových bytových domů „H“ a „I“  
prováděnou ve dvou etapách. 
Objekt „H“ čítá 2 podzemní a 7 nadzemních a podlaží a celkem 
119 bytů různých velikostních kategorií, objekt „I“ je věžový dům 
s 1 podzemním a 15 nadzemními podlažími a 88 byty  
a 2 komerčními jednotkami.
Konstrukčně jde o železobetonovou monolitickou konstruk-
ci s vyzdívkami založený na pilotách a základových pasech. 
Zvláštností je provedení konstrukce podlahy spodního suterénu 
skladbou „komunikace na terénu“ ze zámkové dlažby bez hyd-
roizolace spodní stavby. 
Okna jsou plastová, fasáda je tvořena kombinací různých druhů 
kontaktního pláště s různými povrchovými úpravami. Součástí 
stavby je též provedení veškerých vnitřních technologií, přípojek 
a vnějších komunikací a sadových úprav.

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
FINEP CZ

PROJEKTANT
BUILDING S.R.O.

TERMÍN REALIZACE
01/2016–03/2017

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
317 MIL. KČ BEZ DPH

16 Ridera Stavební a.s.



ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
JRD S.R.O.

PROJEKTANT
PS ARCHITEKTI

TERMÍN REALIZACE
03/2017–07/2018

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
73,5 MIL. KČ BEZ DPH

Rezidence 
U Pernikářky
Praha 5-Smíchov

Jedná se o luxusní bytový viladům s 10 byty v nadstandardním 
provedení a pasivním tepelně technickém standardu.
Stavba je založena ve svahu, z čeho vyplývá nutnost kompliko-
vaného zajištění stavební jámy, kterou je možné kotvit pouze 
částečně. Nosná konstrukce domu je železobetonová, vyzdívky 
jsou realizovány z vápenosádrových bloků. Fasáda objektu je 
kombinací kontaktního zateplení a provětrávané fasády z kera-
mických a skleněných desek. Pro vjezd do garáží bude osazen 
autovýtah. Součástí zakázky je kompletní dodávka stavby na klíč 
vč. technického vybavení objektu, systémů chlazení a rekupe-
race.
Další součástí stavby je i tunelová přípojka splaškové kanalizace 
v hloubce přes 7 metrů.

Bytové domy Jeremiášova  
– CDHI 
Praha 13-Stodůlky

Jedná se o čtyři bytové domy v běžném standardu společnosti 
Central Group a.s. s celkem 150 bytovými jednotkami, situovaný 
v nově zastavované lokalitě Nová Řepora.
Konstrukčně jde o železobetonovou monolitickou konstrukci 
s vyzdívkami o 5 nadzemních podlažích a 1 podzemním podlaží 
s garážemi. Objekt je založen na pilotách, spodní stavba je 
izolována použitím krystalizačních přísad do betonu. Okna jsou 
plastová, fasáda je tvořena kontaktním zateplením. Součástí 
stavby je též provedení veškerých vnitřních technologií.

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
CENTRAL GROUP A.S.

PROJEKTANT
CENTRAL GROUP A.S.

TERMÍN REALIZACE
05/2017–10/2018

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
253 MIL. KČ BEZ DPH

Právě realizujeme

18 Ridera Stavební a.s.



ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
PRAGUE PROPERTY LEADER A.S.

PROJEKTANT
R21 ARCHITECTS S. R. O. 

TERMÍN REALIZACE
2015–2018

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
270 MIL. KČ BEZ DPH

Obytný soubor 
Na Beránku
Praha 12

Projekt se skládá z několika částí – realizace komplexní infra-
struktury lokality pro budoucí výstavbu bytových a rodinných 
domů, výstavby celkem 5 bytových viladomů a výstavby dvou 
etap řadových rodinných domků ve vysokém standardu.
V rámci infrastruktury jsou provedeny zemní práce a terénní 
úpravy lokality. Součástí je provedení rozsáhlých akustických 
valů a zábran a značného množství gabionových opěrných 
stěn. Dále jsou provedeny veškeré inženýrské sítě v lokalitě vč. 
náročného propojení na stávající řady a též komunikace v dané 
lokalitě.
Bytové domy realizované v rámci této stavby mají 3 nebo 
4 nadzemní a 1 společné podzemní podlaží. Konstrukce je 
železobetonová monolitická s vyzdívkami. Rodinné domky jsou 
dvojpodlažní s garáží se zděnou konstrukcí z pálených cihel 
a železobetonovými stropy. Součástí zakázky je kompletní 
výstavba domů na klíč vč. rozvodů technologií, fasády ve vyšším 
tepelně-technickém standardu a venkovních úprav. U rodinných 
domků je součástí dodávky telené čerpadlo.

Rezidence 
Palmovka
Praha 8-Libeň

Jedná se o komplexní rekonstrukci stávajícího činžovního domu 
a nástavbu 2 podlaží a podkroví. Rekonstrukcí vznikne celkem  
25 bytových jednotek a 2 komerční jednotky.
Podstatnou část zakázky tvoří provedení nástavby objektu – 
2 podlaží a podkroví. Součástí je samozřejmě zcela nová kon-
strukce krovu a střešní krytina. Součástí stavby také jsou bourací 
práce vč. statických podchycení a vyklizení objektu, provedení 
nových vnitřních dispozic, nových výplní otvorů, rekonstrukce 
fasády, dodávky výtahu a parkovacích zakladačů. 

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
EVROPA DEVELOPMENT GROUP

PROJEKTANT
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ULTRA

TERMÍN REALIZACE
08/2016–09/2017

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
38,6 MIL. KČ BEZ DPH

Právě realizujeme
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Rodinné domy 
Západní město
Praha 13-Stodůlky

Jedná se o výstavbu první a druhé etapy souboru dvojdomů 
a řadových domů ve vysokém standardu provedení. U všech 
těchto domů je součástí výstavby oplocení objektu, přípojky 
objektů k médiím a kanalizaci a samozřejmě realizace terénních 
na přilehlých pozemcích.
Nosná konstrukce všech těchto rodinných domů je vyzdívaná 
z vápenopískových přesných bloků, stropy jsou železobetono-
vé. Domky jsou založeny na základových deskách. Fasády jsou 
tvořeny kontaktním zateplovacím systémem s různými povrchy 
– stěrkovou omítkou, cihelnými pásky, umělým kamenem nebo 
Fundermax deskami. Výplně otvorů jsou také z různých mate-
riálů. Součástí dodávky jsou také veškeré technické instalace 
a kompletační prvky. 

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
OFFICE CENTER STODŮLKY SIGMA A.S. 

PROJEKTANT
ABM ARCHITEKTI S.R.O. 

TERMÍN REALIZACE
ROKY 2015–2017

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
152 MIL. KČ BEZ DPH

Právě realizujeme

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
WHITE HILL ZAHRADY ROZTOKY S.R.O.

PROJEKTANT
STRAET ARCHITECTS S.R.O.

TERMÍN REALIZACE
09/2016–10/2019

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
312,0 MIL. KČ BEZ DPH

Rodinné domy 
Zahrady Roztoky
Roztoky u Prahy

Jedná se o výstavbu rodinných domů v lokalitě. Předmětem 
zakázky je novostavba rodinných domů vč. venkovních úprav 
okolních pozemků a současně infrastruktura (komunikace, inže-
nýrské sítě, sadové úpravy). Práce budou prováděny v celkem 
navazujících etapách v průběhu 3 let. 
Jedná se o dvoupodlažní rodinné domy se zděnou nosnou 
konstrukcí, železobetonovými monolitickými stropy a plochou 
střechou. Součástí zakázky je realizace těchto domků na klíč vč. 
zajištění kolaudačního souhlasu. Předmětem zakázky jsou také 
komplexní terénní úpravy okolních pozemků, oplocení v kombi-
naci železobetonu a dřeva a provedení kompletní infrastruktury 
a inženýrských objektů.
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Právě realizujeme

Obytný soubor Bažantnice  
– objekty A, B, C, D
Hostivice u Prahy

Jedná se o výstavbu 4 bytových viladomů v lokalitě. Domy mají 
4 nadzemní podlaží s průměrně deseti byty v klasickém i mezone-
tovém provedení. Nosná konstrukce je zděná, se železobetono-
vými monolitickými stropy a plochou střechou. Okna jsou dřevěná 
v provedení Euro, fasády jsou kombinací různých typů kontaktní-
ho zateplovacího pláště, stínění domů je řešeno pojízdnými oke-
nicemi. Součástí zakázky jsou samozřejmě také veškeré rozvody 
vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace.

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
DOMA A.S.

PROJEKTANT
DOMA A.S.

TERMÍN REALIZACE
08/2017–10/2018

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
114 MIL. KČ BEZ DPH

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
SDRUŽENÍ INVESTORŮ – SENTU, A.S., 
HERBARIA CZ, S.R.O., CENTRAL GROUP, A.S. 

PROJEKTANT
ATELIER PROMIKA

TERMÍN REALIZACE
02/2017–06/2018

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
102,5 MIL. KČ BEZ DPH

Malá Řepora  
– infrastruktura
Praha 5-Stodůlky

Projekt řeší realizaci obslužných komunikací v lokalitě, včetně 
silničních příkopů, chodníků, oboustranného stromořadí, ve-
řejného osvětlení, dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, 
plynovodu, elektro VN + NN a slaboproudu pro potřeby napojení 
rezidenčního souboru rodinných domů a bytové zástavby. 
Obslužná komunikace spojí v budoucnu Jinočanskou spojku 
na západě s Jáchymovskou ulicí na jihovýchodě. Navazující 
větve obslužných komunikací „Malá Řepora“ propojují nově navr-
hovaný areál rodinných domů a zajišťují dopravní obslužnost pro 
další navazující rezidenční zástavbu.
Součástí zakázky je též realizace terénních úprav a retenčních 
poldrů pro odvod dešťové vody.
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Rezidence 
Gröbovka 

Praha 4-Nusle

Jedná se o stavbu bytového domu v klasickém 
standardu s 29 bytovými jednotkami s vyso-
kým standardem v proluce stávající historické 
zástavby Pražských Nuslí.
Výstavbu projektu zajišťujeme investorovi 
v režimu „Design and Build“, kdy pro inves-
tora po uzavření kontraktu a ceny vytvoříme 
kompletní realizační projektovou dokumentaci 
a na základě této dokumentace zrealizujeme 
celou stavbu.
Samotná stavba bude provedena jako kom-
binace monolitických a zděných konstrukcí 
se železobetonovými stropy. Specifikem této 
zakázky je hluboká stavební jáma a z toho 
vyplývající nutnost podchycení základů sou-
sedních objektů a provedení komplikovaného 
zajištění stavební jámy.
Vyzdívky budou provedené z keramického 
zdiva, omítnuté sádrovou omítkou, případně 
stěrkou. Fasádu kontaktního zateplovací. Vy-
tápění je zajištěno centrální plynovou kotelnou 
a lokálními bytovými předávacími stanicemi. 

FN Ostrava –  
dostavba pavilonu  
Péče o matku a dítě
Ostrava

Nový objekt porodnicko-gynekologické kliniky 
je situován ve volném nezastavěném prostoru 
v těsné blízkosti stávajícího objektu porodnic-
ko-gynekologické kliniky z jeho severozápadní 
strany. Objekt je navržen jako pětipodlažní, 
přičemž spodní dvě podlaží jsou uvažována 
jako podzemní podlaží. Půdorysně je objekt 
navržen v obdélníkovém půdorysu zastřešený 
na převládajícím rozsahu obloukovou střechou, 
v menší části, která je přimknuta ke stávají-
címu pavilonu je zastřešení řešeno plochou 
jednoplášťovou střechou. Oba dva objekty 
budou vzájemně propojeny přes vnitřní chodby 
ve všech podlažích.
V některých prostorách stávajícího pavilonu 
porodnicko-gynekologické kliniky budou prove-
deny dílčí stavební úpravy. Největší stavební 
zásah se uskuteční v místě 2. podzemního 
podlaží, kde dojde k propojení mezi oběma 
objekty spojovací chodbou v délce 11 m. Ta 
bude navazovat na stávající prostor, který 
bude prodloužen směrem k nově budovanému 
objektu. Bude vytvořena v místě, kde je v sou-
časnosti zemina pod podlahovou konstrukcí 
stávající kliniky.

FN Ostrava –  
vnitřní úpravy v objektu 
TRN 
Ostrava

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávají-
cího samostatně stojícího objektu o jednom 
podzemním a čtyřech nadzemních podla-
žích s plochou střechou. 1. PP a 1. NP jsou 
o rozměrech cca 67,5 × 41,0 m. 2. NP až 
4. NP jsou o rozměrech cca 59,0 m × 15,0 m. 
Konstrukčně se jedná o sloupový skelet v nižší 
části se dvěma vnitřními dvory a ve vyšší části 
v uspořádání trojtraktu. Stavební konstrukce 
nevykazují zjevné závady. V rámci přípravy 
projektu byla provedena prohlídka místa stavby 
a byla pořízena fotodokumentace. Stávající 
podlahové konstrukce z litého teraca jsou místy 
narušeny puklinami, místy vykazují nerovnosti. 
Podhledové konstrukce jsou místy deformo-
vány s mezerami. Povrchy podlah jsou často 
překryty PVC, proto není možno shlédnout celý 
jejich stav. Svítidla jsou již fyzicky zastaralá. 
Výtahy je nutno vyměnit, byla provedena pouze 
výměna rozváděče menšího (osobního) výtahu. 
Elektroinstalace je po stěnách tažena v lištách, 
místy i bez nich. Instalace jsou fyzicky za svou 
životností s výjimkou rozvodů v zásobovací 
chodbě v 1. PP, kde jsou vedeny zásobovací 
trasy rozvodů mezi objekty.

Rekonstrukce objektu 
Na Hradě 5 

Olomouc

Předmětem prací je celková rekonstrukce 
a půdní vestavba stávajícího objektu UPOL, 
který svým dispozičním řešením, vybavením 
i častými poruchami v objektu již nevyhovuje 
soudobým standardům univerzitních prostor. 
Rekonstruovaný objekt bude sloužit pro potře-
by výuky Filozofické fakulty a Cyrilometodějské 
teologické fakulty. 
Objekt se nachází v historickém centru 
Olomouce a jedná se o čtyřpodlažní, podskle-
pený historický objekt ze začátku 20. století 
s mansardovou střechou. 
Součástí řešení je i úprava nejbližšího okolí 
stavby, což představuje především úpravu 
zpevněných ploch a sadové úpravy. 

Rozšíření hřbitova  
v Havířově-Šumbarku,  
vč. smuteční síně
Havířov

Předmětem veřejné zakázky je vybudování 
nových pohřbívacích míst (216 klasických 
hrobových míst, 1718 urnových míst a 1152 
míst v kolumbáriu), stavba nové smuteční síně 
a rekonstrukce městské komunikace Hřbi-
tovní. Zakázka bude realizována postupně, 
ve 4 fázích. 
V 1. fázi jsou řešeny přeložky a přípojky inže-
nýrských sítí. 
V 2. fázi je řešena 2/3 rozsahu nové části hřbi-
tova (nové zpevněné plochy, inženýrské sítě) 
včetně smuteční síně.
Ve 3. fázi je řešena 1/3 rozsahu nové části hřbi-
tova (nové zpevněné plochy, inženýrské sítě). 
Ve 4. fázi je řešena rekonstrukce ul. Hřbitovní 
včetně přeložek inženýrských sítí a dešťové 
kanalizace.

SPZ Mošnov – 
retenční nádrž 

Ostrava-Mošnov

Jedná se o výstavbu nové retenční nádrže pro 
zachycení dešťových vod z budoucí zástavby 
na ploše K v průmyslové zóně Ostrava-Mošnov.
V rámci stavebního objektu je navržena žele-
zobetonová podzemní retenční nádrž, ze které 
budou srážkové vody přečerpávány do kanali-
zační přípojky a dále budou odtékat do stáva-
jící dešťové kanalizace ve správě SmVaK a.s. 
V rámci stavebního objektu budou dále vybu-
dovány dvě nátokové šachet a potrubí mezi 
těmito šachtami a retenční nádrží. Konstrukce 
retenční nádrže je navržena z vodotěsného 
betonu.

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
MORAVSKÁ STAVEBNÍ – INVEST, A.S.

PROJEKTANT
PJ – ATELIER S.R.O.

TERMÍN REALIZACE
02/2017–04/2018

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
60 MIL. KČ BEZ DPH

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S. OSTRAVA

INVESTOR
FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

PROJEKTANT
KB PROJEKT, S.R.O.

TERMÍN REALIZACE
08/2016–04/2017

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
107,8 MIL. KČ BEZ DPH

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S. OSTRAVA

INVESTOR
FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

PROJEKTANT
ATELIER SIMONA 

TERMÍN REALIZACE
11/2016–05/2017

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
106,7 MIL. KČ BEZ DPH

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S. OSTRAVA

INVESTOR
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEKTANT
—

TERMÍN REALIZACE
12/2016–12/2017

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
72,7 MIL. KČ BEZ DPH

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S. OSTRAVA

INVESTOR
STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

PROJEKTANT
—

TERMÍN REALIZACE
07/2016–02/2019

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
69,2 MIL. KČ BEZ DPH

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S. OSTRAVA

INVESTOR
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 

PROJEKTANT
–

TERMÍN REALIZACE
08/2016–03/2017

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
42,8 MIL. KČ BEZ DPH

Právě realizujeme
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ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
CENTRAL GROUP A.S.

PROJEKTANT
CENTRAL GROUP A.S.

TERMÍN REALIZACE
05/2015–02/2017

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
92,8 MIL. KČ BEZ DPH

Rezidence Mozartova
Praha 5-Smíchov

Jedná se o bytový dům v nejvyšším projektovém standardu
společnosti Central Group a.s. s celkem 41 bytovými jednotkami,
situovaný v sousedství historické vily Bertramka.
Stavba je situována v úzké slepé ulici ve svahu a těsně sousedí
s okolní zástavbou. Z polohy stavby vyplývá omezená možnost
zásobování stavby. Stavba je dále zajímavá především velmi
komplikovaným provedením stavební jámy, kde pažení jámy 
nebylo možné kotvit do sousedních pozemků a muselo být 
rozpíráno.
Konstrukčně se jedná železobetonovou monolitickou konstrukci
s vyzdívkami o 6 nadzemních podlažích a 3 podzemních podla-
žích s garážemi. Objekt je založen na pilotách, spodní stavba je
izolována použitím krystalizačních přísad do betonu. Okna jsou
dřevěná ve standardu Euro, fasáda je tvořena kombinací kon-
taktního zatepleného pláště a kamenného obkladu z travertinu.
Součástí stavby bylo též provedení veškerých vnitřních technolo-
gií, včetně ne běžně užívaného větrání s rekuperací vzduchu.
Další součástí zakázky byly též dílčí opravy jednoho ze soused-
ních objektů.

Polyfunkční dům 
Na Groši
Praha 10-Hostivař

Jednalo se o výstavbu nového bytového domu se 74 bytovými 
a 3 nebytovými jednotkami. Pro investora provádíme gene-
rální dodávku komplexní stavby na stávajícím nezastavěném 
pozemku. Celý objekt má 7 NP a 2 PP, je proveden z kombi-
nace monolitického stěnového a sloupového systému, z části 
s nosným a výplňovým keramickým zdivem. Příčky v objektu jsou 
provedeny keramické, omítnuté sádrovou omítkou, případně 
sádrovou stěrkou. Fasáda je kontaktním zateplovacím systé-
mem a plastovými okny nebo okny s požární odolností. Před 
jihovýchodní fasádou je realizována samostatně stojící akustická 
prosklená stěna o rozměrech 24,9 × 15,5 m. 
Součástí dodávky stavby byly taktéž komplexní dodávky ústřed-
ního vytápění, které zajišťuje výměníková stanice napojená 
na veřejný horkovod, silnoproudých a slaboproudých instalací 
a samozřejmě i veškerých dalších rozvodů jako jsou rozvody 
vody, kanalizace, měření a regulace atd.

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
CENTRAL GROUP A.S.

PROJEKTANT
QARTA ARCHITEKTURA S.R.O.

TERMÍN REALIZACE
07/2014–02/2016

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
148,0 MIL. KČ BEZ DPH

Dokončené stavby
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ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
CTR GROUP A.S.

PROJEKTANT
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ABV

TERMÍN REALIZACE
06/2013–03/2015

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
91 MIL. KČ BEZ DPH

Rezidence 
Výhledová
Praha 5

Jednalo se o stavbu luxusního bytového domu s osmi bytovými 
jednotkami s vysokým standardem v rezidenční části Prahy 5.
Samotná stavba je provedena jako monolitický železobetonový 
skelet, založený na základové desce v úrovni 1. PP. Jelikož se 
jedná o stavbu ve svahu, je součástí stavby taktéž záporové 
pažení, tvořené záporovou stěnou s výdřevou a z části pilotovou 
záporovou stěnou. Vyzdívky jsou provedené z keramického 
zdiva, omítnuté sádrovou omítkou, případně stěrkou. Fasádu tvoří 
kombinace proskleného hliníkového fasádního pláště, kontakt-
ního zateplovacího systému a provětrávané systémové fasády 
z opakního skla a systémových desek na bázi přírodního dřeva. 
Vytápění je zajištěno centrální plynovou kotelnou a lokálními by-
tovými předávacími stanicemi. Součástí projektu je též chlazení. 
Naše společnost zajišťuje také veškeré interiérové části, jako jsou 
například přírodní dřevěné podlahy, dveře, obklady, dlažby atp.

Bytový dům Pod Děvínem  
(Villa City View)
Praha 5

Jednalo se o stavbu luxusního bytového domu s osmi bytovými 
jednotkami s vysokým standardem v rezidenční části Prahy 5.
Samotná stavba je provedena jako monolitický železobetonový 
skelet, založený na základové desce v úrovni 1. PP. Jelikož se 
jedná o stavbu ve svahu, je součástí stavby taktéž záporové 
pažení, tvořené záporovou stěnou s výdřevou a z části pilotovou 
záporovou stěnou. Vyzdívky jsou provedené z keramického 
zdiva, omítnuté sádrovou omítkou, případně stěrkou. Fasádu tvoří 
kombinace proskleného hliníkového fasádního pláště, kontakt-
ního zateplovacího systému a provětrávané systémové fasády 
z opakního skla a systémových desek na bázi přírodního dřeva. 
Vytápění je zajištěno centrální plynovou kotelnou a lokálními 
bytovými předávacími stanicemi. Součástí projektu je též chlazení. 
Naše společnost zajišťuje také veškeré interiérové části, jako jsou 
například přírodní dřevěné podlahy, dveře, obklady, dlažby atp.

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
ED GROUP A.S.

PROJEKTANT
ING. ARCH. TOMÁŠ PAVLÍK (ARCH. NÁVRH)
ATELIER S.R.O (PROJEKT)

TERMÍN REALIZACE
07/2013–11/2014

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
45,0 MIL. KČ BEZ DPH

Dokončené stavby
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ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S. OSTRAVA

INVESTOR
VÍTKOVICE ARÉNA, A.S.

PROJEKTANT
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA A.S.

TERMÍN REALIZACE
ROKY 2012–2015

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
257 MIL. KČ BEZ DPH

Rekonstrukce Městského  
stadionu v Ostravě-Vítkovicích
Ostrava-Vítkovice

Práce zahrnovaly 2 etapy výstavby. Jednalo se o nejzásadnější 
proměnu sportoviště, jehož historie se začala psát už v roce 
1939. 
V 1.etapě byla na místě betonových ochozů na východní straně 
vybudována nová krytá tribuna pro 5 tisíc sedících diváků 
s požadovaným sociálním zázemím, energocentry, skladovací 
halou, vstupními branami a nutnými objekty dopravní i technické 
infrastruktury. V rámci stavebních prací dostaly dráhy a sektory 
nový tartanový povrch, na hrací plochu byl položen nový trávník, 
byly realizovány věže pro umělé osvětlení, kanál pod atletic-
kou dráhou, přístupové komunikace, oplocení areálu, přeložky, 
přípojky, parkovací plochy, pokladny aj.
V 2.etapě byly dokončeny tribuny na severní a jižní straně  
a stadion byl tak uzavřen.
Městský stadion nyní splňuje technické požadavky dle  
klasifikace organizací IAAF pro kategorii II , UEFA a ČMFS  
pro kategorii 3.

Rekonstrukce a modernizace 
sportovního areálu, Městský  
stadion v Karviné-Ráji
Karviná-Ráj

Předmětem stavby bylo provedení modernizace stavebně 
technického stavu objektů a venkovních prostor Městského 
fotbalového stadionu, kompletní rekonstrukce tribuny a zkapacit-
nění části zatrubněného Rájeckého potoka tak, aby se celý areál 
změnil v moderní venkovní sportovní zařízení s kapacitou 3.543 
sedících diváků, splňující kritéria stadionů pro I. Gambrinus ligu 
dle legislativních podmínek FAČR 
Rekonstrukcí těchto objektů, které se nacházely již v nevyhovují-
cím technickém stavu, došlo ke zhodnocení majetku Statutárního 
města Karviná a ke zkvalitnění zázemí pro návštěvníky. 

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S. OSTRAVA

INVESTOR
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

PROJEKTANT
–

TERMÍN REALIZACE
11/2014–08/2016

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
144,8 MIL. KČ BEZ DPH

Dokončené stavby
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Sportovní hala 
Bohumín
Bohumín

Předmětem veřejné zakázky byla novostavba víceúčelové spor-
tovní haly se zázemím. Jednalo se o spojení halového objektu 
nad samotnými hracími plochami a jednopodlažního objektu 
zázemí. Hlavní objem sportovní haly (halový objekt), který zastře-
šuje hrací plochy, je tvořen systémem ocelových montovaných 
vazníků. Obvodový plášť a střecha sportovní haly je ze sendvičo-
vých lakovaných PUR panelů.
Součástí stavby byla též realizace tribuny pro 180 diváků i realiza-
ce čtyř sportovních hřišť – pro florbal/basketbal, malou kopanou, 
tenis a víceúčelové hřiště pro badminton.
Objekt zázemí je jednopodlažní s plochou střechou. Krajní bloky 
zázemí jsou obloženy fasádními deskami.
Dále byly realizovány veškeré provozní technologie a připojení 
na veřejné inženýrské sítě, součástí stavby jsou též venkovní 
úpravy terénu a povrchů.

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S. OSTRAVA

INVESTOR
MĚSTO BOHUMÍN

PROJEKTANT
ATELIER 38 S.R.O

TERMÍN REALIZACE
10/2013–08/2014

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
50,9 MIL. KČ BEZ DPH

Dokončené stavby

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S. OSTRAVA

INVESTOR
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OSTRAVA

PROJEKTANT
ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ

TERMÍN REALIZACE
09/2014 – 11/2015

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
51,3 MIL. KČ BEZ DPH

Katedrála božského  
spasitele v Ostravě
Ostrava

Budova katedrály je trojlodní se zakončenou půlkruhovou apsi-
dou. Hlavní chrámová loď je 14 metrů široká a 22 metrů vysoká, 
boční lodě jsou 7 metrů široké a 10 metrů vysoké. Celková délka 
budovy je 68 metrů. Nad katedrálou se tyčí dvě symetrické čelní 
věže vysoké 67 metrů. Kapacita katedrály je 4000 lidí. Katedrála 
je druhou největší církevní stavbou na Moravě. Ve výšce bočních 
lodí se nachází trojdílná římsa, kterou nese dvanáct volně 
stojících sloupů iónského slohu z pískovce. Klenba hlavní lodi je 
dělená pilastry v korintském slohu
Předmětem stavebních prací byla celková revitalizace objektu 
sestávající z oprav krovu a střechy kostela o výměře 2.060 m², 
výměny krytiny dvou věží včetně nových hromosvodů, vysprave-
ní venkovních omítek včetně nového nátěru o výměře 6.300 m², 
restaurování sochařské výzdoby fasád, restaurování umělecko-
řemeslných součástí stavby, repase mříží, křížů a 8 ks věžních ho-
din, opravy okenních výplní, zřízení nových WC, elektro instalací, 
osvětlení v interiéru, výměny dlažby o výměře 1.190 m², výmalby 
o výměře 5.060 m², oprav vnitřních omítek o výměře 2100 m² 
a čištění a ladění 2 ks varhan.
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ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S. OSTRAVA

INVESTOR
B4B INKASSO, S.R.O.

PROJEKTANT
–

TERMÍN REALIZACE
08/2012–08/2013

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
45,1 MIL. KČ BEZ DPH

Novostavba 
firemní budovy B4B
Havířov-Podlesí

Jednalo se o novostavbu administrativní budovy s přízemními 
prostory pro komerční využití. Objekt má čtyři nadzemní podlaží 
a není podsklepen. 
Půdorysný tvar objektu vychází z obdélníku, jehož čelní fasáda je 
v mírném poloměru vypouklá. Střecha byla navržena jako plochá 
s atikou. Fasáda v prvním nadzemním podlaží je vytvořena 
z keramického obkladu, druhé a třetí podlaží je poté provedeno 
částečně v silikonové probarvené omítce bílé barvy a částečně 
z dřevěného obkladu. Dřevěný obklad v třetím nadzemním 
podlaží je navíc doplněn o vodorovné žaluzie. Okna a prosklené 
fasády jsou vyrobeny z hliníku a zaskleny izolačním dvojsklem. 
Interiér budovy je členěn převážně prosklenými dělícími příčkami 
s bezrámovou konstrukcí.
Vnější zpevněné povrchy jsou ze zámkové dlažby v betonových 
obrubnících. 
Součástí stavby byly kromě zpevněných povrchů též přípojky 
médií a sadové úpravy okolo objektu. 

Zastřešení ledové plochy stadionu 
včetně dostavby zázemí v Čáslavi
Čáslav

Jednalo se o dostavbu zastřešení ledové plochy včetně zázemí 
nad stávající nekrytou ledovou plochu, která slouží na sportovní 
účely, veřejné bruslení a hokej. Objekt obsahuje 11 šaten, posi-
lovnu, odpovídající hygienické zázemí, tribunu pro 420 diváků, 
halu s ledovou plochou s kapacitou 60 osob a v případě konání 
společenských akcí s kapacitou až 1125 osob. Stavba navazuje 
na již realizovanou stavbu nekryté ledové plochy s technologií.
Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími. Architektonic-
ké řešení vychází z umístění objektu na hranici sportovního areálu 
a městské zeleně v přímé návaznosti na městskou zástavbu.

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S. OSTRAVA

INVESTOR
MĚSTO ČÁSLAV

PROJEKTANT
REALITNÍ A STAVEBNÍ SPOLEČNOST S.R.O. 

TERMÍN REALIZACE
03/2016–12/2016

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
55,9 MIL. KČ BEZ DPH

Dokončené stavby

36 Ridera Stavební a.s.



ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
ČVUT V PRAZE

PROJEKTANT
GREBNER – PROJEKTOVÁ  
A STAVEBNÍ SPOL. S R.O.

TERMÍN REALIZACE
06/2014–01/2015

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
33,2 MIL. KČ BEZ DPH

Rekonstrukce poslucháren  
Thákurova 7, objekt C sever
Praha 6-Dejvice

Stávající posluchárny v budově C fakulty stavební ČVUT Praha 
byly kompletně vybourány a na jejich místo byly vestavěny čtyři 
nové. 
Součástí prací byla kompletní demontáž a vybourání stávajících 
poslucháren, veškeré stavební práce související s realizací no-
vých poslucháren a zejména realizace nového interiéru a tech-
nologií, vč. jejich propojení se stávajícími rozvody v budově. 
Zajímavostí je realizace akustického obložení poslucháren, které 
je provedeno kombinací nerezového tahokovu na MDF deskách 
a speciálních skleněných akustických panelů, které podle slov 
výrobce jsou zde použity na první stavbě.

Dostavba bytového domu  
Centrum – Park Residence
Čeladná

Jednalo se o dostavbu bytového domu o 18 bytech a 3 nadzem-
ních podlažích na stávající konstrukci suterénu. Součástí stavby 
byla kompletní nosná konstrukce objektu vč. technologických 
úprav a kompletací interiérových povrchů a prvků.

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S. OSTRAVA

INVESTOR
CERE INVEST PARK RESIDENCE S.R.O.

PROJEKTANT
ATELIÉR P.H.A.

TERMÍN REALIZACE
01/2015–02/2016

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
21,7 MIL. KČ BEZ DPH

Dokončené stavby
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ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
MORAVSKÁ STAVEBNÍ – INVEST, A.S.

PROJEKTANT
HW PROJEKT S.R.O (INFRASTRUKTURA)
D E S PRAHA, S.R.O. (RODINNÉ DOMY)

TERMÍN REALIZACE
09/2014–06/2016

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
120,6 MIL. KČ BEZ DPH

Rodinné domy  
a infrastruktura Vinoř
Praha 9-Vinoř

Zakázka se skládala ze dvou částí :
První byla realizace kompletní infrastruktury pro pozdější rea-
lizaci rodinných domů – tj. zejména zemních prací a terénních 
úprav a realizace kompletní skladby komunikací na dotčených 
pozemcích. Současně s tím byla vybudována též infrastruktura 
inženýrských sítí – vodovod, dešťová a splašková kanalizace, 
veřejné osvětlení a rozvody plynu a el. proudu.
Druhou částí byla výstavba celkem dvou etap rodinných domů 
vč. jejich osazení do terénu, venkovních úprav a zpevněných 
ploch okolo těchto domů. 
Nosná konstrukce všech rodinných domů je vyzdívaná z kera-
mického zdiva, založená na základových pasech. Stropní kon-
strukce jsou provedeny ze SPIROL panelů. Fasády jsou tvořeny 
kontaktním zateplovacím systémem, okna a vstupní dveře jsou 
plastová. Součástí dodávky byly též veškeré vnitřní instalace. 
Zdrojem tepla a ohřevu teplé užitkové vody je plynový kotel.

Rodinné domy 
Cholupice
Praha 12-Cholupice

Jednalo se o postupnou výstavbu několika etap rodinných domů 
v lokalitě Cholupice. Předmětem realizace je kompletní dodávka 
domů na klíč, tj. od zemních prací až po střechu, včetně vnitřních 
a vnějších instalací a výstavby oplocení objektu, přípojek médií 
a kanalizace, výstavby vsakovacích a retenčních nádrží užitkové 
vody a samozřejmě terénních a sadových úprav na přilehlých 
pozemcích.
Nosná konstrukce těchto rodinných domů je vyzdívaná z ke-
ramického zdiva, založená na železobetonových základových 
deskách nebo pasech. Stropní konstrukce jsou provedeny 
z panelů Spiroll nebo jsou železobetonové monolitické. Fasády 
jsou tvořeny kontaktním zateplovacím systémem, okna a vstupní 
dveře jsou plastová. Zdrojem tepla a ohřevu teplé užitkové vody 
bude plynový kotel.

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S., DIVIZE PRAHA

INVESTOR
MORAVSKÁ STAVEBNÍ – INVEST, A.S.

PROJEKTANT
ING. OLEG MARHOLT

TERMÍN REALIZACE
05/2013–01/2017

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
151,1 MIL. KČ BEZ DPH

Dokončené stavby
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ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S. OSTRAVA

INVESTOR
ARCELOR MITTAL ENERGY OSTRAVA S.R.O

PROJEKTANT
TECHNOPROJEKT A.S.

TERMÍN REALIZACE
07/2014–08/2016

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
51,9 MIL. KČ BEZ DPH

Ekologizace teplárny  
– kotel K14
Ostrava-Kunčice

Předmětem stavby byla realizace stavební části projektu  
„Civil Works for Boiler K14“ aneb „EKOLOGIZACE TEPLÁRNY 
– KOTEL K14“, který je umístěn ve společnosti Arcelor Mittal 
Energy Ostrava, s.r.o. 
Požadovaný rozsah prací zahrnoval založení na velkoprůměro-
vých pilotách a mikropilotách, základové konstrukce pro budoucí 
budovy kotle K14 včetně přiléhající třípodlažní monolitické budo-
vy a dále základové konstrukce mostů zauhlování a dalších.
Součástí dodávky byla i realizace inženýrských sítí, úpravy 
vnitropodnikových kolejových tratí, stavební práce v kompreso-
rovně včetně dodávky vzduchotechniky, silno a slaboproudých 
instalací. V další etapě budou realizovány zpevněné plochy 
v okolí kotle K14.
Všechny práce byly realizovány za provozu továrny s maximální 
mírou BOZP a kvality.

Diakonické  
a vzdělávací centrum – II.
Český Těšín

Jednalo se o demolici stávajících objektů typu  
„brownfields“ a následnou výstavbu objektu  
Diakonického a vzdělávacího centra.
Stavba „Diakonické a vzdělávací centrum II.“ 
 je členěna na stavební objekty:
SO 01 – Multifunkční a vzdělávací centrum
SO 02 – Přípojky sítí TI
SO 03 – zpevněné plochy a terénní úpravy
SO 04 – Trafostanice

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S. OSTRAVA

INVESTOR
SLEZSKÁ DIAKONIE

PROJEKTANT
ATRIS S.R.O

TERMÍN REALIZACE
09/2014 – 08/2015

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
40,3 MIL. KČ BEZ DPH

Dokončené stavby
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Modernizace traťového úseku 
Brno Maloměřice–Brno Židenice
Brno

Jednalo se o komplexní rekonstrukci a modernizaci vlakové trati. 
Cílem rekonstrukce bylo provést zvýšení traťové rychlosti, zajistit 
třídu zatížitelnosti D4 a průjezdný průřez UIC GC. Zajistit vybavení 
tratě takovým technologickým zařízením, které bude zajišťovat 
plnou bezpečnost provozu při traťové rychlosti do 160 km/hod. 
Po realizaci stavba splňuje podmínky interoperability. Předmětem 
řešení byla modernizace železničního svršku a spodku hlavních 
traťových kolejí, včetně rekonstrukce umělých staveb. Dále byly 
provedeny nezbytné úpravy staničního zabezpečovacího zařízení 
pro vybudování nového elektronického trojznakého traťového 
zabezpečovacího zařízení v úseku Židenice–Maloměřice. Bylo 
řešeno sdělovací zařízení, silnoproudá technologie včetně DŘT, 
úprava trakčního vedení a napájení. Součástí stavby byla i pro-
tihluková opatření.

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S. OSTRAVA

INVESTOR
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

PROJEKTANT
MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S.

TERMÍN REALIZACE
02/2015–06/2016

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
528,6 MIL. KČ BEZ DPH

Dopravní stavby

ZHOTOVITEL
RIDERA STAVEBNÍ A.S. OSTRAVA

INVESTOR
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

PROJEKTANT
–

TERMÍN REALIZACE
2015–2016

FINANČNÍ OBJEM STAVBY
129,3 MIL. KČ BEZ DPH

Další realizované  
dopravní stavby
Ostrava

Dále byly v rámci dopravního stavitelství  
realizovány např. stavby:

Revitalizace trati Opava východ–Olomouc hl.n.
Termín realizace:  04/2016–12/2016
Finanční objem stavby:  33,0 mil. Kč bez DPH

Revitalizace železniční Tratě 308
Termín realizace:  08/2015–10/2016
Finanční objem stavby: 48,1 mil. Kč bez DPH

Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí–Valašské Meziříčí
Termín realizace:  06/2015–12/2015
Finanční objem stavby: 48,2 mil. Kč bez DPH

Ve všech případech se jednalo zejména o revitalizaci ucelené 
části železniční trati, provedení sanací podloží, rekonstrukce, 
rektifikace mostů a propustků.
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Seznam referencí Ridera Stavební a.s.

NÁZEV REALIZOVANÉ STAVBY
FINANČNÍ OBJEM  
(mil. Kč bez DPH)

TERMÍN 
VÝSTAVBY

OBJEDNATEL

Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí – Stadion Čáslav 55,9 03/2016–12/2016 Město Čáslav

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion  
v Karviné-Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti

60,4 08/2015–08/2016
Ministerstvo financí  
a Statutární město Karviná

Rodinné domy Přezletice – II. etapa 45,2 06/2015–07/2016 Moravská stavební – INVEST, a.s.

SKY Barrandov – I. etapa 142,5 04/2015–07/2016 K+Devonská

OS Na Beránku – domy E1,2 a infrastruktura 96,2 03/2015–07/2016 Prague Property Leader a.s.

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji 84,4 11/2014–07/2016 Statutární město Karviná

Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice–Brno Židenice 519,0 02/2015–06/2016 SŽDC, s. o.

Ekologizace teplárny – kotel K14 51,2 07/2014–06/2016 TAMEH Czech s.r.o.

Monolit pro BD Suchdol 15,8 12/2015–05/2016 Unistav Construction a.s.

Rekonstrukce bytového domu, Přívozská č. 1628/36, Ostrava 13,8 11/2015–05/2016 RPG Byty, s.r.o.

Trať 308 48,1 08/2015–05/2016 TSS GRADE, a.s.

Rodinné domy Vinoř – 3. etapa, II. část 50,1 07/2015–05/2016 Moravská stavební – INVEST, a.s.

Rodinné domy Západní město IV.A 55,6 02/2015–03/2016 Finep CZ

Dostavba bytového domu Centrum – Park Residence Čeladná 21,7 01/2015–02/2016 Cere Invest Park Residence, s.r.o.

Polyfunkční dům Na Groši 148,0 07/2014–02/2016 CENTRAL GROUP a.s.

Revitalizace sportovní haly a krytého bazénu v Novém Jičíně 61,8 06/2015–01/2016 Město Nový Jičín

Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí 49,3 06/2015–12/2015 Subterra a.s. a OHL ŽS, a.s.

Rodinné domy Cholupice – III. etapa 50,0 05/2013–12/2015 Moravská stavební – INVEST, a.s.

Přístřešek pro třískové hospodářství v hale č. 59 Aero Vodochody 3,5 03/2015–11/2015 Aero Vodochody AEROSPACE a.s.

Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8 48,2 10/2013–11/2015 Moravskoslezský kraj

Rodinné domy a infrastruktura Vinoř – 3. etapa 68,5 09/2014–11/2015 Moravská stavební – INVEST, a.s.

Obnova a zpřístupnění katedrály Božského Spasitele v Ostravě 51,7 09/2014–11/2015 Římskokatolická farnost Ostrava

Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích – II. etapa 103,4 04/2014–09/2015 Hochtief CZ a.s.

Stavební úpravy objektu Blattného č.p. 2343 21,7 04/2015–09/2015 3E Projekt a.s.

Stavební práce projektu Diakonické vzdělávací centrum 40,3 09/2014–08/2015 Slezská diakonie

Rodinné domy Cholupice – II. etapa (ŘRD typ D) 37,0 02/2014–05/2015 Moravská stavební – INVEST, a.s.

Rezidence Výhledová 91,3 06/2013–02/2015 CTR Group a.s.

Rekonstrukce 5 poslucháren Thákurova 7, objekt C sever 33,2 06/2014–01/2015 ČVUT v Praze

Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově 26,6 08/2013–01/2015 Moravskoslezský kraj

Rekonstrukce hotelu Freud – dokončení 22,5 06/2014–12/2014 Hotel Freud s.r.o

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

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

NÁZEV REALIZOVANÉ STAVBY
FINANČNÍ OBJEM  
(mil. Kč bez DPH)

TERMÍN 
VÝSTAVBY

OBJEDNATEL

Rezidence Letňany 75,0 08/2013–09/2014 Moravská stavební – INVEST, a.s.

Sportovní hala Bohumín 50,9 10/2013–08/2014 Město Bohumín

Stavební úprava objektu „S“ dílčí část „E“, ul. Fráni Šrámka 3,  
Ostrava-Mariánské Hory 

29,3 06/2013–03/2014 Ostravská univerzita Ostrava

Stavební úpravy objektu v Bílovci, včetně přípojek IS a venkovních úprav 23,9 07/2011–12/2013 MSV PRODUCT s.r.o.

Rodinný dům v Ondřejově 20,0 11/2012–11/2013 Soukromý investor

Novostavba firemní budovy B4B 45,1 08/2012–08/2013 B4B INKASSO, s.r.o.,

Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích – I. etapa 153,7 09/2012–06/2013 Sdružení ARÉNA VÍTKOVICE

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

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

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

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

SZM Palác Razumovských – dokončení částečné rekonstrukce (kulturní památka) 9,9 12/2010–08/2011 Slezské zemské muzeum

Modernizace a zkapacitnění mateřské školy ve Velké Polomi 20,6 9/2010–05/2011 Obec Velká Polom

Nástavba a přístavba provozní budovy Ingeteam a.s. 20,3 04/2010–01/2011 Ingeteam a.s.

Rekonstrukce ZŠ Chrjukinova pavilon A + spojovací krček 25,4 06/2009–08/2010 SMO Městský obvod Ostrava-jih

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

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

Multifunkční sportoviště včetně zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel Těškovic 24,8 04/2009–07/2009 Obec Těškovice

Rekonstrukce Lázní Moravská Ostrava 87,0 09/2008–07/2009
Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o.

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

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

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

Zástavba bytovými domy „U Soudu“ Ostrava-Poruba 324,0 03/2006–03/2008 BD Nová Poruba

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

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

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

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

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

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

Pavilon slonů v areálu ostravské ZOO 80,2 03/2003–08/2004 Zoologická zahrada Ostrava
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