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VÁŽENÝ PANE ŘEDITELI, JAKÉ 
JSOU HLAVNÍ ČINNOSTI VAŠÍ SPO-
LEČNOSTI?

Z velké části se jedná o stavby v po-
zemním stavitelství, vzhledem k rozdíl-
nosti trhu v moravskoslezském regionu 
a v okolí Prahy se naše pražská divi-
ze zaobírá zejména bytovou výstavbou 
pro velké developery, ale nosnou částí 
naší práce jsou taktéž rekonstrukce ob-
čanské vybavenosti a případné realiza-
ce infrastrukturních objektů. Kolegové 
v moravskoslezském regionu se na-
opak zejména zabývají realizací staveb 
občanské vybavenosti, jako jsou napří-
klad sportovní zařízení, školních zaří-
zení, ale samozřejmě i staveb bytových 

a průmyslových. Nesmím opomenout 
také to, že naše společnost začíná re-
alizovat zakázky v dopravním stavitel-
ství – a to zejména v železničním sta-
vitelství.

VAŠE SPOLEČNOST  PŮSOBÍ 
V MORAVSKOSLEZSKÉM  KRAJI, 
ALE TAKÉ V PRAZE. NA JAKÝCH 
PROJEKTECH SE VAŠE DIVIZE PO-
DÍLELA A NA KTERÉ SE PŘIPRAVU-
JETE?

Co se týče pražského trhu, tak na-
še divize dokončila v loňském roce pro-
jekty jako je „Bytový dům Letňany“ se 
79 bytovými jednotkami pro  developera 
Moravská stavební - INVEST, a. s., 

pro stejného developera dokončujeme 
v etapách akci „Rodinné domy Cho-
lupice“, kde vznikne 38 buď samostat-
ně stojících, nebo řadových rodinných 
domů. Nemohu opomenout dokonče-
ní opravdu luxusního bytového domu 
„Villa City View“ pro developera ED 

RIDERA STAVEBNÍ A. S.
– tradice s novou vizí

Group a. s., který jsme zajišťovali for-
mou dodávky „Design and Build“, tj. 
jako generální dodavatel stavby jsme 
pro investora zajišťovali kompletní re-
alizaci projektu včetně projektové do-
kumentace jak pro stavební řízení, tak 
pro realizaci stavby a potřebné inženýr-
ské činnosti. V okruhu staveb občanské 
vybavenosti jsme například na počátku 
letošního roku předali velmi vydaře-
nou rekonstrukci poslucháren pražské 
ČVUT.

Samozřejmě máme také část sta-
veb v různých fázích rozestavěnos-
ti. Před dokončením je projekt „Re-
sidence Výhledová“, což je výstavba 
tří luxusně pojatých vila domů, každý 
o pěti bytových jednotkách. Zajíma-
vostí projektu je jeho umístění v obtíž-
ném, svahovaném terénu, velmi ome-
zená dopravní obslužnost stavby, ale 
také například vybavení domů inteli-
gentním systémem řízení domácnosti. 
Dále realizujeme také projekty pro vel-
ké renomované developery. Příkladem 
je rozsáhlý rezidenční projekt „Bytový 
dům Švehlova“ se 79 byty pro Central 
Group a. s., na kterém nyní dokončuje-
me hrubou stavbu. Na poli rodinných 
domů realizujeme soubor 15 rodinných 
domů nazvaný „Rodinné domy Vinoř“. 
Součástí naší dodávky pro tuto stavbu 
je také realizace veškeré dopravní in-
frastruktury v lokalitě. Z čerstvě za-
hájených či aktuálně připravovaných 
projektů mohu zmínit akce jako jsou 
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Novostavba administrativní budovy B4B

Posluchárny ČVUT
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„Rodinné domy Západní město“, re-
zidence „SKY Barrandov“, výjimeč-
ná svým architektonickým řešením 
i umístěním, či obytný soubor „Na Be-
ránku“.

CO KOLEGOVÉ Z OSTRAVSKÉ 
ČÁSTI SPOLEČNOSTI?

Za mé kolegy z ostravské čás-
ti společnosti bych rád zmínil zejmé-
na dokončené projekty „Rekonstrukce 
městského stadionu v Ostravě – Vít-
kovicích“, na kterém jsme se podíleli 
jako významný subdodavatel, „Novo-
stavbu administrativní budovy B4B“, 
„Sportovní halu Bohumín“ nebo „No-
vostavbu domova pro osoby se zdra-
votním postižením Benjamín v Ha-
vířově“. Z projektů v různých fázích 
výstavby nelze nezmínit rekonstruk-
ci katedrály Božského spasitele v Os-
travě, ekologizaci teplárny pro Arce-
lor Mittal  Energy s. r. o., či dostavbu 
bytového domu v Čeladné. V nepo-
slední řadě nemohu nezmínit náš velký 
úspěch v dopravním stavitelství, kdy se 
naše společnost podílí jako leader rea-
lizační společnosti na modernizaci tra-
ťového úseku Brno Maloměřice – Brno 
Židenice pro SŽDC s. o. 

ZAMĚŘUJETE SE HLAVNĚ NA IN-
VESTORY BYTOVÉ VÝSTAVBY. JA-
KOU REFERENČNÍ STAVBU BYSTE 
NAŠIM ČTENÁŘŮM VÍCE PŘIBLÍŽIL?

Ano, pravdou je, že velkou část ob-
jemu výstavby naší divize v Praze tvo-
ří bytové projekty. Paradoxně bych 
nezmiňoval velké stavby v řádech sta-
milionů, ale již zmíněný bytový dům 
„Villa City View“ pro developera ED 

Group a. s., ve kterém bylo „pouze“ 8 
bytových jednotek. Jak již bylo řečeno, 
na tomto projektu jsme poskytli inves-
torovi realizaci stavby formou „Design 
and Build“. Součástí naší dodávky bylo 
vytvoření projektové dokumentace jak 
pro stavební povolení, tak pro realizaci 
stavby – a to včetně veškerých profesí, 
přičemž podkladem pro nás byla pouze 
architektonická studie pro územní říze-
ní a požadavek investora na standard 
provedení stavby. I díky našim dlou-
holetým zkušenostem v oboru jsme 
schopni již na základě takovýchto pod-

kladů poskytnout investorovi závazný 
cenový návrh a následně celou stav-
bu k jeho maximální spokojenosti re-
aliz ovat. Technickou zajímavostí toho-
to projektu, kromě toho, že je opravdu 
architektonicky velmi povedený, je ta-
ké samotná technicky komplikovaná 
kombinace několika fasádních prvků, 
jako je opakní sklo, dřevěné desky, vel-
koformátová hliníková posuvná okna 
a kontaktní zateplovací systém. „Obál-
ka“ domu byla opravdu oříškem, ale 
jak dokládá přiložená fotografie, vše se 
povedlo tak, jak mělo.

CO NABÍZÍTE SVÝM ZÁKAZ-
NÍKŮM?

Shrnu to několika slovy: nadstan-
dardně odvedenou práci ve větši-
ně oborů stavebnictví, její dokonče-
ní v požadovaných termínech a cenách 
a také zázemí stabilní společnosti 
s dlouholetou zkušeností a s opravdo-
vými odborníky na svoji práci.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil

Villa City View

Stadion Vítkovice Rodinné domy Cholupice
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