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Reference
R E F E R E N C E F I R M Y - významné realizované zakázkyStavebnÄ›-realizaÄ•ní Ä•innost
rok 2009* SSKA, stavební spoleÄ•nost Karviná &ndash; Výstavba sportovního hÅ™i&scaron;tÄ› Z&Scaron; Slovenská,
Karviná &ndash; Hranice, umÄ›lý sport. povrch na bÄ›Å¾eckém oválu a multifunkÄ•ním hÅ™i&scaron;ti
* Ostravské stavby, a.s. &ndash; Integrované výjezdové centrum, HS Martinov &ndash; umÄ›lý sportovní povrch na
bÄ›Å¾ecké dráze, repase umÄ›lého sport. povrchu na multifunkÄ•ním hÅ™i&scaron;ti
* Obec Dobrá &ndash; Výstavba dÄ›tského hÅ™i&scaron;tÄ› ve sportovním areálu Z&Scaron; v Dobré &ndash; kompletní
dodávka dÄ›tského hÅ™i&scaron;tÄ› vÄ•. beton. ploch na koleÄ•kové sporty a pískovi&scaron;tÄ›
* Základní &scaron;kola, U Studny, Karviná, Rekonstrukce a opravy venkovního sportovi&scaron;tÄ› Z&Scaron; U
Studny, Karviná &ndash; Mizerov, rekonstrukce plochy víceúÄ•elového hÅ™i&scaron;tÄ› s umÄ›lým povrchem (Retoping)
* Základní &scaron;kola, Karviná &ndash; Nové MÄ›sto, Cihelní 1666, 735 06 Karviná &ndash; Nové MÄ›sto,
Rekonstrukce a opravy venkovního sportovi&scaron;tÄ› Z&Scaron; Cihelní 1666, Karviná &ndash; Nové MÄ›sto,
rekonstrukce plochy víceúÄ•elového hÅ™i&scaron;tÄ› s umÄ›lým povrchem (Retoping) vÄ•. oplocení
* Meccano, s.r.o., Orlová &ndash; Poruba, PÅ™estavba antukového tenisového kurtu v Orlové &ndash; PorubÄ›,
pokládka podpovrchové &scaron;kvárové a finální antukové vrstvy
* D5, akciová spoleÄ•nost, TÅ™inec, MultifunkÄ•ní hÅ™i&scaron;tÄ› &ndash; Horní Lomná &ndash; LaÄ•nov, pokládka
sportovního umÄ›lého trávníku vÄ•. kladecí kamenité vrstvy

rok 2008* MÄ›sto Orlová &ndash; Výstavba sportovního hÅ™i&scaron;tÄ› Z&Scaron; &Scaron;kolní Ä•p. 862 v Orlové &ndash;
Lutyni, umÄ›lý sport. povrch
* Statutární mÄ›sto Karviná &ndash; Rekonstrukce &scaron;kvárového fotbalového hÅ™i&scaron;tÄ› s pÅ™emÄ›nou na
hÅ™i&scaron;tÄ› s umÄ›lým povrchem &hellip; 21,0mil.KÄ•
* MÄ›sto PetÅ™vald
sportovní areál PetÅ™vald &ndash; II. etapa (teleskopická tenisová hala - umÄ›lý trávník, 4xvenkovní tenis. kurty - antuka)
&hellip; 19,0mil. KÄ•
* MultifunkÄ•ní hÅ™i&scaron;tÄ› &ndash; Malenovice &hellip; (multifunkÄ•ní hÅ™i&scaron;tÄ› s umÄ›lým trávníkem, dÄ›tské
hÅ™i&scaron;tÄ›, doplnÄ›ní zábran kolem hracích ploch) &hellip;.. 4,0 mil.KÄ•
* MÄ›sto Orlová &ndash; Výstavba multifunkÄ•ního hÅ™i&scaron;tÄ› Z&Scaron; Slezská 850 v Orlové &ndash; PorubÄ›, umÄ›lý
sport. trávník II. gen.
rok 2007* Výstavba soukromého tenisového kurtu v um. trávníku &ndash; finální vrstvy, ChotÄ›buz
* MÄ›sto ÄŒeský TÄ›&scaron;ín
Zhotovení beachvolejbalového kurtu &ndash; kompletní dodávka
* Výstavba soukromého tenisového kurtu v um. trávníku &ndash; finální vrstvy, Ostrava - KunÄ•ice
* Ostravské vodárny a kanalizace
Oprava hÅ™i&scaron;tÄ› pro míÄ•ové hry na VZ Ostravice
* ProvádÄ›ní velkých i men&scaron;ích údrÅ¾eb venkovních sportovi&scaron;Å¥ &ndash; MÄ›sto Orlová, Obec Pazderná,
Lipová LáznÄ› atd.
* VITALITY SLEZSKO, s.r.o.
výstavba výbÄ›hÅ¯ pro konÄ›
* Obec Vy&scaron;ní Lhoty &ndash; Výstavba tenisového kurtu v um. trávníku, vÄ•. cviÄ•né stÄ›ny
* Obec Mo&scaron;nov
Rekonstrukce sportovního areálu &ndash; 2 hÅ™i&scaron;tÄ› (umÄ›lý trávník, Å¾iviÄ•ný povrch)
* Základní &scaron;kola Kapitána Jasioka HavíÅ™ov &ndash; ProstÅ™ední Suchá
zhotovení sektoru skoku do dálky &ndash; rozbÄ›Å¾i&scaron;tÄ› sport. umÄ›lá hmota
rok 2006* Obec Dobrá
Výstavba multifunkÄ•ního sportovního hÅ™i&scaron;tÄ› &ndash; obec Dobrá, 15,1 mil. KÄ•
* VITALITY SLEZSKO, s.r.o.
Sportovní areál ve Vendryni &ndash; venkovní tenisové kurty, rekonstrukce a dostavba, minigolf, dÄ›tské hÅ™i&scaron;tÄ›,
výstavba cviÄ•né tenisové stÄ›ny, provozního objektu a kurtu na beach volejbal &ndash; 12,0 mil. KÄ•
* ALPINE stavební spoleÄ•nost CZ, s.r.o.
dodávka a montáÅ¾ sportovního povrchu víceúÄ•elového hÅ™í&scaron;tÄ›, lajnování a vybavení v k. ú. Stará Plesná na
universální uliÄ•ní hÅ™i&scaron;tÄ› Plesná &ndash; Hrabek
* Výstavba soukromého tenisového kurtu v um. trávníku, Frýdek - Místek
* Z&Scaron; Dr.Olszaka, Karviná
VíceúÄ•elové hÅ™i&scaron;tÄ› s umÄ›lým povrchem
rok 2005* Statutární mÄ›sto Ostrava, mÄ›stský obvod Radvanice a Bartovice, Ing. HrnÄ•árková
Rekonstrukce hÅ™i&scaron;tÄ› na odbíjenou u Z&Scaron; Trnkovecká &ndash; víceúÄ•elová hrací plocha v um. sport.
hmotÄ›, oprava &scaron;kvárového hÅ™i&scaron;tÄ›, dláÅ¾dÄ›né plochy
* Statutární mÄ›sto Karviná, p. Chýlek
MultifunkÄ•ní hrací plocha s umÄ›lým povrchem, Z&Scaron; U Lesa v Karviné
* Statutární mÄ›sto Ostrava, mÄ›stský obvod Radvanice a Bartovice, Ing. HrnÄ•árková
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Rekonstrukce &scaron;kolního hÅ™i&scaron;tÄ› u Z&Scaron; Vrchlického &ndash; víceúÄ•elová hrací plocha a sektor skoku
do dálky v um. sport. hmotÄ›, dláÅ¾dÄ›né a travnaté plochy
* Statutární mÄ›sto Karviná, p. Chýlek
Rekonstrukce víceúÄ•elové hrací plochy, Z&Scaron; DruÅ¾by v Karviné
* Statutární mÄ›sto Karviná, p. Chýlek
Výroba a dodávka mobilního podia, vÄ•etnÄ› zastÅ™e&scaron;ení pro námÄ›stí v historickém centru Karviné
* Statutární mÄ›sto Ostrava, mÄ›stský obvod Poruba, Ing. Jurajdová
Základní &scaron;kola Komenského - ZpevnÄ›ná plocha víceúÄ•elového hÅ™i&scaron;tÄ› vÄ•. mobiliáÅ™e, oplocení
hÅ™i&scaron;tÄ›
* Statutární mÄ›sto Karviná, p. Chýlek
Výstavba hÅ™i&scaron;tÄ› s umÄ›lým povrchem u Z&Scaron; Dr. Olszaka v Karviné
* VITALITY SLEZSKO, s.r.o., Mgr. Boturová
Sportovní areál ve Vendryni &ndash; pÅ™estavba tenisové haly
koordinace stavby sportovního areálu &ndash; tenis. haly &hellip; kurty s umÄ›lým povrchem
* Statutární mÄ›sto Ostrava, mÄ›stský obvod Radvanice a Bartovice, Ing. HrnÄ•árková
Rekonstrukce &scaron;kolního hÅ™i&scaron;tÄ› u Z&Scaron; Bartovická, Ostrava - Bartovice
* Obec Ostravice, Ing. Dobrozemský
Velká rekonstrukce antukového hÅ™i&scaron;tÄ› u Z&Scaron; v Ostravici
* Obec To&scaron;anovice &ndash; Rekonstrukce antukového tenis. kurtu
* MÄ›sto HavíÅ™ov &ndash; rekonstrukce antukové bÄ›Å¾ecké dráhy u Z&Scaron; Gen. Svobody, HavíÅ™ov
* Statutární mÄ›sto Karviná, Z&Scaron; Rudé armády
Rekonstrukce antukového kurtu
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