
 

Seznam referenčních staveb  

prováděných za pomoci horolezecké a speleologické 

techniky. 
 

 
1990 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Oprava střechy po vichru – starý pivovar   J. Hradec  podnik 
Mytí podhledů výrobní haly     Strakonice  podnik 
 
1991 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Nátěr ocelových sil na zrno     Jarošov nad Než. Firma 
Vnitřní a vnější nátěry zásobníků na krmivo   Třeboň   firma 
Malování reklam pro Agrobanku    3 místa   banka 
Snáška střešních stojanů     15 míst  SPT Telecom 
Oprava střechy věže kostela     Valtínov  církev 
 
1992 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Nátěry zásobníků na cement     Písek   stavební podnik 
Nátěry zásobníků na piliny     Písek   truhlárna 
Rekonstrukce komína pivovaru    Studená  pivovar 
Malování reklamy ČS      J. Hradec  bankovní ústav 
Snáška střešních stojanů     15 míst  SPT Telecom 
Opravy spárování panelových domů    J. Hradec  správa bytů 
 
1993 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Oprava štítu kostela       Soběslav  stavební firma 
Ubourání části komína a betonáž věnce   Soběslav  škola 
Rozvody kabelové televize 12 paneláků   Praha   kabelová televize 
Demontáž a montáž praporce a koule věže zámku  Třeboň   památky 
Malování reklamy ČS      J. Hradec  bankovní ústav 
Oprava osvětlení a stoupaček komína 50m   J. Hradec  podnik 
Opravy spárování panelových domů    J. Hradec  správa bytů 
Demontáž a montáž praporce a koule věže zámku  Třeboň   památky 
 
1994 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Rak 3 střech – alukryt budovy     Řípec   podnik 
Rekonstrukce světlíkové haly    Dačice   podnik 
Reklamní nápis na továrním komíně  50m   Nová Včelnice podnik 
Demontáž rozpadlé střešní konstrukce   Horažďovice  podnik 
Opravy spárování panelových domů    J. Hradec  správa bytů 
Rekonstrukce, nátěry a reklamní popis 3 komínů   N. Včelnice  podnik 
Oprava střech skladové haly     Veselí na Lužnicí podnik 



Nátěr mostu přes Dyji     Dačice   podnik 
Oprava střechy po vichru     J. Hradec  stav. Firma 
Rekonstrukce výtahové šachty    Jarošov n/N  podnik 
 
1995 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Nátěr příhradového jeřábu     J. Hradec  podnik 
Opravy spárování panelových domů    J. Hradec  správa bytů 
Velkoplošná reklama na štít domu    Třeboň   bank. Ústav 
Rozvody kabelové televize a instalace parabol  J. Hradec  kabel. Televize 
Oprava střech a výměna klemp. prvků silo 60m  Jarošov  podnik 
Velkoplošná reklama na štít     Třeboň   bank. Ústav 
Nátěr příhradového jeřábu     Hněvkovice  ČEZ, a. s. 
 
1996 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Žďákovský  most podvlečení 4 chrániček   Žďákov  Spoje 
Opravy spárování panelových domů    J. Hradec  správa bytů 
Velkoplošná reklama na štít  inseminační stanice  J. Hradec . podnik 
Demolice komína rozebráním 60m    Nová Včelnice podnik 
Most Klučenice podvlečení 4 chrániček   Klučenice  Spoje 
Malby hlavní lodě kostela sv. Jana    J. Hradec  stav. firma 
Čištění podhledů stěn a skel nové banky   J. Hradec  bankovní ústav 
 
1997 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Oprava a nátěr fasád histor. domu Štěpánská ul.  Praha   soukr. investor 
Oprava komínů a světlíků histor. domu Štěpánská ul Praha   soukr. investor 
Opravy spárování panelových domů    J. Hradec  správa bytů 
Opravy komínů a výměna klemp. prvků Bytovka  Chlum u Třeb.  správa bytů 
Rekonstrukce střechy věže – výměna srdečníku kostel Pluhův Žďár  církev 
Rekonstrukce a stabilizace historického komína  Jarošov n/N  stav. firma 
Reklamní nápis na komín 130m    Velešín  podnik 
Komín 105m nátěry a revize     J. Hradec  Jitka, a. s. 
Velkoplošná reklama na štít domu    Třeboň   bank. Ústav 
Nátěry podhledu lodě kostela sv.Jana   J. Hradec  Stavcent 
Rekonstrukce střechy věže kostela – pozink   Horní Pěna  církev 
 
1998 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Nátěr věže a střechy kostela     Pluhův Žďár  církev 
Oprava plechového sila      Jarošov n/N  Dočeš 
Kácení stromů mezi domy      Dolní Lhota  soukr. investor 
 
 

1999 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Nátěr střech a věže kostela – šindele    Částrov  obec 
Kácení stromů mezi domy a VN    Dolní Lhota  silnice 
Opravy spárování panelových domů    J. Hradec  správa bytů 



Rekonstrukce, stabilizace a ubourání komína 40m  Lišov   cihelny 
Rek.jedné věže Schwanzemberské hrobky   Třeboň   památky 
Rekonstrukce střechy kostela sv. Petra a Pavla  Stráž n/ N  církev 
Rekonstrukce kostela nejsv. Trojice    J. Hradec  církev 
 
 
2000 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Rek. krovu a krytiny na vstupní věži Schwanzenberské horobky  Třeboň  památky 
Opravy spárování panelových domů    J. Hradec  správa bytů 
Opravy spárování panelových domů    Praha   správa bytů 
Opravy betonového sila     Jarošov n/Než  Dočeš 
 
2001 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Oprava a nátěr fasády sila 60. m výška   Třeboň   firma 
Oprava střechy kostela     Dačice   Církev 
Sanace skalních masivů     Sokolov  Firma 
Nátěr a opravy opláštění panelových domů   Střížovice  obec 
Opravy spárování panelových domů    J. Hradec  správa bytů 
Opravy spárování panelových domů    Praha   správa bytů 
Rekonstrukce střešního pláště kostela Petra a Pavla  Stráž n/N  Církev 
 
2002 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Rekonstrukce fary a kostela       Stráž n/Nežárkou církev 
Opravy spárování panelových domů    J. Hradec  správa bytů 
Opravy spárování panelových domů    Praha   správa bytů 
Opravy betonového sila     Jarošov n/Než  Dočeš 
Opravy světlíků a vzduchotechniky    Praha   sdružení vlastníků 
 

2003 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Opravy spárování panelových domů    J. Hradec  správa bytů 
Opravy spárování panelových domů    Praha   správa bytů 
Opravy plechového sila     Jarošov n/Než  Dočeš 
Rekonstrukce ČOV  + vyhnívacích věží   J. Hradec  Vak 
Nátěr vodojemu      Hrachoviště  obec 
 

2004  
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Výměna střešní krytiny na obilní sýpce   Novosedly  firma Kolagro 
Rekonstrukce věže kostela nátěr střechy     Novosedly  církev 
Oprava opláštění sila      Jarošov  silo 
Oprava fasády sila      Třeboň   silo 
Nátěry mazutových zásobníků    J. Hradec  Jitka 
Opravy vnitřní a vnější části továrního komína  J. Hradec  Adaco 
Oprava fasády kostelní věže     Dolní Pěna  církev 
Zateplení štítu obchodního domu Brouk a Babka  Č. Budějovice  společnost 
Nátěr násypek na krmivo     různě   Rybáři 



Nátěry klemp. Prvků objektu Úřadu práce   J. Hradec  Úřad práce 
2005 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Rekonstrukce skladové ocelové haly  Trapéz plech  Hůry   Rab 
Rekonstrukce světlíků na bytovém domě   Praha   soukr. investor 
Opravy plechového a betonového sila   Jarošov n/Než  Dočeš 
Rekonstrukce statiky střechy a opláštění     Zvíkov   Agra 
Rekonstrukce krovu a střechy věže sv. Vojtěcha  Č. Budějovice  církev 
Opravy spár panelových domů    Praha   sdružení vlastníků 
Demontáže dopravníků v halách    Lomnice n/Luž Rab 
 
2006 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Nátěr a oprava věže kostela – šindele   Částrov  obec 
Rekonstrukce a sanace mostní konstrukce   Hněvkovice  Správa a údržba silnic 
Oprava dřevěné šindelové střechy kostela   Částrov  obecní úřad 
Oprava věží ČOV      Třeboň   společnost 
Oprava střechy a komínů bytového domu   J. Hradec  sdružení vlastníků 
Opravy plechového sila     Jarošov nad Než Dočeš 
Opravy střech po vichřici     ČOV Třeboň  RAB 
 
2007 
Čištění mnoha studní      Jihočeský kraj  různí investoři 
Výroba a montáž komínových lávek    Praha   soukromý investor 
Nátěr věže kaple      Střížovice  obecní úřad 
Nátěr střechy kostela a zákristie    Strmilov  církev 
Rekonstrukce fasády      Praha Štěpánská ul. soukromý investor 
Oprava věže kostela       Horní Pěna   církev 
Oprava střech a komínů bytového domu   J. Hradec  sdružení vlastníků 
Oprava střech, klemp. Prvků a holubích zábran  J. Hradec  úřad práce 
Opravy betonového sila     Jarošov nad Než Dočeš 
Opravy střechy budovy Gymnasia    Třeboň   školství 
Opravy střech po vichřici     Střížovice  obec 
Bourání komínů na budově školy    J. Hradec  školství 
 
2008 
Rekonstrukce Fasády      Praha   soukr. investor 
Oprava fasády sila       Třeboň   podnik 
Oprava střechy a fasády     J. Hradec  banka 
Oprava žlabů a střechy kostela sv. Jiří   Třeboň   církev 
Oprava střechy věže kostela      Velká Lhota  církev 
Oprava střech a demontáže starých antén   J. Hradec  sdružení vlastníků 
Opravy střech po vichřici     Frahelž  RAB 
Opravy střech po vichřici     Plavsko  Zemědělské družstvo 
Ubourání a stabilizace stavu komína lihovaru  Markvarec  společnost 
 
 
 


