REFERENCE
Rekonstrukce historického domu U Jelena na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých
Budějovicích
o

Čestné uznání PRESTA 1996/2000

Realizace rekonstrukce Jihočeského divadla v Českých Budějovicích ve spolupráci s Ing. arch.
Liborem Erbanem
Projekt pro provádění stavby – přestavba zámečku v Rudolfově na Komunitní víceúčelové
centrum, realizace 1. etapy
Celková rekonstrukce komplexu kapucínského kláštera ve Freistadtu ve spolupráci s Ing. arch.
Herbertem Pointnerem
Projekt v programu regenerace městské památkové zóny Kaplice
Projekt v programu regenerace městské památkové zóny Benešov nad Černou
Rekonstrukce kostela sv. Víta v Rudolfově – realizace
Rekonstrukce a přestavba historického náměstí v Hluboké nad Vltavou
Realizace rekonstrukce a přestavba historického náměstí v Benešově nad Černou – realizace 1.
etapy
Rekonstrukce a přestavba historického náměstí v Soběslavi
Projekt pro provádění stavby Záchrana gotického hradu – Soběslav a vestavba skleněného
kontejneru s městskou knihovnou
o

Grand Prix 2011

o

1. cena Presta 2008/2010

o

Inspira 2008/2010

o

1. cena Kompas 2012

o

1. a 2.cena BEFFA 2012

o

Cena Energy globe award 2013

Celková rekonstrukce katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích
Realizace rekonstrukce a přestavby historického náměstí v Kaplici
Realizace rekonstrukce a obnova Perkmistrovského domu v Rudolfově – realizace
Rekonstrukce a dostavba historického domu Štěpánka Netolického v Třeboni – projekt pro
provádění stavby před realizací
Celková rekonstrukce a přestavba domu Na Zlaté stoce v Českých Budějovicích – realizace
Stavební úpravy a celková rekonstrukce secesní Trägrovy vily v Českých Budějovicích – studie
Objemová a zastavovací studie rekonverze Žižkových kasáren v Českých Budějovicích na
integrovaný komplex Magistrátu města České Budějovice

Celková rekonstrukce hotelu Gomel v Českých Budějovicích na Clarion Congress Hotel České
Budějovice ****
o

1. cena PRESTA 2010/2012

o

1. cena Best of reality 2012

o

Nominace na Stavbu roku 2012

o

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví 2012

Rekonstrukce historických domů převážně v Českých Budějovicích, Třeboni, Českém Krumlově,
Kaplici
Vyhlídkové trasy v historickém centru Českého Krumlova – studie
Rekonstrukce a dostavba areálu bývalého pivovaru a radnice v Dolním Dvořišti – projekt pro
provádění stavby
Rekonstrukce a přestavba bývalé radnice v Soběslavi – realizace
Vestavba minipivovaru do hradního paláce v Soběslavi – studie

