
 
 

 
 
 

Hautech RNF s.r.o. 
 
Sídlo : Sokolská třída 1615/50, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava 
IČ: 28648412 
DIČ: CZ28648412 
 
Hlavní předmět podnikání :  Provádění staveb jejich změn a odstraňování 
 
Historie společnosti : 
 

Jsme nově vzniklá společnost, která započala svoji činnost v květnu 2011. Zabýváme se 
zejména pozemními stavbami, avšak nabízíme i práce na stavbách dopravních a 
vodohospodářských. Momentálně působíme hlavně v regionu města Ostravy (Karviná, Český 
Těšín, Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek a okolí). Jsme schopni nabídnout komplexní stavební 
výrobu i práce v jednotlivých oborech – zejména práce zednické, tesařské, zámečnické, 
elektromontážní, instalatérské. Naši zaměstnanci s praxí více než 15 let mají mnoho zkušeností 
s prováděním novostaveb, rekonstrukcí ale i se sanacemi důlních škod a sanacemi betonových 
konstrukcí.  
 
Základní údaje o firmě : 
 
Průměrný počet pracovníků ve výrobě :  8 
THP pracovníci :     2 
 
Během stavební sezony spolupracujeme s prověřenými partnery z řad menších stavebních firem a 
živnostníků zejména na specializované práce ( stolaři, topenáři, měření a regulace atd.).  
 
Odborné složení pracovníků : řemeslníci – zedníci, tesaři, elektromontážníci, zámečníci 
 
Obrat firmy :  2011 – 10 mil. Kč 
 
V současné době zahajujeme proces certifikace ISO 9001 a ISO 14001. 
Jsme pojištěni na stavebně montážní práce ve výši 2 mil. Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referenční stavby našich pracovníků : 

Ubytovna Carbokov 
Místo stavby :  Karviná 
Objednatel :  Carbokov a.s. 
Finanční objem :  8 mil. Kč 
Druh prací :   zateplení, změna střechy, výtah 
Termín ukončení  : 2009 

Most M17 – Havířov  - Datyně – rok 2010 – 15 t nad vodotečí 
Komplexní sanace mostu – hydroizolace, betonová mostovka a pilíře, ocelová nosná konstrukce mostovky, 
asf. vozovka, zábradlí, dopravní značení, břehy a dno vodoteče… 

BD Keltičkova  
Místo stavby :  Ostrava  
Objednatel :  SVJ Keltičkova 
Finanční objem :  7 mil. Kč 
Druh prací :   zateplení, hydroizolace, sanace podzemních garáží 
Termín ukončení  : 2010 

Most - Třanovice – rok 2010 -35 t nad vodotečí 
Komplexní sanace mostu – hydroizolace, betonová mostovka a pilíře, ocelová nosná konstrukce mostovky, 
asf. vozovka, zábradlí, dopravní značení, břehy vodoteče… 

Multifunkční objekt IDOL 
Místo stavby :  Ostrava  
Objednatel :  soukromý investor 
Finanční objem :  7 mil. Kč 
Druh prací :   fasáda, vnitřní úpravy 
Termín ukončení  : 2011-12   

Rekonstrukce víceúčelového objektu Ropice - 2008 

Rekonstrukce objektu, finanční objem 4 mil. Kč – z dotací EU ROP 

Most M5 – Havířov – rok 2011 - 22 t nad železničním koridorem 
Sanace havarijního stavu nosných betonových konstrukcí, zejména uložení 
mostovky na pilířích. 



 
 

 
 
 RD Havířov 

Místo stavby :  Havířov  
 Objednatel :  soukromý investor 
 Finanční objem :  20 mil. Kč 
 Druh prací :   novostavba 
 Termín ukončení  : ve výstavbě 
 

 
 
 

 
 
 
 

Administrativní objekt  
Místo stavby :  Český Těšín  

 Objednatel :  soukromý investor 
 Finanční objem :  4 mil. Kč 
 Druh prací :   komplexní rekonstrukce a přístavba 
 Termín ukončení  : ve výstavbě  
  
 
 
 
 

 
Další významnou stavbou, na které se v minulosti podíleli naši pracovníci (řídící i řemeslníci) je 
 
 

Zámeček Vítkovice – provozní objekty (galerie, ostraha, správa) 
 Místo stavby :  Ostrava 
 Objednatel :  Vítkovice a.s. – VOKD a.s. 
 Finanční objem :  17 mil. Kč 
 Druh prací :   komplexní sanace a rekonstrukce 
 Termín ukončení  : 2008 
 Fasáda roku 2008 
 

 
 

 
 
 
 
 
OD ELAN – rekonstrukce – stavební část 
Místo stavby : Havířov 
Objednatel : Rhenus Development s.r.o. 
Finanční objem : 4 mil. Kč 
Druh prací : stavební část 
Termín ukončení : 2012 


