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Architektonicko-projek-
tantská kancelář DELTA, 
sídlící v Třebíči, rozšiřu-
je okruh partnerských 
fi rem z oblasti projekce a 
hledá posily pro rozšíření 
svého projekčního týmu. 
„S ekonomickým  růstem 
a expanzí fi rem roste také 
stavební trh a tedy i objem 
našich zakázek na projek-
ci a řízení stavebních projektů, řekl 
na úvod rozhovoru majitel společ-
nosti DELTA, Erik Štefanovič. 

„Výrazný nárůst zakázek je důvo-
dem, proč jsme se rozhodli rozšířit 
náš tým projektantů a navázat exter-
ní spolupráci s pracovníky, kteří mají 
potřebnou kvalifi kaci a dokážou nám 
pomoci uspokojit poptávku od našich 
investorů na připravovaných staveb-
ních projektech,“ vysvětluje  situaci 
samotný jednatel Erik Štefanovič. 
Projektovou dokumentaci zpracová-
váme v programu REVIT, který nám 
také umožňuje zcela nový rozměr pří-
pravy a řízení projektů v tzv. Building 
Information Modeling (BIM). Tato 
platforma umožňuje mnohem efektiv-
nější proces vývoje a přípravy projek-

tu. Přináší nezanedbatelné 
fi nanční i časové úspory a 
především novou kvalitu, 
díky spolupráci všech řeme-
sel v jednom konkrétním 
modelu a také díky svému 
předvídatelnému chování 
a ukázce, jak se bude nasi-
mulovaná budova chovat. 
Pokud investor pokračuje ve 
zpracovávání dat ve formá-

tu BIM ve fázi samotné fyzické výstav-
by, a také  po dokončení, získává silný 
nástroj pro plánovaný provoz nemovi-
tosti. Kvalitní dokumentace skutečné-
ho stavu je nejen důležitý podklad pro 
bezproblémový provoz, ale také výraz-
ně zvyšuje cenu nemovitosti při případ-
ném prodeji,“ upozorňuje dále Štefa-
novič.

Proto v případě zájmu vyzývá DEL-
TA projekční kanceláře, které umí 
zpracovávat projektovou dokumen-
taci v programu REVIT případně 
také v modelu BIM, aby kontaktova-
ly sekretariát společnosti DELTA na 
telefonním čísle 568 800 800  nebo 
na adrese: offi  ce@delta-cz.com. 
DELTA Projektconsult Třebíč patří 
do skupiny DELTA, jejíž mateřská 
fi rma sídlí v rakouském Welsu. Letos 

slaví skupina DELTA 40 let svého 
působení v Evropě v oblasti plánová-
ní, projektové přípravy a řízení sta-
vebních projektů patřících do oboru 
pozemního stavitelství. Její domé-
nou jsou v České republice zejmé-
na stavby z oblasti průmyslových 
budov. Výrobní a skladovací haly, 
sídla fi rem, logistické parky či admi-
nistrativní budovy. Kromě průmys-
lových staveb DELTA aktivně rozši-
řuje své portfolio staveb také o další 

stavební projekty z oboru nakupová-
ní, zábavy, kultury, vzdělávání, zdra-
votnictví či wellness. V loňském roce 
zrealizovala DELTA pro své klienty 
stavby za více než 2 miliardy korun. 

Nabídka pro externí spolupráci 
nových projektantů je platná do kon-
ce května 2017. „Zájemce s potřebný-
mi zkušenostmi pozveme individuálně 
na osobní setkání,“ uzavírá téma posí-
lení týmu projektantů ve společnosti 
DELTA, Erik Štefanovič.

Třebíčská DELTA rozšiřuje tým, hledá nové projektanty

Výrobně-skladovací hala Denios patří mezi další úspěšně řízené projekty DELTA. 
Tato hala byla i přes komplikované povětrnostní vlivy zimního období dokončena 
v termínu. Architektura haly dokazuje, že i průmyslový objekt může být reprezen-
tativní. 

PLES MENTÁLNĚ postižených v třebíčském Fóru zpestřila svým vystoupením 
Heidi Janků. Foto: archiv města  

Ples ve Fóru se vydařil

PODKLÁŠTERSKÝ most v Třebíči se opět otevřel dopravnímu provozu. Ještě 
před otevřením si novou vozovku vyzkoušel mladý koloběžkář. Řidiči či chodci se 
z otevření příliš dlouho neradovali z toho, že tím skončí ve městě dopravní kom-
plikace. Následně se tptiž uzavřela páteřní Bráfova ulice.  Foto: Antonín Zvěřina

Most začal sloužit dopravě

OTEVŘENÍ zámecké ledárny, lapidária a zámeckého příkopu v areálu zámku 
přispělo k dalším atraktivitám města Třebíč. Obyvatelé města si mohou zvolit 
mezi klasickou pěší cestou centrem areálu baziliky a zámku a novou procházkou 
romantickým přírodním parkem bývalého příkopu s návštěvou prostorově ohro-
mující historické ledovny. Projekty rekonstrukce ledovny a úpravy příkopu reali-
zovalo město Třebíč, ledovnu v hodnotě 3.428 tisíc korun, příkop v celkové částce 
3.788 tisíc korun. Při slavnostním otevření samozřejmě v ledovně nemohlo chybět 
víno.  Foto: Antonín Zvěřina

Třebíč má další atrakce

OTEVŘENO
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