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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení kolegové, partneři,

dostává se vám do rukou roční bilanční zpráva tradiční brněnské inženýrské firmy, A PLUS a.s., která 
hodnotí rok 2020 z jejího pohledu.

Jsme na trhu již dvacátým devátým rokem a po celou tu dobu žádný rok nebyl stejný. Nicméně rok 
2020 byl odlišný jiným způsobem, než bychom si mohli kdykoli předtím představit.

Náš produkt, tedy architektura a stavby vzniká v hlavách lidí, kolegů v A PLUS a jejich odborných 
spolupracovníků, formou vzájemné interakce, sdílením nabytých zkušeností. Řešení bývá filtrováno 
vzájemnou kritikou, intuicí, vkusem a společnou koordinovanou shodou na výsledku.

Prostředím pro toto všechno jsou v našem případě projektové ateliéry, porady a setkání, jejichž re-
žim – modus operandi – se měl protipandemickými opatřeními rázem změnit. Začalo nové období, 
kterého jsme svědky i aktéry zároveň. To dobré na tom je, že jsme v A PLUS urychlili IT inovace, 
investovali do možností vzdáleného přístupu k datům a do posílení jejich bezpečnosti. To lepší však 
na celé věci je, že jsme se nenechali strhnout k panice a že jsme se vinou COVIDu nezapomněli 
potkávat, mluvit spolu, usmívat se na sebe.

Rok 2020 byl pro celý náš obor určitým probuzením z ukolébavky dlouhotrvající stability a relativní 
prosperity. Na pověstnou černou labuť, která připlula formou celosvětové pandemie, se sice nemů-
žete předem připravit, musíte na ni však reagovat. Tušíme, že dojde k masivní změně způsobu pou-
žívání budov samotných, rytmu života ve velkých urbánních celcích, jako jsou nákupní centra, of fice 
parky, kampusy a podobně. Ekonomika se posune do nových příležitostí, opustí některé zastaralé 
postupy a my v A PLUS máme ambici adekvátně reagovat prostřednictvím nabídky skutečně moder-
ních HiTech řešení pro naše zákazníky.
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Již delší dobu, a nadále, spolupracujeme na posunu českého stavebnictví do takových řešení, která 
zachytí celý životní cyklus budovy od její návrhové fáze, přes realizaci až po její provoz a údržbu. 
Zkráceně BIM. Za tím účelem pracujeme v pokročilých 3D softwarech a víme, že tím to všechno je-
nom začíná.

Máme vizi vidět architekturu – stavbu – nejen jako estetický objekt v prostoru, nýbrž především jako 
moderní výrobek, který slouží lidem. Funkcí řídíme formu, ne naopak. 

V životním cyklu společností občas dochází i k změnám vlastnické struktury, A PLUS není výjimkou. 
Po první generační změně, která se odehrála v roce 2015, kdy akcionářskou zodpovědnost po za-
kladatelích Karlu Tuzovi, Petru Uhlířovi a Jaromíru Černém převzala investiční skupina DRFG, došlo 
v roce 2020 přirozeným vývojem k další, v naší historii teprve druhé změně. Vedoucí role v akciové 
společnosti A PLUS se chopila skupina manažerů pod mým vedením. Chápeme to jako osobní záva-
zek pokračovat v inovacích a zlepšovat naše služby. 

Vážení čtenáři této bilanční zprávy, vážení kolegové, partneři, dále v textu prosím přijměte podrob-
nější informace o našich konkrétních aktivitách, plánech a hospodářských ukazatelích a ode mne 
osobně ujištení, že A PLUS je v perfektní kondici, plně schopná reagovat na dynamické změny eko-
nomiky, i vašich, doufejme že náročných, stavebních plánů.

Patrik Tuza
CEO, člen představenstva
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AKCIONÁŘI



O NÁS

Tak například Multifunkční hala –  která se stane volnočasovou do-
minantou města, nebo stavba moderního kampusu univerzity, to jsou 
projekty o kterých sníme a dokážeme je i zhmotnit. A to není zdaleka 
všechno, co náš tým dokáže. Prohlédněte si projekty, ve kterých tým 
A PLUS působil v roli architektů, projektantů nebo managementu re-
alizace. 
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Navrhujeme a stavíme domy, které vzbuzují emoce a kolem kterých 
neprojdete bez povšimnutí. Svou architekturou přispíváme k lepšímu 
estetickému prostředí našich měst.

NAŠE SNY

NAŠE STRATEGIE

U nás vždy přistupujeme k řešení úkolu efektivně. Účel je měřítkem, 
kvalita je podstatná. Nejsou detaily, které považujeme za podřad-
né, stejně tak u nás nejsou žádné prostory ponechané bez myšlenky. 
Vždy je pro nás důležitý kontext projektu, empatie k investorovi i to, 
jak bude stavba působit na své okolí.

více než 20 mld. Kč více než 250 tis. m² více než 700 tis. m³
Proinvestováno s naší účastí Zastavěné plochy Obestavěného prostoru



Člen představenstva, CEO     
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PATRIK TUZA

Ing. arch. PETR UHLÍŘ, senior architekt, zakladatel

PETR KUBĚNA
Ing. 

MIROSLAV MALUŠ
prof. Ing. 

KAREL TUZA
Bc. 

TOMÁŠ ZELINKA
Člen dozorčí rady     Finanční ředitel, CFO     Senior architekt, zakladatel    Vedoucí projekce    

Ing. JAKUB HOLÁSEK, projekce, HIP

Ing. TOMÁŠ HOLÁSEK, projekce, HIP

MARTIN TEPLICKÝ, vedoucí projektového managementu staveb

Ing. arch. VÍT MOLER, projekce

Ing. ONDŘEJ VLACH, projekce

Ing. arch. PETRA SOUDKOVÁ, projekce

Ing. PETRA DANIELOVÁ, projekce

Ing. et Ing. TOMÁŠ BALÚCH, projekce

Ing. KRISTÝNA KOPEČKOVÁ, projekce

Ing. arch. LEONA KOTOULKOVÁ, projekce

Ing. TOMÁŠ VÁCHA, projektový management staveb

PETR MACEK, provoz

IVANA ORIŇAKOVÁ, administrativa

Mgr. JANA PŘÍHODOVÁ, recepce

Ing. JANA ČÍRTKOVÁ, projekce

NÁŠ TÝM



NAŠE HISTORIE 

1997 1998 1999

OCENĚNÍ STAVBA
ROKU

OCENĚNÍ STAVBA 
ROKU

OCENĚNÍ STAVBA 
ROKU

OCENĚNÍ STAVBA 
ROKU

VÍTĚZ URBANISTICKO-
ARCHITEKTONICKÉ 

SOUTĚŽE

Sklad Jihomoravské
plynárenské společnosti

Bankovní a administrativní komplex 
Agrobanky v Brně

Řídící centrum Jihomoravské 
plynárenské společnosti

Provozní budova České
zemědělské a potravinářské

inspekce

Univerzitní kampus Bohunice

2001 2004 2005

OCENĚNÍ STAVBA 
ROKU

CENA VLADIMÍRA 
KARFÍKA

STAVBA 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Obchodně provozní komplex 
Jihomoravské plynárenské 

společnosti

Centrum služeb Jihomoravské 
plynárenské společnosti

Vědeckovýzkumný komplex ILBIT

2000

1995
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1992

ZALOŽENÍ 
SPOLEČNOSTI

Karel Tuza, Petr Uhlíř 
a Jaromír Černý zakladají A PLUS



2011 2011 2014

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY 
BEST OF REALTY

STAVBA JIHOMORAVSKÉHO 
KRAJE

OCENĚNÍ STAVBA 
ROKU

CENA VLADIMÍRA 
KARFÍKA A STAVBA ROKU

Campus SquareFakulta sportovních studií CEITECUniverzitní kampus MU

2009
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2008

OCENĚNÍ STAVBA 
ROKU

Moravský zemský archiv

STAVBA
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Biology park

2016 2016 2016

WINTER CLASSIC
HOCKEY GAMES

STAVBA
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

NOVÝ NEMOVITOSTNÍ
FOND

Největší venkovní extraligové utkání 
v historii České 

a Československé republiky

Bytový komplex CRA II Technická a inženýrská správa 
jednoho z nejrychleji rostoucích

 výnosových fondů až do roku 2020

2015

NAŠE HISTORIE 



REFERENCE 



ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT 
ZET OFFICE
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Autoři: A PLUS a.s., Bc. Tomáš Zelinka, Ing. 
Jakub Holásek, Ing. Ondřej Vlach, Ing. Tomáš 
Holásek, Ing. arch. Petra Soudková, Ing. Kristýna 
Kopečková, Ing. Tomáš Balúch, Ing. arch. 
Jaromír Sedlák, Ing. Petra Danielová, Ing. arch. 
Adam Kuruc, Doc. Ing. Karel Tuza, CSc., Ing. 
arch. Petr Uhlíř

Stupeň: architektonická studie, dokumentace 
pro stavební povolení, dokumentace změny stav-
by před dokončením, dokumentace pro výběr 

Projekt (datum): 2016–2019

Realizace (datum): 2018–2020

Hlavní dodavatel stavby: GEMO

Obestavěný prostor: 113 851m³

Zastavěná plocha: 3 909 m²

Adresa: ZET OFFICE, Nová Zbrojovka Brno 

Náklady bez DPH: 700 mil. Kč

Investor: CPI Property group

Spolupráce: Hladík a Chalivopulos s.r.o., 
Astreng s.r.o., AVG group, s.r.o., VERTIKAL PLUS 
s.r.o., FourClima s.r.o., CM projekt, s.r.o., 
Siemens, s.r.o., TRASER CZ s.r.o., HP consult s.r.o., 
AKUSTING, spol. s r. o., recognity s.r.o., 
TOPWET s.r.o., AS Parking s.r.o., SVIPP, s.r.o., 
Schindler CZ, a.s., Walraven s.r.o. 

Popis: Konverze 1. objektu v areálu brněnské 
Zbrojovky. Z objektu Nářaďovny ze 70. let 20. 
století jsme navrhli administrativní moderní budo-
vu, ponechali jsme ji genius loci pomocí odhale-
ných monumentálních ocelových konstrukcí a do 
vysokých pater sloužicích průmyslu jsme vestavěli 
mezonety. V 9. patře a na střeše se nachází 
terasa.

ARCHITEKTURA 

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ 
A KULTURNÍ HALA

Autoři: A PLUS a.s., Arch.Design s.r.o.,Doc. Ing. 
Karel Tuza, CSc., Ing. arch. Petr Uhlíř, Ing. 
Jakub Holásek, Ing. Tomáš Holásek, Ing. arch. 
Pera Soudková, Ing. arch. Vít Moler, Ing. Ondřej 
Vlach, Ing. Miroslav Bílek, Ing. Bořivoj Kňourek

Stupeň: architektonická studie, dokumentace 
pro společné povolení

Realizace (datum): 2022–2024

Hlavní dodavatel stavby: vzejde z výběro-
vého řízení

Obestavěný prostor: 475 000 m³

Zastavěná plocha: 18 566 m²

Adresa: Výstaviště Brno

Náklady bez DPH: 2–3 mld. Kč

Investor: Statutární město Brno a Veletrhy 
Brno a.s.

Spolupráce: RECOC, spol. s r.o., EXCON, a.s, 
Projekty PO, s.r.o., Šetelík Oliva s.r.o., AZ KLIMA 
a.s., ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., ExPlan s.r.o., 
BUILDSYS, a.s., THERMOPLUS s.r.o.,  BRES spol. 
s r.o., POV Projekt, Ateliér DPK, s.r.o.,  

Popis: Multifunkční hala určená pro konání spor-
tovních (hlavně hokejových), kulturních a konfe-
renčních akcí pro 12 000 diváků. Objekt má 2 
podzemní a 6 nadzemních podlaží, tzn. střecha 
dosahuje 30 m nad okolní terén, tak aby nekon-
kuroval pavilonu Z. Půdorys haly má tvar oválu, 
který vychází z tvaru hokejového hřiště, a nabízí 
výhodné prostorové řešení. Střecha haly je navr-
žena ze subtilní ocelové konstrukce, ve které se 
opět zrcadlí tvar hokejového hřiště. Vychází z tva-
ru 2 polovin kulového vrchlíku a válce. Vjezd do 
haly je navržen ze západní strany z ulice Bauero-
vy. Vjezd je tvořen rampou do zásobovacího pro-
storu a rampami do 2 pater podzemních garáží 
pro 150 aut.

Projekt (datum): 2020–2021dokumentace, realizační dokumentace, autorský 
dozor, dokumentace skutečného provedení 
stavby



NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY 
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Autoři: A PLUS a.s., Bc. Tomáš Zelinka, 
Ing. Tomáš Balúch,Ing. Petra Danielová, 
Ing. Kristýna Kopečková, ŠINDLAR s.r.o., Ing. 
arch. Ivan Ruller, Ing. arch. Miroslav Korbička, 
Ing. Václav Čermák, Ing. arch. Miloš Trenz

Stupeň: architektonická studie,dokumentace pro 
územní řízení, dokumentace pro stavební povole-
ní, dokumentace pro výběr dodavatele, autorský 
dozor

Projekt (datum): 2017–2020

Realizace (datum): 2021–2023

Zastavěná plocha: 19,88 ha

Adresa: Brno–řeka Svratka

Náklady bez DPH: 1 300 mil. Kč

Investor: Statutární město Brno

Spolupráce: Hladík a Chalivopulos s.r.o., 
THERMOPLUS s.r.o., emh system project, s.r.o., 
Ateliér DPK, s.r.o., Puttner, s.r.o.,  AZW, a.s., 
Alexa-projekce s.r.o., Tebisions s.r.o., OKF s.r.o.,
Projekty PO, s.r.o.

Popis: Protipovodňová opatření  města Brna 
přírodě blízká - etapa VII a VIII. Veškeré nové 
konstrukce tvořící celek přírodního charakteru 
začleňující do městských staveb je proveden 
na levém břehu postupným vystupováním že-
lezobetonových opěrných stěn tvořící zároveň 
protipovodňová opatření. V nejvíce městské 
části se pak prostor u opěrných stěn rozšíří 
o kolonádu se vstupním objektem tvořící centrum 
dění naproti nejvíce otevřenému prostoru koryta 
řeky mezi mosty Vídeňská a Renneská. Veškeré 
nové železobetonové konstrukce budou přírod-
ních barev. Parkové cesty umístěné v korytě řeky 
budou přírodního charakteru na bázi mlatových 
cest. Pouze stezky nad úrovní charakteru budou 
dlážděny. Stávající přesunutá cyklostezka na pra-
vém břehu bude nadále zpevněna asfaltovým po-
vrchem tak, aby umožnila pohyb cyklistů a bruslařů.

PROJEKTY 

REZIDENCE KOTKOVA

Autoři: A PLUS a.s., Ing. Tomáš Holásek, Ing. 
Jakub Holásek, Ing. Ondřej Vlach, Ing. arch. 
Adam Kuruc, Ing. Kristýna Kopečková, Ing. arch. 
Jaromír Sedlák

Stupeň: architektonická studie, dokumentace 
pro územní řízení,  dokumentace pro stavební po-
volení, dokumentace změny stavby před dokon-
čením, dokumentace pro provedení stavby.

Projekt (datum): 2017–2020 

Realizace (datum): 2020–2021

Obestavěný prostor: 17 577 m³

Zastavěná plocha: 1 710   m²

Adresa: ulice Kotkova, Znojmo

Náklady bez DPH: 105 mil. Kč

Investor: Družstvo Laurin

Spolupráce: J.T.Office s.r.o., Staviař – požár-
ní bezpečnost staveb s.r.o., AZ KLIMA a.s., Ing. 
Martin Maršík, ELSPACE s.r.o.   

Popis: Novostavba polyfunkčního objektu, kde 
spodní stavba (1. PP) tvoří tzv. podstavec pro dvě 
části nadzemních staveb, jenž mají společný su-
terén, ale v nadzemních podlažích nejsou spo-
lečně propojeny. Prostor mezi nimi v úrovni 1. NP 
tvoří pobytová terasa pro rezidenty objektu. Vyšší 
nadzemní část situována na uliční čáru Kotkovy
ulice má celkem 5 NP, kde v 1.-2. NP se nachází 
celkem 4 pronajímatelné prostory/retaily a ve 3.-
5. NP je navrženo celkem 21 bytových jednotek. 
Druhý nadzemní objekt je situován do vnitrobloku 
areálu, z ulice Kotkova je kryt nadzemním ob-
jektem bytové části, a má celkem 1 NP tvořené 
soukromou kanceláří majitele. 

Hlavní dodavatel stavby: vzejde z výběro-
vého řízení Hlavní dodavatel stavby: IMA LOGISTIK 

s.r.o.



PRŮMYSLOVÁ HALA 
CATALER V TÝNIŠTI 

NAD ORLICÍ
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Autoři: A PLUS a.s., Ing. Jakub Holásek, Ing. 
Tomáš Holásek, Ing. Ondřej Vlach, Ing. Tomáš 
Vácha

Stupeň: technický dozor investora

Realizace (datum): 03/2019 – 03/2020

Hlavní dodavatel stavby: DEMACO s.r.o.

Obestavěný prostor: 213 756 m³

Zastavěná plocha: 12 875 m²

Adresa: Voklik 1080, Týniště nad Orlicí

Náklady bez DPH: 250 mil. Kč

Investor: TYNO PARK s.r.o
Popis: Jedná se o výrobně-skladovací halu 
umístěnou v novém průmyslovém areálu s dvou-
patrovým administrativním vestavkem na míru pro 
japonského nájemce. Hala slouží výrobě kompo-
nentů pro katalizátor v automobilovém průmyslu.
Tato výrobní hala byla oceněna prvním místem 
v kategorii Inovace roku v soutěži LOGIN 2020. 
Odborná porota halu v Týništi nad Orlicí nomino-
vala také na ocenění v kategorii Průmyslová ne-
movitost v soutěži Best of Realty 2020.

DEVELOPMENT 

NETOLICE TDI

Autoři: JK-STAVPROJEKT, s.r.o., Ing. Josef Kregl,       
A PLUS a.s., Martin Teplický, Ing. Tomáš Vácha 

Stupeň: projektový management, TDI

Projekt (datum): 2020

Realizace (datum): květen–prosinec 2020

Hlavní dodavatel stavby: I. Kamenická 
stavební a obchodní firma s.r.o.

Obestavěný prostor: 5 498 m³

Zastavěná plocha: 1 600 m²

Adresa: Nádražní, 384 11 Netolice

Náklady bez DPH: 50 mil. Kč

Investor: OC Netolice s.r.o.

Spolupráce: JK-STAVPROJEKT, s.r.o., Ing. Josef 
Kregl           

Popis: Novostavba maloobchodní prodejny 
PENNY a samoobslužné ČS PHM BENZINA



NAŠE VIDEOREFERENCE

MULTIFUNKČNÍ HALA BRNO PPO SVRATKA NETOLICE PENNY A BENZINA
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Sen všech sportovně a kulturně 
založených Brňanů

Přírodě blízká protipovodňová opatření
 na řece Svratce s relaxační zónou

Časosběrné video výstavby 
Penny a benzinky

https://www.youtube.com/watch?v=AmfNH3IXMUQ
https://www.youtube.com/watch?v=gkgh6DQjdgw
https://www.youtube.com/watch?v=_9Mx0XWKdUA
https://www.youtube.com/watch?v=AmfNH3IXMUQ
https://www.youtube.com/watch?v=AmfNH3IXMUQ
https://www.youtube.com/watch?v=gkgh6DQjdgw
https://www.youtube.com/watch?v=gkgh6DQjdgw
https://www.youtube.com/watch?v=_9Mx0XWKdUA
https://www.youtube.com/watch?v=_9Mx0XWKdUA


OBCHODNÍ PARTNEŘI
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INVESTOŘI

SPOLUPRACUJÍCÍ
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ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
VAŘEČKA, ŠULC, KABRHEL

AK VŠK na přelomu roku 2020 a 2021 navázala úzkou partnerskou spo-
lupráci s A PLUS a.s. 
Advokátní kancelář nabízí bohaté zkušenosti získané poskytováním 
právních služeb domácím i zahraničním klientům v celém životním cyklu 
obchodních společností, a to jak při jejich založení, tak např. při vyjed-
návání akvizičních a developerských projektů u nás i v zahraničí.  

Mgr. MARIAN VAŘEČKA
Společník     

Mgr. et Mgr. Ing. MICHAL ŠULC
Společník

Mgr. MILOSLAV KABRHEL
Společník     



VÝVOJ OBRATŮ A EBITDA V ČASE

38 000 000 Kč

28 500 000 Kč

19 000 000 Kč

9 500 000 Kč

900 000 Kč

675 000 Kč

450 000 Kč

225 000 Kč

2017

obrat EBITDA
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2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Přes provozně náročný rok 2020 spojený s pandemickou situací 
došlo k rozjezdu nových projektů a nárůstu obratu oproti roku 
2019 o více než 64 %. Provozní výsledek hospodaření EBITDA 
byl v tomto roce průběžně investován do rozšíření týmu, nej-
modernějších SW nástrojů v architektonicko-projekčním řízení 
a obchodní činnosti pro trvalou udržitelnost obratu i v dalších 
letech.

VÝVOJ HLAVNÍCH 
EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ 



VÝVOJ HLAVNÍCH 
EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ 

2017 (celková aktiva  26 912 000 Kč)

vlastní kapitál
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27 636 000 Kč

Podíl vlastního kapitálu vůči celkovým aktivům byl více než 
80 %. Financování dlouhodobě probíhá bez potřeby peněz 
od vlastníků anebo externích zdrojů. Společnost trvale posi-
luje svou finanční stabilitu a soběstačnost.

2020 (celková aktiva  27 636 000 Kč)

vlastní kapitál

POMĚR VLASTNÍHO KAPITÁLU 
A CELKOVÝCH AKTIV

21 245 000 Kč

22 289 000 Kč
22 289 000 Kč

Kompletní výroční zprávu za rok 2020 s vyjádřením 
auditora naleznete na portálu JUSTICE.CZ

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=65840335&subjektId=533212&spis=685333


KONTAKTY
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WEB

E-MAIL

TELEFON

www.aplus.cz

info@aplus.cz

+420 542 210 101

LinkedIN A PLUS architekti

https://www.aplus.cz/
https://www.aplus.cz/
https://cz.linkedin.com/company/a-plus-architektura
https://cz.linkedin.com/company/a-plus-architektura
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