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Statická kanceláfi RECOC, s. r. o., patfií jiÏ bezmála tfiináct let mezi
v˘znamné statické kanceláfie v âeské republice. Nejvût‰í podíl
ãinnosti je v oboru pozemních staveb, ménû pak inÏen˘rsk˘ch
a mostních staveb. Nezanedbateln˘ je i v˘voj software, zamûfie-
ného na v˘poãty MKP a kreslení betonáfisk˘ch v˘kresÛ v grafic-
kém prostfiedí AutoCAD. V souãasné dobû kanceláfi disponuje
devatenácti inÏen˘ry-statiky a konstruktéry ve dvou kanceláfiích,
Praze a Ostravû, a tfiemi v˘vojáfii softwaru.

Firma RECOC vznikla jiÏ v záfií 1989 v právní formû fyzická oso-
ba. Pozdûji pfie‰la do konsorcia fyzick˘ch osob a 26. 02. 1992
byla zapsána do obchodního rejstfiíku v Praze jako RECOC, s. r. o.
V roce 1999 získala certifikát ISO 9001.

PfieváÏná ãást ãinnosti firmy je v oboru projektování pozemních
staveb se zamûfiením na betonové konstrukce. V˘raznû men‰í
podíl mají konstrukce ocelové, sklenûné a dfievûné. U betono-
v˘ch konstrukcí se jedná jak o monolitické, tak prefabrikované
stavby, stavby z pfiedpjatého betonu nebo kombinované, pfií-
padnû spfiaÏené. Dal‰í podstatnou sloÏkou jsou sanace a zesilo-
vání konstrukcí, napfi. CFK lamelami vãetnû jejich pfiedpínání.
Z ocelov˘ch konstrukcí se jedná o men‰í díla se zamûfiením na
spolupráci s architektem.

Po celou dobu existence firmy byl hlavní dÛraz kladen na kva-
litu projektové dokumentace a na progresivní a neobvyklá fie‰e-
ní. Firma RECOC byla jedna z prvních, která pouÏila pfiedpínané
konstrukce v pozemním stavitelství (stavba City Center Praha na
Petrském námûstí), jedna z prvních zaãala pouÏívat CFK lamely
pro sanace a zesilování betonov˘ch staveb (Reiffeisen Banka na
Ohradû a betonov˘ strop z roku 1924 na Národní tfiídû v Praze)
a ve spolupráci s v˘vojem SSÎ i jejich pfiedpínání (sanace tribu-
nov˘ch nosníkÛ a pfiedpínan˘ch TT panelÛ). Zvlá‰tním pfiípadem
byla i novostavba budovy âeského rozhlasu v Praze, jejíÏ studio-
vá ãást je nesena ocelov˘mi pruÏinov˘mi loÏisky. Firma se podí-
lela na projektové dokumentaci celé fiady staveb, které získaly
rÛzná prestiÏní ocenûní, napfi. Stavbu roku, nebo na nûj byly
nominovány (Reiffeisen Banka na Ohradû, Administrativní budo-

va v Thámovû ulici, Vinohrady Center na Vinohradech, rekon-
strukce správní budovy SMP v Ostravû…) nebo na Mezinárod-
ním veletrhu nemovitostí MIPIN v Cannes (Danube House v are-
álu River City v Praze 8). Podafiilo se i nûkolik zajímav˘ch prÛmys-
lov˘ch staveb (Trolejbusová vozovna Brno-Komín, sklad hoto-
v˘ch v˘robkÛ KORADO âeská Tfiebová, logistické areály …). ¤ada
projektÛ smûfiovala do zahraniãí (prÛmyslové objekty v Indii,
Brasilii, továrna na CD u Mnichova, lanovka v Turecku, sklady
v Moskvû…). Z mostního stavitelství lze zmínit napfi. most pfies
rychlostní komunikaci Ostrava–Fr˘dek-Místek, silniãní tunel Ko-
houtova Brno, pfiedpjaté prvky VST, z oblasti telekomunikací fiadu
vysílacích stoÏárÛ a rozhleden. Znaãná pozornost je vûnována
rekonstrukcím historick˘ch budov (napfi. Hotel KriváÀ v Praze 2,
Hotel Central v Praze 1 apod.).

Vedle statické a projekãní ãinnosti je znaãná pozornost vûnová-
na v˘voji software. Jako základ je pouÏito grafické prostfiedí
AutoCAD, programy jsou koncipovány jako nadstavby nad tímto
produktem. Cel˘ systém je zamûfien na komplexní fie‰ení pro-
jektu. Základem je prostorov˘ model monolitické, montované
nebo smí‰ené konstrukce, ze které lze pfiímo generovat jak v˘-
kresy tvaru a skladby, tak fiezy nebo pohledy na dílãí konstrukce,
které mohou slouÏit i jako podklad pro dal‰í vyztuÏování. Z toho-
to základního modulu je moÏno generovat geometrii FEM mo-
delu. Tento program pro anal˘zu konstrukcí metodou koneãn˘ch
prvkÛ je vyvíjen v úzké souãinnosti s FEM Consulting Brno. Jád-
rem je stabilní a robustní solver, doplnûn˘ znaãn˘m teoretick˘m
potenciálem pro fie‰ení statick˘ch a dynamick˘ch v˘poãtÛ, vãet-
nû interakcí s podloÏím a geometrick˘mi a fyzikálními nelineari-
tami. Jedná se o stejn˘ modul, kter˘ pouÏívají programy NEXIS,
ESA nebo Dlubal Software, implantovan˘ do prostfiedí Auto-
CADu. To umoÏÀuje v˘raznû vy‰‰í produktivitu práce, vût‰í obje-
my zpracovávan˘ch dat a mocn˘ nástroj pro editace. Velká po-
zornost je vûnována „kreslícím“ modulÛm. Ty umoÏÀují „kreslit“
v˘kresy vázané nebo pfiedpínací v˘ztuÏe, svafiovan˘ch sítí, Tri-
gonÛ, ale i prefabrikované armatury jako jsou prvky STABOX, Co-
max apod. Na tyto základní „kresliãky“ navazují programy na au-
tomatizované kreslení v˘ztuÏe cel˘ch subkonstrukcí, stûn, strop-
ních desek, trámÛ atd. Pfiedností systému je jeho otevfienost.
Jednotlivé programy jsou provázány, je moÏno mezi nimi pfiedá-
vat data a informace, ale mÛÏe b˘t kaÏd˘ pouÏíván víceménû
samostatnû, i kdyÏ to znaãnû sniÏuje úãinnost celého systému.
Napfi. program pro kreslení pfiedpínací v˘ztuÏe mÛÏe nakreslit
kabely a lana vãetnû jejich v˘kazÛ, ale umoÏÀuje i v˘poãet ztrát
a export sil pfiímo do v˘poãtu. PfiestoÏe firma nefunguje jako
„softwarehouse“, má dnes jiÏ pfies 200 instalací v âR a SR. Pro-
gramy jsou jiÏ bûhem v˘voje a ladûní pouÏívány k práci na reál-
n˘ch zakázkách a tím dÛkladnû testovány. Opakující se nebo zá-
sadní podnûty od uÏivatelÛ jsou do systému prÛbûÏnû doplÀo-
vány.
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