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V tejto hale bolo tiež využitých mnoho 

doplňujúcich prvkov, ktorých dodáv-

ku je spoločnosť MONT-KOVO schop-

ná zaistiť. Presvetlenie do haly je riešené 

kombináciou strešného svetlíka a pre-

svetľovacích panelov Kingspan, čo  za-

isťuje nemalé úspory na osvetlení. Ako 

bolo vyššie popísané, do tejto haly bola 

dodaná tiež žeriavová dráha a mostový 

žeriav 3,2 t s rozpätím 10,7m a zdvihom 

4,2 m. Hala je navyše vybavená aj mon-

tovaným podlažím vrátane oceľového 

schodiska. Hala je opláštená stenovým 

PUR panelom hrúbky 100 mm žltej far-

by RAL 1028/9002 a strešným PUR pa-

nelom rovnakej hrúbky 100 mm zelenej 

farby RAL 6016/9002. Rovnakú farbu 

RAL 6016 má aj nárožie, odkvapy a zvo-

dy haly. Hala tak farebne korešponduje 

s murovanou administratívnou halou, 

ktorá je súčasťou areálu spoločnosti.

Viac informácií a fotografi í na stránkach 
www.montkovo.cz

Text: Bc. Tomáš Zouvala
tomas.zouvala@montkovo.cz

MONT-KOVO, spol. s r.o.

Nová servisná 
montovaná hala 
VHS Javorník-CZ

Vysoko funkčná montovaná hala s výrazným žltým opláštením a klampiarskymi prvkami v  tyrkysovej 

zelenej farbe vyrástla v obci Brumov. V  týchto miestach neďaleko Valašských Klobúkov spoločnosť 

MONT-KOVO, spol. s r.o. dokončila montovanú halu pre Vodohospodárske stavby Javorník-CZ s.r.o.

Dispozičné riešenie
Hala bola už od počiatku projektu mys-

lená tak, aby vyhovovala vysokým po-

žiadavkám na autoservis, pneuservis 

a servis stavebnej mechanizácie. Z tohto 

dôvodu je hala riešená na tri oddiely. 

Hlavnú a zároveň najväčšiu časť pred-

stavuje samotný servis stavebných stro-

jov a autoservis. Stredná časť je zriadená 

ako administratívna a dielenská a v naj-

menšej časti výstavby sa nachádza umý-

vacia linka.

Technické riešenie
Oceľová hala o celkovej rozlohe 525 m2 

dosahuje šírku 25 metrov, 21 metrov na 

dĺžku a výšku v odkvape 6 metrov. Svo-

jím spracovaním aj realizáciou splnila 

vysoké požiadavky investora na funkč-

nosť, ekonomiku a estetiku. Nosná oce-

ľová konštrukcia akcie VHS je riešená 

ako dvojloďová hala. Jedna loď je na-

vrhnutá ako sedlová konštrukcia do-

plnená o žeriavovú dráhu a druhá loď 

je pultová s dvomi výškovými úrov-

ňami. Jednotlivé priečne väzby rámo-

vej konštrukcie sú kotvené ako kĺbové 

a v mieste žeriavovej dráhy ako vo-

tknuté do vopred pripravených kali-

chov, pričom po osadení stĺpov dôjde 

k ich zabetónovaniu. Rámové priečne 

väzby sú realizované z profi lov HEA 

a IPE a  hlavný nosník žeriavovej drá-

hy je opäť navrhnutý z profi lov HEA. 

Pozdĺžna tuhosť konštrukcie je zaistená 

systémom strešného a stenového stuže-

nia, kde stenové stuženie v mieste že-

riavovej dráhy zároveň slúži ako brz-

dný portál k prenosu vodorovných síl.


