
střešení pomocí přístřešků 2,0 x 6,0 m a 2,0 x 
5,0 m. Typická příčná vazba konstrukce byla 
řešena jako vetknutý rám s táhlem ve střešní 
rovině a  štítové příčné vazby jsou realizová-
ny jako kloubově uložená rámová konstruk-
ce. Ocelový skelet je kotven do  hlubinných 
vrtaných pilotů, které mají hlavici ve  tvaru 
patky. Jako vetknutí bylo zvoleno zabetono-
vání sloupů do předem připravených kalichů 
v  základových patkách a  kloubové kotvení 
je realizováno chemickými kotvami s patním 
plechem.

Hala je určena pro soukromého zeměděl-
ce a slouží jako servis zemědělské techniky, 
a to především sklízecích mlátiček a řezaček. 
Kompletní stavba montované haly trvala dva-
náct týdnů a  byla dokončena v  půlce roku 
2014.

Jak je popsané výše v  dispozičním řeše-
ní, hala je rozdělena na  jednotlivé části, a to 

Dispoziční řešení

Hala je tvořena čtyřmi celky. Administrativa 
je v tomto případě tvořena netradičně pomocí 
samostatně stojících, avšak funkčně i desig-
nově propojených, mobilních buněk. Servisní 
hala je tvořena skladem náhradních dílů, sa-
mostatnou servisní dílnou a skladem techni-
ky. Uvnitř samostatné servisní dílny, která je 
od  skladu náhradních dílu a  skladu servisní 
techniky oddělena svislými příčkami, se navíc 
nachází kancelář servisního technika.

Technické řešení 
servisní haly

Hala leží na ploše 1256m2. Dosahuje roz-
ponu 26 m, délky 48 m a výšky v okapu 7 m, 
modul je zde volen klasického rozměru 6 m 
a střecha má sklon 4o. Součástí objektu je za-
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Stavba

Nová servisní hala zemědělské 
techniky v Příkazech u Olomouce
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. Společnost MONT-KOVO, přední výrobce a dodavatel montovaných hal, vystavila 
jasně červenou servisní halu, která denně přitáhne zraky stovky řidičů jedoucích 
z Olomouce po rychlostní komunikaci R35 směrem na Mohelnici. V těchto místech 
v obci Příkazy u Olomouce vyrostla na zelené louce hala Agroservis Sedláček s.r.o. 
Dispozičně je rozdělena na několik částí tak, aby co nejlépe naplňovala své poslání 
servisní haly.

pomocí svislých příček. Sklad náhradních 
dílů a servisní dílna jsou rozděleny zateplenou 
příčkou ze sendvičových panelů Kingspan TL 
tl. 80 mm. Naproti tomu servisní dílnu a sklad 
techniky odděluje příčka z  profilovaných 
plechů, které jsou upevněny na  podpůrné 
ocelové konstrukci. Hala je opláštěná send-
vičovým panelem Kingspan TL tl. 100 mm, 
profilem panelu micro a v barvě červené RAL 
3000 a  bílé RAL 9002 s  požární odolností 
15 minut. Na  střeše byl použit panelTECH  
PUR-D tl. 100 mm v barvě světle šedé RAL 
7035 s  požární odolnosti 15 minut. Tloušť-
ka panelů 100 mm na střechu i boky je sice 
považována za standardní, nicméně vychází 
velmi ekonomicky výhodně a  zároveň tyto 
tloušťky dosahují výborných tepelněizolač-
ních vlastností.

Prosvětlení haly je řešeno velkým množ-
stvím plastových oken, okenních tabulí, 

Servisní hala Agroservis Sedláček s.r.o.
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prosklenými dveřmi a  sekčními vraty o  roz-
měrech 4,3 x 5,0 m. Navíc jsou do  servisní 
haly umístěny dva střešní hřebenové světlíky 
s  elektrickou otvírkou o  rozměru 3 x 18 m, 
které do těchto průmyslových typů hal skvěle 
vnášejí denní světlo.

Samostatné buňkoviště má rozměr 24 x 
7,5 m a  slouží jako administrativa, která je 
ve vnitřních prostorách propojena se servis-
ní halou. Dominantou celé stavby je potom 
mohutný venkovní přístřešek, který zastřešu-
je vstup do administrativy a také vstup přímo 
do servisní haly.

Hala je opatřena kontrastním logem spo-
lečnosti Agroservis Sedláček s.r.o., které je 
umístěno jak na fasádě, tak i na štítu objek-
tu. Logo je viditelné ze strany od  rychlostní 
silnice na Mohelnici, ale i od přilehlé vedlejší 
silnice směrem na Litovel.

MONT-KOVO

Tuto halu vystavěla společnost  
MONT-KOVO, spol. s  r.o., která slaví letos 
v dubnu kulaté výročí – 20 let od svého založe-
ní. K tomuto významnému výročí si přichystala 

společnost velkou novinku pro své zákazníky. 
Rozšíří svou působnost o  stavební přípravu 
spodních staveb ve vlastní režii, aby dokázala 
nabídnout kompletní dodávku na klíč.

MONT-KOVO spol. s r.o. je dynamicky roz-
víjející se firma s  dlouholetými zkušenostmi 
a tradicí. Kvalita prověřená zákazníky posou-
vá naši společnost MONT-KOVO neustále 
kupředu, do  roku 2015 jsme tak postavili 
téměř 450 montovaných hal pro malé i  vel-
ké společnosti. Naše montované haly jsou 
vždy projektované se snahou o  maximální 
funkčnost, moderní design a  snížení inves-
tičních nákladů efektivním řešením ocelové 
konstrukce a zkrácením doby montáže, a to 
u novostaveb i rekonstrukcí. Výroba ocelové 
konstrukce probíhá pečlivě v dílenské přípra-
vě za  použití nejmodernějšího 3D programu 
TEKLA Structures v  návaznosti na  efektivní 
postup montáže kompletní haly. Vždy vsází-
me na kvalitu výrobků i služeb a pečlivý výběr 
svých dodavatelů oceli, vaznic, sendvičových 
panelů, oken, vrat a světlíků.

Haly a  ocelové konstrukce MONT-KOVO 
vyrábíme ve  vlastních moderně vybavených 
prostorech a  následně je montuje našich pět 
montážních skupin na  daném místě realizace, 
a  to v  rámci České republiky i  zahraničí. Vždy 
nabízíme zákazníkovi takové řešení haly, které 
je pro něj finančně nejvýhodnější a plně funkční. 
Nápady investorů vždy realizujeme tak, aby kaž-
dá montovaná hala dobře reprezentovala a ma-
ximálně splňovala svůj účel.

Naše společnost MONT-KOVO nyní dodává 
montované haly na klíč od projektu, přes staveb-
ní přípravu spodních staveb, výrobu až po finální 
montáž konstrukce a  opláštění. Tyto stavby je 
možné objednávat v různých barevných kombi-
nacích, velikostech a tvarech konstrukcí. V na-
šich referencích můžete najít nejrůznější druhy 
průmyslových, administrativních, zemědělských, 
velkoobchodních a  maloobchodních hal, spor-
tovních zařízení, autosalonů a přístřešků.

Zákazník si u  naší společnosti může ne-
chat zdarma vytvořit nezávaznou cenovou 
nabídku haly a může od nás vždy očekávat 
vstřícnost, zkušenosti a vysokou úroveň po-
radenství v této oblasti.  

Více informací a fotografií můžete  
zhlédnout na stránkách www.montkovo.cz

Bc. Tomáš Zouvala
tomas.zouvala@montkovo.cz

MONT-KOVO, spol. s r.o.

Pohled od vjezdu do areálu společnosti

Interiér haly - dělící příčka z trapézového plechu  
vč. kanceláří technika

Sekční garážová vrata pro vstup do haly

Výrobní areál MONT-KOVO Hulín


