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Další nová výrobní hala  
v průmyslové zóně Šlechtitelů v Olomouci

Lokalita Šlechtitelů leží na jihu města Olomouce v místní části Holice. Tato lokalita je mezi investory velmi oblíbená díky dobré 
dopravní dostupnosti s návazností na dálniční obchvat. Právě v těchto místech společnost MONT-KOVO vystavěla další ze svých 
montovaných hal pro společnost VIVACO, s. r. o., která se zabývá výrobou přírodních parfémů a dalších kosmetických směsí.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Montovaná hala již z exteriérů napovídá, že je rozčleněna na ně-

kolik samostatných částí. Vyvýšená část v  antracitově šedé barvě 
ukrývá interiéry dvoupatrové administrativní části, která je vyzděna 
pomocí sádrokartonových desek a je tak zcela oddělena od zbytku 
haly. Pro vstup do druhého patra složí samonosné ocelové schodiš-
tě, které je upevněno na rám konstrukce. Největší prostor skýtá 
produkční část, která je uzpůsobena k výrobě kosmetiky a parfémů. 
Součástí výroby je skladovací prostor, který je vystavěn ze sendvičo-
vých panelů a zajišťuje tak dostatečnou izolaci pro zboží.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ HALY
Celková zastavěná podlahová plocha montované haly je 1 314 m2. 

Rozpon haly dosahuje rozměru 36 metrů, délka 36,5 metrů a výška 
v okapu je 7 metrů. Jak již bylo popsáno v dispozičním řešení, hala je 
rozdělena na několik částí a z exteriéru je viditelné zvýšení adminis-
trativní části o jednu sekci. Hala je doplněna o tři přístřešky z toho 
dva slouží pro zastřešení vstupů pro naskladnění a vyskladnění zboží 
a materiálu. Velký rohový přístřešek zajímavě propojuje administra-
tivní a výrobní část haly a poskytuje ochranu před povětrnostními 
vlivy u vstupu pro zákazníky. Dalším praktickým a zároveň designo-
vým prvkem, který obohacuje celou halu, je hliníkový samonosný 
slunolam. Slunolam po celé stěně administrativní části slouží k regu-
laci slunečního svitu. 

Skladová a výrobní hala VIVACO byla založena na železobetono-
vých monolitických základech – patkách v úrovni 15 cm pod podla-
hou. Pod hlavními sloupy byly navrženy dvoustupňové patky dopl-
něné po obvodu základovými zateplenými pásy. 

Ocelové konstrukce byly uvažovány jako kloubově uložené stojky 
s  kotevními plechy, které byly k  základům upevněny chemickými 
kotvami na rektifikační závitové tyče. Toto osazení umožňuje snad-
né výškové vyrovnání sloupů. Po montáži konstrukce a opláštění je 
toto kotvení zakryto podlahou.

Konstrukce haly je opláštěna a  zateplena sendvičovými panely 
Kingspan tloušťky 100 mm v barvě bílý hliník RAL 9006/9002 a an-
tracitové šedé RAL 7016/9002 s požární odolností 15 minut. Panely 
o tloušťce 100 mm na střechu i boky jsou velmi ekonomické a záro-
veň dosahují výborných tepelněizolačních vlastností. Barevný kon-
cept obohacuje nároží, které je v administrativní části červené a na 
zbytku haly antracitově šedé.

Hala je určena pro českou společnost VIVACO, s. r. o. a slouží pro 
výrobu přírodní kosmetiky a  parfémů. Montovanou halu včetně 
patra, schodiště, přístřešků a  slunolamu zhotovila společnost 
MONT-KOVO, spol. s r. o., která působí na trhu již od roku 1995. Zá-
kazník si u  společnosti MONT-KOVO může nechat zdarma vytvořit 
nezávaznou cenovou nabídku haly a  může vždy očekávat vstříc-
nost, zkušenosti a vysokou úroveň poradenství v této oblasti. 

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

Ing. Tomáš Zouvala,
tomas.zouvala@montkovo.cz,

MONT-KOVO, spol. s r. o.
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