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Netradiční řešení haly Pilart v Blansku si zasloužilo Čestné uznání
V Blansku byla postavena nová velmi zajímavá a důmyslně propracovaná průmyslová hala pro dodavatele dřevo i kovoobrá-

běcích strojů společnost Pilart s. r. o. Hala svým nevšedním zpracováním zaujala i odbornou komisi prestižní soutěže Stavba roku 
2012 Zlínského kraje. Při hodnocení byl kladen největší důraz na design, kvalitu provedení a praktičnost. Tato působivá hala 
splnila všechna tato kritéria s vysokým hodnocením poroty složené ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Českou komorou ar-
chitektů a udělila realizační společnosti MONT-KOVO spol. s r. o. Čestné uznání v kategorii Stavby mimo Zlínský kraj realizované 
firmou ze Zlínského kraje. 

KoNcePce haly
Montovaná hala o  celkové rozloze 600 m2 byla postavena ve 

2. polovině loňského roku. Svým zpracováním i realizací splnila vy-
soké požadavky investora na funkčnost, ekonomičnost a estetický 
vzhled. 

Koncepčně je hala rozdělená do dvou částí – přední dvoupatrovou 
administrativní budovu a  zadní prodejní halu. Architektonicky je 
velmi netradičně řešena zejména střecha prodejní budovy, která 
svým zpracováním evokuje nedílnou součást podnikání investora, 
a to zuby pilového pásu. Do jednotlivých zářezů střechy byly navíc 
důmyslně umístěny pásy plastových oken, které poskytují dostatek 
denního světla k prosvětlení prodejní části haly a zajišťují tak úspo-
ru nákladů na osvětlení haly.

Barevně je hala laděna do kombinace šedé, černé a bílé barvy. 
Administrativní budova je kontrastem černé RAL 7016 a  bílé RAL 
9010 s tmavými okny a slunolamem nad horním pásem oken. Celá 
zadní prodejní a výstavní část je v tmavě šedé barvě RAL 9007. Čer-
vené logo společnosti v přední části haly dokresluje celkový barev-
ně sladěný dojem celé haly.

KoNstruKce a oPláštěNí
Konstrukce haly je řešena systémem 

firmy MONT-KOVO spol. s  r. o. z  ocelových 
rámů z  IPE profilů a  systémem ocelových 
vaznic METSEC. Každý rám se skládá z vál-
covaných IPE profilů, příčelů a podpěrných 
náběhů. Ocelové rámy prodejní části byly 

navržené v modulech po šesti metrech, v administrativní části po 
7,5 m. Patro administrativní budovy bylo řešeno systémem ztrace-
ného bednění z  nosného trapézového plechu, který se položí na 
systém M-vaznic METSEC. Na takto připravený podklad se vylije os-
micentimetrová vrstva betonu a  položí kari sítě. Tento systém je 
velmi rychlým a ekonomickým řešením patra.

Ocelová konstrukce haly byla opláštěná kvalitními sendvičovými 
panely české výroby. Střecha byla zateplena panelem KS 1000 RW 
v kombinaci se skládaným pláštěm složeným z trapézového plechu, 
minerální vaty a folie SIKA. Boční stěny byly opláštěné panelem KS 
1000 AWP. Celé opláštění ze sendvičových panelů bylo dodáno 
v tloušťce 120 mm, které zajišťuje maximální izolaci v zimě i v létě. 

Montovaná administrativní a prodejní hala Pilart
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Hala je dokonale prosvětlená ve všech částech budovy. Jak již 
bylo zmíněno, zuby zadní prodejní části v  kombinaci s  několika 
plastovými okny poskytují dostatek denního světla v zadních pro-
storách budovy. Kanceláře v přední části haly jsou optimálně pro-
světlené díky pásům plastových oken po celé délce štítu haly. Hliní-
kové slunolamy nad horním pásem oken zaujmou atraktivním de-
signem a  jsou dalším určujícím prvkem v přední části haly, navíc 
slunolamy prokazatelně snižují náklady na klimatizaci a  ventilaci 
vnitřních prostor budovy. 

Dalším působivým prvkem je hlavní vstup do budovy. Zajímavě 
řešená barevná i materiálová kombinace plastových dveří, bočního 
závětří ze sendvičových panelů a skleněného přístřešku zajišťuje re-
prezentativní vstup do administrativní haly.

Ocenění precizního zpracování haly Pilart může být motivujícím 
příkladem pro tvůrčí práci dalších architektů, dodavatelů a realizá-
torů nových staveb.

Ing. Blanka Dostálová,
blanka.dostalova@montkovo.cz,

MONT-KOVO spol. s r. o.

Interiér haly
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Prosvětlení haly ve střešní části

Atypické řešení střechy

KonstruKce 4/2013 Halové a střešní KonstruKce


