POZEMNÍ STAVBY

VÝZNAMNÝ DODAVATEL V OBORU
DOPRAVNÍHO A POZEMNÍHO
STAVITELSTVÍ
ŽPSV a.s. se sídlem v Uherském Ostrohu je firma s více jak šedesátiletou tradicí na trhu stavebních výrobků,
materiálů i služeb s výrobními závody v České republice, na Slovensku a v Bulharsku.
ŽPSV a.s. je tradičním úspěšným dodavatelem betonových prefabrikátů pro stavebnictví se zaměřením na
dopravní (železniční i silniční), pozemní, inženýrské, bytové a ekologické stavby.
V současné době je struktura společnosti tvořena 5 výrobními závody a 1 provozem v České republice,
1 výrobním závodem na Slovensku a 2 výrobními závody v Bulharsku.
ŽPSV a.s. poskytuje projekci, výrobu a realizaci pozemních staveb.
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VLASTNÍ PROJEKCE

PROJEKCE
Společnost ŽPSV a.s. disponuje vlastní projekční kanceláří a spolupracuje s předními projekčními kancelářemi
v České republice.
Poskytujeme:
Dokumentaci statické části pro:
- územní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí dokumentaci
Zajištění projektu „Design and built“
- vlastní návrh konstrukce vedoucí k ekonomickým úsporám od studie až po realizaci stavby
Optimalizovaný návrh na základě zadávací dokumentace a následné zpracování výrobně technické
dokumentace.
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VLASTNÍ VÝROBA

VÝROBA
Společnost ŽPSV a.s. disponuje vlastní výrobní kapacitou po celé České republice s působností i na Slovensku.
Výrobní kapacita určená pro pozemní stavby:
Čerčany		 2000 – 2500 m3/měsíc (dle skladby sortimentu)
Litice nad Orlicí

1500 – 2000 m3/měsíc (dle skladby sortimentu)

Nové Hrady		

700 m3

Uherský Ostroh

700 m3

Doloplazy		

600 m3

Běstovice		 500 m3

Společnost ŽPSV a.s. disponuje formovací technikou, která umožňuje výrobu prefabrikace:
Haly:
- základových trámů, základových panelů (zateplených, nezateplených)
- opěrných stěn
- nakládacích můstků
- sloupů
- vazníků, vaznic, ztužidel, průvlaků, trámů
- portálů, stěn atd.
Bytové domy:
- schodiště
- balkóny
- filigrány
- výtahové šachty
- opěrné stěny, zídky atd.

Neváhejte se na nás obrátit, naši zkušení obchodníci vám rádi poradí.

VLASTNÍ REALIZACE

REALIZACE
Společnost ŽPSV a.s. disponuje vlastní montážní kapacitou.
STŘEDISKO REALIZACE STAVEB disponuje zkušenými stavbyvedoucími a vlastními montážními četami. Naši
pracovníci mají bohaté zkušenosti s realizací těch nejnáročnějších úkolů, se kterými se lze v prefabrikaci setkat.
Realizujeme pozemní stavby jak dopravní, tak občanské, průmyslové či veřejné. Naši zkušení stavbyvedoucí
mají zkušenost například se stavbami mostů, průmyslových nosných konstrukcí hal, skeletů, nemocnic či
montovaných administrativních objektů.
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REALIZOVANÝCH STAVEB
ZA OBDOBÍ
1 - 10 / 2016

MÖBELIX Brno
Prodejna a sklad nábytku Möbelix Brno
Lokace:
Brno, Modřice
Investor:
XLMX obchodní s.r.o.
Rakousko
Typ zakázky:
výroba a montáž
Půdorys:
78 x 144 m
Termín montáže:
březen - květen 2016
Montáž zajišťovalo:
středisko realizace
stavbyvedoucí
Petr Krejčí

ŽPSV a.s.
Třebízského 207
CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 419 311
Fax: +420 572 419 366
info@zpsv.cz
www.zpsv.cz

Další ze staveb pro významného investora. Optimalizací konstrukce, po
zkušenostech z předešlé stavby podobného typu, jsme již ve výběru
o generálního dodavatele významně pomohli vyššímu dodavateli najít hranici
ceny za dodávku prefa konstrukce. Samotná montáž probíhala ústupem na
dvě čety.

Kovona
Přístavba trojhalí - I. fáze
Lokace:
Český Těšín
Investor:
Industrial Synergie a.s.
Typ zakázky:
výroba a montáž
Půdorys:
62 x 90 m
Termín montáže:
duben - květen 2016
Montáž zajišťovalo:
středisko realizace
stavbyvedoucí
Daniel Novák

ŽPSV a.s.
Třebízského 207
CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 419 311
Fax: +420 572 419 366
info@zpsv.cz
www.zpsv.cz

V nám dobře známé lokalitě (stavěli jsme sousední Donghee) jsme zrealizovali
přístavbu s vestavbou. Investor, vyšší dodavatel hodnotil spolupráci pozitivně
a objednal u nás další zakázku Fischer Ivanovice na Hané.

Nemocnice Jindřichův Hradec
Nový pavilon dětské nemocnice
Lokace:
Jindřichův Hradec
Investor:
Nemocnice Jindřichův Hradec
Typ zakázky:
výroba a montáž
Půdorys:
27 x 4 m
4 nadzemní podlaží
Termín montáže:
květen - červen 2016
Montáž zajišťovalo:
středisko realizace
stavbyvedoucí
Vladimír Petrovický

ŽPSV a.s.
Třebízského 207
CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 419 311
Fax: +420 572 419 366
info@zpsv.cz
www.zpsv.cz

Nejnáročnější stavba tohoto období byla smontována díky zkušenému
projektantovi a taktéž zkušenému stavbyvedoucí p. Petrovickému dokonce
dříve, než byl požadovaný termín. Na stavbě se prolínali monolitické dodávky
a zděné konstrukce, přičemž půdorys a příjezdová komunikace, přes kterou je
spojovací mostek, ztěžovaly veškeré práce.

Sigmaplast III. etapa
Hala C
Lokace:
Liberec
Investor:
Sigmaplast a.s.
Typ zakázky:
výroba a montáž
Půdorys:
79 x 60 m
Termín montáže:
červenec - srpen 2016
Montáž zajišťovalo:
středisko realizace
stavbyvedoucí
Petr Krejčí

ŽPSV a.s.
Třebízského 207
CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 419 311
Fax: +420 572 419 366
info@zpsv.cz
www.zpsv.cz

Realizace dopadla k oboustranné spokojenosti a těšíme se na další spolupráci.
Za zmínku stojí velmi dobře připravená pláň, která je vždy jedním z hlavních
pilířů samotné plynulé montáže i v období nepříznivých klimatických
podmínek.

SOUE Plzeň
výstavba sportovišť v areálu SOU
Lokace:
Plzeň
Investor:
SOUE Plzeň
Typ zakázky:
výroba a montáž
Půdorys:
51 x 60 m
Termín montáže:
květen - červen 2016
Montáž zajišťovalo:
středisko realizace
stavbyvedoucí
Daniel Novák

Menší, avšak o to náročnější staveba v tomto roce s kombinací dřevěného
střešního vazníku, monolitických částí tribun a zděných konstrukcí. Po úvodním
volnějším tempu způsobeného posunem několika ostatních zakázek jsme
domontovali v požadovaném termínu.

ŽPSV a.s.
Třebízského 207
CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 419 311
Fax: +420 572 419 366
info@zpsv.cz
www.zpsv.cz

Fortell
Dostavba průmyslového areálu
Lokace:
Lanškroun
Investor:
Fortell s.r.o.
Typ zakázky:
výroba a montáž
Půdorys:
54 x 54 m
Termín montáže:
listopad - prosinec 2015
Montáž zajišťovalo:
středisko realizace
stavbyvedoucí
Daniel Novák

ŽPSV a.s.
Třebízského 207
CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 419 311
Fax: +420 572 419 366
info@zpsv.cz
www.zpsv.cz

Zajímavá zakázka z kraje našeho výrobního závodu Litice nad Orlicí. Stavba
probíhala standardně, smontováno v termínu pro našeho dlouholetého
objednatele.

Stueken Hradec Králové
Lisovna
Lokace:
Hradec Králové
Investor:
Stueken s.r.o.
Typ zakázky:
výroba a montáž
Půdorys:
105 x 72 m
Termín montáže:
leden - únor 2016
Montáž zajišťovalo:
středisko realizace
stavbyvedoucí
Daniel Novák

ŽPSV a.s.
Třebízského 207
CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 419 311
Fax: +420 572 419 366
info@zpsv.cz
www.zpsv.cz

Pro společnost zabývající se výrobou lisovaných a vysokotažených
komponentů dodávaných do celého světa jsme zrealizovali stavbu, kde byly
použity předepjaté prvky. Montáž probíhala v zimních měsících.

MÖBELIX Zlín
Prodejna a sklad nábytku Möbelix Zlín
Lokace:
Zlín, Malenovice
Investor:
XLMX obchodní s.r.o.
Rakousko
Typ zakázky:
výroba a montáž
Půdorys:
36 x 99 m
Termín montáže:
květen - červen 2016
Montáž zajišťovalo:
středisko realizace
stavbyvedoucí
Petr Krejčí

ŽPSV a.s.
Třebízského 207
CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 419 311
Fax: +420 572 419 366
info@zpsv.cz
www.zpsv.cz

Stavba prodejny nábytku ve Zlíně se dvěma patry. Za přispění zkušeného
projektanta, který vykreslil i obdobnou stavbu v Brně jsme v optimalizaci
ušetřily výrobní náklady a tím pádem jsme zajistili výrobu a montáž
v abnormálně rychlém termínu.

Víceúčelová sportovní hala
Areál „Klimeška“
Lokace:
Kutná Hora
Investor:
Město Kutná Hora
Typ zakázky:
výroba a montáž
Půdorys:
29 x 48 m
Termín montáže:
červenec - srpen 2016
Montáž zajišťovalo:
středisko realizace
stavbyvedoucí
Vladimír Petrovický

Víceúčelová hala, kde byly zachovány rozměry s ohledem na typ zakázky
dle zadání. Proběhla velmi dobrá spolupráce s projektanty, kteří měli
perfektně připravený projekt a změny požadované investorem byli předány
v dostatečném předstihu.

ŽPSV a.s.
Třebízského 207
CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 419 311
Fax: +420 572 419 366
info@zpsv.cz
www.zpsv.cz

Nová prodejna potravin
LIDL
Lokace:
Mnichovo Hradiště
Investor:
LIDL Česká republika v.o.s.
Typ zakázky:
výroba a montáž
Půdorys:
33 x 74 m
Termín montáže:
září - říjen 2016
Montáž zajišťovalo:
středisko realizace
stavbyvedoucí
Michal Geletič

Stavba pro investora který masivně investuje do změny standardu svých
prodejen. Dle zkušeností s tímto typem staveb jsme využili projektanta, který
rovněž kreslil pro investora stavební povolení a problematiku důkladně zná.
Montáž proběhla ve zkráceném termínu s ohledem na termínový tlak ze
strany objednatele.

ŽPSV a.s.
Třebízského 207
CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 419 311
Fax: +420 572 419 366
info@zpsv.cz
www.zpsv.cz

Přístavba kanceláří R&D
V areálu firmy AUTOMOTIVE LIGHTING
Lokace:
Jihlava
Investor:
Automotive lighting s.r.o
Pávov
Typ zakázky:
výroba a montáž
Půdorys:
48 x 13 m
Termín montáže:
červenec - srpen 2016
Montáž zajišťovalo:
středisko realizace
stavbyvedoucí
Michal Geletič

ŽPSV a.s.
Třebízského 207
CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 419 311
Fax: +420 572 419 366
info@zpsv.cz
www.zpsv.cz

Velmi náročná přístavba realizována za provozu. Na projektu jsme se podíleli již
od stavebního povolení, přesto byla realizace jedna z náročnějších s ohledem
na prostor, přístup ke stavbě a složitosti ve výrobě. Prostorové požadavky bylo
nutné řešit výrobou velmi atypických průvlaků a předepjatých dutinových
panelů s rozponem k 14ti metrům.

Distribuční a skladovací centrum
závod Chlumčany
Lokace:
Chlumčany
Investor:
Lasselsberger s.r.o.
Typ zakázky:
výroba a montáž
Půdorys:
132 x 84 m
Termín montáže:
červen - září 2016
Montáž zajišťovalo:
středisko realizace
stavbyvedoucí
Vladimír Petrovický

ŽPSV a.s.
Třebízského 207
CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 419 311
Fax: +420 572 419 366
info@zpsv.cz
www.zpsv.cz

Jedna z nejvýznamnějších staveb tohoto roku pro našeho významného
dodavatele. Projekt se tvořil v dostatečném předstihu a tak realizace proběhla
dle plánovaných termínů. Jednalo se o sériovou výrobu, čímž jsme se dostali
na velmi zajímavou cenu pro dodavatele.

Obchodné Centrum PEZINOK
Kaufland
Lokace:
Pezinok
Slovenská Republika
Investor:
Istrofinal a.s.
Typ zakázky:
výroba a montáž
Půdorys:
87 x 52 m
Termín montáže:
červenec - srpen 2016
Montáž zajišťovalo:
středisko realizace
stavbyvedoucí
Petr Krejčí

ŽPSV a.s.
Třebízského 207
CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 419 311
Fax: +420 572 419 366
info@zpsv.cz
www.zpsv.cz

Výrobně velmi náročná zakázka. S ohledem na rychlost dodávky a množství
stěnových prvků jsme výrobu rozdělily do našich dvou závodů. Montáž
probíhala na ústup.

Centrum výzkumu a vývoje vakcín
Lokace:
Ivanovice na Hané
Investor:
Bioveta a.s.
Typ zakázky:
výroba a montáž
Půdorys:
48 x 22 m
Termín montáže:
červenec - srpen 2016
Montáž zajišťovalo:
středisko realizace
stavbyvedoucí
Petr Krejčí

ŽPSV a.s.
Třebízského 207
CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 419 311
Fax: +420 572 419 366
info@zpsv.cz
www.zpsv.cz

Dodávali jsme administrativní objekt společnosti, který má 4 nadzemní
podlaží. Montážně se nejednalo o standardní halový systém. Z důvodu
urychlení výstavby jsme po konzultaci s generálním dodavatelem a investorem
zprefabrikovali i vnitřní komunikační prostory.

Výrobní hala SCHALTAG
VÚB
Lokace:
Ústí nad Orlicí
Investor:
VÚB a.s.
Typ zakázky:
výroba a montáž
Půdorys:
48 x 66 m
Termín montáže:
srpen - září 2016
Montáž zajišťovalo:
středisko realizace
stavbyvedoucí
Michal Geletič

ŽPSV a.s.
Třebízského 207
CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 572 419 311
Fax: +420 572 419 366
info@zpsv.cz
www.zpsv.cz

Velmi náročná stavba čtyřlodní haly s vestavkem. Především složitá konstrukce,
vestavky haly, doplňující informace a změny od investora v průběhu
projektování vyzkoušely řadu našich dovedností. Stavba nakonec proběhla ke
spokojenosti zákazníka.

Ředitelství společnosti:

Produktový manažeři:

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
Ústředna: 		
+420 572 419 311
Obchodní oddělení:
+420 572 419 360
Info linka:		
+420 800 138 736
E-mail:			info@zpsv.cz

Ing. František Dubský
Tel.:
		
+420 725 975 206
E-mail:			dubsky@zpsv.cz

IČO:			

463 467 41

Zdeněk Žabka
Tel.:			
+420 602 572 523
E-mail:			zabka@zpsv.cz
Poptávky, kalkulace:

Obchodní ředitel:
Ing. Tomáš Opletal, MBA
Tel.:			
+420 602 337 510
E-mail:			opletal@zpsv.cz

www.zpsv.cz

Jakub Rudolecký
Tel.:			
+420 469 779 237
E-mail:			rudolecky@zpsv.cz
Ing. Petr Klos
Tel.:
		
+420 737 256 812
E-mail: 			klos@zpsv.cz

