
POZEMNÍ STAVBY



Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za projevenou důvěru, kdy  
jsme společně zvládli nejedno úskalí a vytvořili 
řadu velmi zajímavých a hodnotných staveb.

Všem Vám přeji mnoho úspěchů v podnikání 
a těm, s kterými jsme své síly na poli 
stavebním nespojili doufám, že tento katalog 
poslouží jako pozvánka k společné realizaci. 

S úctou
Ing. Jan Spevák
Generální ředitel společnosti

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení obchodní partneři,

na následujících stránkách naleznete 
představení společnosti a popis naší činnosti 
na poli prefabrikované výstavby pozemních 
staveb. Hlavní dodávkou jsou prefabrikované 
montované skelety a prvky bytových objektů, 
zejména balkony a schodišťová ramena. 
Dále zde naleznete výběr z referencí napříč 
Českou republikou.

Jménem obchodního oddělení naší 
společnosti Vám přeji příjemné čtení 
a u společných realizací na viděnou!

S úctou 
Ing. Tomáš Opletal, MBA
Obchodní ředitel

Významný dodavatel 
v oboru dopravního  
a pozemního stavitelství

Doloplazy
Uh. Ostroh

Nové Hrady

Litice
Běstovice

Čerčany

Čaňa

Varna

Parvomai

BULHARSKO

TURECKO

SLOVINSKO

SRBSKO

POLSKO

RAKOUSKO

NORSKO

NĚMECKO

LOTYŠSKO

AUSTRÁLIE

INDONÉSIE

PřEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTi

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 Slo- 
vensku a v Bulharsku.

ŽPSV a.s. je tradičním úspěšným dodavate- 
lem betonových prefabrikátů pro stavebnictví 
se zaměřením na dopravní (železniční i silnič- 
ní), 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 Slo- 
vensku a 2 výrobními závody v Bulharsku.

Ukázky expanze  
do zahraničních destinací 
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VLASTNÍ PROJEKCE

VLASTNÍ VýROBA

VLASTNÍ REALiZACE

–  zajištění projektů Design & Built,
–  dokumentace statické části od studie přes stavební povolení  

až po dokumentaci pro provedení stavby,
–  optimalizovaný návrh na základě zadávací dokumentace  

a následné zpracování výrobně technické dokumentace.

–  vlastní výrobní kapacity po celé České republice  
s působností i na Slovensku,

– výroba přes 5 000 m3 / měsíc,
– zajištění výroby z více provozoven současně.

–  vlastní zkušení stavbyvedoucí připraveni realizovat  
ty nejnáročnější zakázky.

–  vlastní montážní čety s bohatou zkušeností  
na poli prefabrikovaných konstrukcí.

–  realizace pozemních staveb jak dopravních  
a průmyslových, tak občanských.

České Budějovice

Plzeň

Praha Hradec Králové

Nové Hrady

Čerčany Běstovice Litice

Uherský Ostroh

Doloplazy

Prostějov Ostrava

Brno

OBLAST 
POZEMNÍ STAViTELSTVÍ
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VýBĚR REFERENCÍ
REALiZOVANýCH STAVEB
ZA OBDOBÍ 1 –11 / 2017

Hala Elite
Výrobní hala

Zajímavá stavba, kde jsme se zapojili do 
projektové fáze v rámci studie. Původní návrh 
byl přeprojektován po konzultacích s architekty 
stavby ke spokojenosti všech zúčastněných. 
Realizace následně proběhla dle předem 
připraveného harmonogramu.

Lokace:
Brno, Slatina

Investor:
PORTA SPES a.s.

Půdorys / 
Půdorysná plocha:
37 x 89 m / 3 300 m2

Termín montáže:
leden – únor 2017

Montáž zajišťoval:
stavbyvedoucí
ing. Michal Ballon
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MÖBELIX Karlovy Vary
Prodejna a sklad nábytku Möbelix 
Karlovy Vary

Industrial Park Červený Kostelec 
Fáze ii 
Výrobní hala

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

V lokalitě, kde jsme zrealizovali již několik  
obdobných zakázek, jsme v září letošního roku  
postavili skladovou halu jako druhou etapu.  
Jednalo se o dvoulodní halu s opěrnými  
stěnami a nákladovými můstky situovanou  
do složitého terénu. 

Lokace:
Karlovy Vary, Jenišov

Investor:
XLMX obchodní s.r.o.
Rakousko

Půdorys / 
Půdorysná plocha:
82 x 85 m / 6 970 m2

Lokace:
Červený Kostelec

Investor:
iPCK ii

Půdorys / 
Půdorysná plocha:
120 x 38 m / 4 560 m2

Termín montáže:
květen – září 2017

Montáž zajišťoval:
stavbyvedoucí
ing. Marek Ballon

Termín montáže:
září 2017

Montáž zajišťoval:
stavbyvedoucí
Petr Krejčí
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Greenhouse Březihrad
Skladová hala

Fakultní Nemocnice Plzeň
Stavba parkovacího domu

Stavba skladovací haly pro významného investo-
ra a našeho významného generálního dodavatele. 
Stavba slouží jako sklad společnosti Ahold a.s. 
a zařazuje se jako další akvizice staveb v této lo-
kalitě na okraji Hradce Králové, která velmi výrazně 
pomáhá v zásobování krajského města.

Krásně zvládnutá stavba v zimních podmínkách,  
za použití kombinace stropních filigránových desek 
s nadbetonávkou. Kladený důraz na kvalitu povrchů, 
společně s montáží věžovým jeřábem jen dokazuje 
schopnosti našich stavbyvedoucích.

Lokace:
Hradec Králové

Investor:
Hoya a.s.

Půdorys / 
Půdorysná plocha:
121 x 175 m / 21 175 m2

Termín montáže:
prosinec 2016 – 
únor 2017

Montáž zajišťovali:
stavbyvedoucí
Petr Krejčí, 
ing. Michal Geletič

Lokace:
Plzeň, areál fakultní 
nemocnice

Investor:
Fakultní Nemocnice 
v Plzni

Půdorys / 
Půdorysná plocha:
59 x 49 m, 4. nadzemní 
podlaží / 11 564 m2

Termín montáže:
leden – březen 2017

Montáž zajišťoval:
stavbyvedoucí
Daniel Novák
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Saar gummi
Výrobní hala

Pewag Vamberk 
Nový výrobní závod – 6 výrobních hal 
s administrativním zázemím

Výrobní hala pro významného investora této  
oblasti. Vzhledem k složitým terénním pod-
mínkám a velkým objemům zemních prací 
se jednalo o náročnější, ale dobře zvládnuté 
montážní práce s uspokojivým výsledkem. Velký 
podíl montážních prací představovala přede-
vším montáž poměrně vysokých opěrných stěn. 
K dvoulodní hale byla v poslední fázi montáže 
přistavěna administrativní budova po zprovoz-
nění sloužící k zajištění činností nového  
výrobního celku.

Významný stavební záměr roku 2017 realizovaný  
v regionu našeho výrobního závodu Litice nad Orlicí.  
Díky profesionalitě celého realizačního týmu včetně  
vzorné spolupráce a přípravě stavby ze strany  
generálního dodavatele proběhla výstavba i přes  
všechny složitosti spojené s návazností  
a propojením jednotlivých stavebních objektů  
hladce a v dohodnutých termínech. Díky tomu  
se podařilo provést výstavbu nového závodu  
společnosti Pewag ke spokojenosti investora, který  
podniká na poli výroby řetězů a komponentů  
již od roku 1479.

Lokace:
Červený Kostelec

Investor:
SAAR GUMMi 
CZECH s.r.o.

Půdorys / 
Půdorysná plocha:
50 x 163 m / 8 150 m2

Termín montáže:
září – říjen 2017

Montáž zajišťoval:
stavbyvedoucí
Petr Krejčí

Lokace:
Vamberk

Investor:
Pewag Czech s.r.o.

Půdorys / 
Půdorysná plocha:
6 výrobních hal  
s administrativním 
zázemím  
více jak 15 000 m2

Termín montáže:
březen – duben 2017

Montáž zajišťoval:
stavbyvedoucí
Petr Krejčí
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Výstavba Logistické haly GTL
Logistická hala

Continental Trutnov 
Výrobní hala

Zajímavá stavba pro rozvíjející se logistickou  
společnost na okraji Prahy. V zálivu na rozpon  
20 metrů bez podpory bylo nutné předepnout  
průvlak, který byl nakonec navržen jako obrácený  
a tvořil parapet administrativy. 

investor velmi důsledný ve svých nárocích, který 
rozšiřuje prostory ve svém areálu. Zvýšené zatížení 
na stropní konstrukce vedlo projektanty k navržení  
stropu kombinovaného z filigránových panelů  
a monolitických nadbetonávek. Ve spolupráci  
s kolegy od objednatele s kterými dlouhodobě  
spolupracujeme došlo ke koordinaci a plnění  
plánovaných termínů. 

Lokace:
Nehvizdy u Prahy

Investor:
GTL Prologis s.r.o.

Půdorys / 
Půdorysná plocha:
85 x 69 m / 5 900 m2

Lokace:
Trutnov

Investor:
Continental Automotive 
Czech s.r.o.

Půdorys / 
Půdorysná plocha:
36 x 140 m / 7 500 m2

Termín montáže:
květen – červen 2016

Montáž zajišťovali:
stavbyvedoucí
Petr Krejčí,  
Daniel Novák

Termín montáže:
červenec – září 2017

Montáž zajišťoval:
stavbyvedoucí
ing. Michal Geletič 
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Gestamp Louny
Výrobní hala

Nová prodejna potravin LIDL
Prodejna potravin Barrandov

Jedna z nejsložitějších staveb, na které jsme 
mohli ukázat možnosti a schopnosti své  
výroby. Na stavbu výrobní haly jsme dodávali 
vazníky délky přes 36 metrů a sloupy délky 
přes 19 metrů. Jednotlivé prky mají hmotnost 
přesahující 40 tun. V souběhu s výrazným 
zkrácením termínu a úspěšnou koordinací  
se tato stavba právem zapisuje mezi význam-
né akce roku 2017. 

Stavba pro investora, který masivně investuje  
do změny standartu 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. 

Lokace:
Louny

Investor:
Gestamp Louny s.r.o.

Půdorys / 
Půdorysná plocha:
108 x 154 m / 16 632 m2

Termín montáže:
únor – květen 2017

Montáž zajišťovali:
stavbyvedoucí
Michal Geletič,  
Daniel Novák

Lokace:
Praha, Barrandov

Investor:
LiDL Česká republika 
v.o.s

Půdorys / 
Půdorysná plocha:
33 x 74 m / 2 750 m2

Termín montáže:
srpen – září 2017

Montáž zajišťoval:
stavbyvedoucí
Vladimír Petrovický
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Paddock Ice Ring
Sportovní hokejová hala se zázemím

Retail Horní Měcholupy
Obchodní centrum

Pro skupinu zapálených hokejových sportovců jsme 
společně s generálním dodavatelem a projektan-
tem, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, připra-
vili halu se zázemím. Jedná se o dvě hokejové haly 
s velmi moderní architekturou a pohledovými prvky 
v interiéru.

Obchodní centrum opláštěno stěnovým  
systémem. Zakázka, která proběhla dle  
předpokladů bude zajišťovat obchodní plochy  
pro drobnou drogerii a smíšené zboží.

Lokace:
Praha

Investor:
Padok Beta s.r.o.

Půdorys / 
Půdorysná plocha:
2 x 60 x 40 m  
a Administrativa /  
5 200 m2

Termín montáže:
leden – květen 2017

Montáž zajišťoval:
stavbyvedoucí
Vladimír Petrovický

Lokace:
Horní Měcholupy,  
Praha

Investor:
OiY Czech s.r.o.

Půdorys / 
Půdorysná plocha:
86 x 45 m / 3 900 m2

Termín montáže:
květen – červen 2017

Montáž zajišťoval:
stavbyvedoucí
Petr Krejčí
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Stoklasa Bolatice
Velkosklad s galanterií

ZŠ Chýně 
Víceúčelová hala s tělocvičnou

S generálním dodavatelem, se kterým máme 
dlouhodobé vazby, jsme se pustili do stavby 
velkoskladu s galanterií. Našim zákazníkem je 
rozrůstající se rodinná firma založená v 90. letech, 
jejichž podnikání vzniklo na základě shánění 
„knoflíků“, které byly v tehdejším Československu 
nedostatkovým zbožím, nyní Stoklasa textilní a.s.

Stavba, u které jsme se účastnili již projektu 
ve fázi stavebního povolení. Prvotní projekt byl 
z rozhodnutí obce rozšířen, dřevěné vazníky ve 
střeše jsme nahradili levnější alternativou a tedy 
železobetonovými vazníky, čímž jsme nejen ušetřili 
na nákladech, ale i zjednodušili koordinaci na 
stavbě. Specialitou je prefabrikovaný ochoz pro 
diváky osazený na obvodové sloupy.

Lokace:
Bolatice u Opavy

Investor:
Stoklasa textilní a.s.

Půdorys / 
Půdorysná plocha:
61 x 52 m / 4 700 m2

Lokace:
Chýně u Prahy

Investor:
Obec Chýně

Půdorys / 
Půdorysná plocha:
25 x 56 m / 1 400 m2

Termín montáže:
září – říjen 2017

Montáž zajišťoval:
stavbyvedoucí
Roman Stejskal

Termín montáže:
srpen – září 2017

Montáž zajišťoval:
stavbyvedoucí
Petr Krejčí
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Bytový komplex za Velkou branou
Dodávka schodišťových ramen, 
výtahových šachet 

VýBĚR REFERENCÍ
SCHODišť A BALKóNů 
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Šárecké údolí
Opěrná stěna 

Rezidence Vokovický dvůr
Dodávka schodišťových ramen, 
balkóny s vybráním 
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Polyfunkční dům Bohdalec
Dodávka schodišťových ramen 
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www.zpsv.cz

Produktoví manažeři:

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

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

Obchodní ředitel:

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

Poptávky, kalkulace:

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

Ředitelství společnosti:

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
iČO: 463 467 41


