
POZEMNÍ STAVBY



60Vážení obchodní partneři,
děkujeme Vám za projevenou důvěru, díky níž jsme společně zvládli
nejedno úskalí a vytvořili řadu velmi zajímavých a hodnotných staveb, 
ze kterých si Vám dovolujeme ty nejvýznamnější představit.
 
Těšíme se, že nám zachováte přízeň a na nové budoucí realizace. 

S úctou

Ing. Tomáš Opletal, MBA
generální ředitel a jednatel společnosti ŽPSV s.r.o.

Jsem rád, že jsme díky Vám, 
našim zákazníkům, zrealizovali tolik staveb v oblasti pozemního stavitelství. 
Věřím, že i pro Vás byl tento rok stejně úspěšným a to i díky dodávkám, 
které jsme pro Vás v uplynulém roce zrealizovali. Přeji Vám mnoho úspěchů!  

S pozdravem

Ing. František Dubský
vedoucí oddělení pozemních staveb společnosti ŽPSV s.r.o.



ŽPSV s.r.o. je významným dodavatelem 
v oboru dopravního a pozemního stavitelství 
s tradicí více než 60 let 

60
ŽPSV s.r.o. 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.

Mezi naše hlavní segmenty dodávek patří tyto produkty:
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POZEMNÍ STAVBY

VLASTNÍ PROJEKCE

–  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 VÝROBA

–  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 REALIZACE

–  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
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–  vazníky předepjaté / nepředepjaté délky až 45 metrů

–  sloupy až do váhy 40 tun

–  průvlaky, ztužidla, trámy dle požadavků zákazníka

–  základové prahy zateplené / nezateplené a mnoho dalšího

České Budějovice

Plzeň

Praha Hradec Králové

Nové Hrady

Čerčany Běstovice

Doloplazy

Prostějov Ostrava

Brno

Uherský Ostroh

Litice



Swoboda CZ – Nový Závod v Polné u Jihlavy
Výrobní hala s administrativou 

Půdorys / Půdorysná plocha:
85 x 145 m a Administrativa / 10 900 m2

Termín montáže:
Březen – červen 2019

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Michal Geletič
Příprava stavby: Marie Fraňková

Objemově velmi významná zakázka pro našeho stálého partnera. Jedná  
se z části až o třílodní skelet s administrativou. Stavba je založena na plošných 
základech s ohledem na geologii podloží. Společnost Swoboda CZ vyrábí  
v Jihlavě již déle jak 20 let velmi přesné komponenty určené pro automobilovou 
elektroniku. 



Ostrava Airport Multimodal Park Mošnov
objekty SO 01 Skladovací hala  

Půdorys / Půdorysná plocha:
504 x 97 m / 48 924 m2 

Termín montáže:
I. Etapa červen – srpen, II. Etapa – říjen až listopad 2019

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Roman Stejskal
Příprava stavby: Alena Navrátilová

Pokračování realizace unikátního logistického areálu, který je napojen jak  
na leteckou, tak i automobilovou dopravu a železnici. Toto napojení poskytuje  
budoucím nájemníkům ideální variabilitu dopravy zboží a nemá v České republice 
zatím obdoby. Naše dodávky navazovaly na předchozí etapy, jejichž provoz  
byl slavnostně zahájen za účasti zástupců investora a politických špiček regionu.



Prodejna nábytku Most
Prodejna nábytku 

Půdorys / Půdorysná plocha:
66 x 57 m / 12 400 m2

Termín montáže:
Únor - duben 2019

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Roman Stejskal
Příprava stavby: Marie Fraňková

Pro našeho významného zákazníka jsme společně realizovali již několikátou 
prodejnu tohoto typu. S ohledem na zkušenosti s realizací, odbornými znalostmi 
zákonitostí konstrukce a také díky stálosti počasí proběhla dodávka přesně  
dle plánovaného harmonogramu ke spokojenosti obou stran.



Novostavba Metropolitní prodejny Lidl Písek
Novostavba prodejny potravin  

Půdorys / Půdorysná plocha:
70 x 40 m /5 600 m2 

Termín montáže:
Srpen - září 2019

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Michal Geletič
Příprava stavby: Alena Navrátilová

Stavba pro investora, který masivně investuje do změny standardu svých prodejen. 
V uplynulém roce se jednalo již o několikátou realizaci pro tohoto investora.  
Tato prodejna je však oproti předchozím realizacím vícepodlažní a nastavuje  
standard tzv. metropolitních prodejen



Novostavba výrobního areálu
Značky Morava Brantice  Administrativně výrobní a skladovací objekt

 

Půdorys / Půdorysná plocha:
25 x 34, 54 x 26 a 23 x 13 m  / 4 500 m2

Termín montáže:
Červen – srpen 2019

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Marek Ballon
Příprava stavby: Marie Fraňková

Jedná se o výstavbu administrativního vícepodlažního objektu S0 01a,  
skladovacího objektu S01 b sloužícího pro hutní materiál a skladovacího  
objektu S01 c pro uskladnění soli a posypového materiálu. Zakázka byla  
vyrobena a smontována dle plánovaného harmonogramu.



Synthon Blansko
Administrativní objekt  

Půdorys / Půdorysná plocha:
74 x 20 m / 4 440 m2 

Termín montáže:
Srpen – říjen 2019

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Marek Ballon
Příprava stavby: Marie Fraňková

Třípodlažní novostavba administrativní budovy původně navržena jako monolit. 
Díky přeprojektování z monolitu do prefy a náhradě částí stěn a stropů,  
jsme nejen ušetřili náklady, ale zejména zrychlili montáž celého objektu  
v řádech měsíců. Montáž probíhala ve velmi stísněných podmínkách  
areálu farmaceutické společnosti. 



Přístavba Hala H6 Continental Brandýs nad Labem  
Dvojpodlažní přístavba výrobní haly

 

Půdorys / Půdorysná plocha:
Dvoupodlažní přístavba 82 x 28 m / 4 600 m2

Termín montáže:
Srpen - září 2019

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Petr Krejčí
Příprava stavby: Marie Fraňková

Montážně složitá přístavba ve stávajícím závodě společnosti Continental.  
Pomohla nám zkušenost z předešlých staveb s tímto investorem v Trutnově  
a v Otrokovicích. Rovněž několikaletá spolupráce s projektovým týmem  
objednatele u takto organizačně složitějších zakázek pomáhá vzájemně  
čelit zejména časovým náročnostem. 



Obchodní centrum Špitálské předměstí Jihlava  
Prodejna nábytku  

Půdorys / Půdorysná plocha:
Dvoupodlažní přístavba 82 x 66 m / 10 500 m2 

Termín montáže:
Leden – březen 2019

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Michal Geletič
Příprava stavby: Marie Fraňková

Novostavba prodejny nábytku Möbelix v Jihlavě. U této prodejny došlo k zajímavé-
mu řešení opěrných stěn. S hledem na náročné zatížení od okolního terénu  
se podařilo ušetřit všem zúčastněným stranám jak čas tak finance. Dodávky  
probíhaly ve velmi vstřícné atmosféře všech zúčastněných čehož si jak kolegové 
na stavbě tak obchodní úsek velmi pochvalovali. 



Hala Bednář FMT
Výrobní hala pro výrobu zemědělských strojů

 

Lokace:
Rychnov nad Kněžnou

Půdorys / Půdorysná plocha:
Třílodní hala s mezistropem půdorysných
rozměrů 52 x 112 m / 11 124 m2

Termín montáže:
Březen – červen 2019

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Petr Krejčí
Příprava stavby: Denisa Kábrtová

Stavba velmi náročné výrobní haly, půdorysně trojlodní hala s přistavěnou  
i vestavěnou vícepatrovou částí administrativy a sociálního zázemí firmy. Stavba 
byla založena na dvoustupňových základových patkách se spodní monolitickou  
a horní prefabrikovanou částí. Celá plocha haly je vybavena těžkým průmyslo-
vým mezipodlažím provedeným z předepjatých stropních žeber a bednících fili-
gránových desek následně zmonolitněných stropní deskou. Střešní konstrukce 
spočívající ze střešních vazníků a vaznic uspořádaných do pravidelné modulové 
sítě. Součástí stavby jsou i složité komunikační celky spočívající v schodišťových 
prostorech a výtahových šachtách plnících mimo propojení výškových úrovní 
objektu i ztužující funkci. Další částí díla byly i masivní opěrné stěny umožňují-
cí osazení objektu do skloněného terénu v místě stavby. Stavba se vyznačovala 
nejen svým velkým rozsahem, ale i velice náročnými tvarovými požadavky  
na jednotlivé dílce, které si vyžádalo konstrukční řešení objektu a charakter 
stavby. Tato rozsahem náročná stavba byla pro nás výzvou, která ke spokojenosti 
všech zúčastněných proběhla bez větších potíží. 



Nákupní centrum Týn nad Vltavou 
Obchodní centrum  

Půdorys / Půdorysná plocha:
85 x 32 m / 2400 m2 

Termín montáže:
Březen – duben 2019

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Vladimír Petrovický
Příprava stavby: Alena Navrátilová

Stavba obchodního centra s 6ti nájemními jednotkami. Každý provoz má vlastní 
prodejní plochu, zásobování, skladovací prostory, úklidovou komoru a zázemí  
pro zaměstnance. Konstrukčně se jedná o dvojlodní halu s loděmi o rozponu  
24,5 a 7,5 m. 



Letňany Business Park Objekt D
Skladový objekt s pronajímatelnými jednotkami

 

Půdorys / Půdorysná plocha:
Nepravidelný tvar 144 x 37 m / 5500 m2

Termín montáže:
Leden - březen 2019

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Petr Krejčí
Příprava stavby: Denisa Kábrtová

Další etapa v pražských Letňanech. Velkou výhodou byla známost dané lokality, 
kde jsme v minulosti realizovali společně s objednatelem předešlé etapy. Stavba 
i přes realizaci v zimních měsících proběhla dle plánovaného harmonogramu. 



Hala Kolovka
Výrobní hala  

Přístavba výrobní haly ke stávající hale. Půdorysně tvoří novostavby tvar písmene L. 
Rozměrově 33 x 11 m v kratší části objektu a 78 x 15 m v delší části objektu. Výška haly 
je cca 7 m. Hala je částečně opatřena i jeřábovou dráhou. Součásti dodávky byla  
i výměna několika věkem poškozených střešních dílců stávající haly a provedení  
zakrytí technologického kolektoru probíhajícího v celé délce haly krycími deskami.  
Zakázka proběhla bez problémů ke spokojenosti všech spolupracujících stran.

Lokace:
Přerov

Půdorys / Půdorysná plocha:
33 x 11 a 78 x 15 m / 1500 m2

Termín montáže:
Červenec 2019

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Michal Geletič
Příprava stavby: Denisa Kábrtová



VÝBĚR REFERENCÍ SCHODIŠŤ A BALKÓNŮ

V uplynulém roce jsme dodávali schodišťové prvky, balkóny mimo jiné
na tyto projekty:

–  AFI CITY – objekt A, Kolbenova, Praha 9
–  Bytový dům Suomi Hloubětín, V. – VII. Etapa
–  Modřanský Háj - II.etapa, objekty C2, E1, E2, F1 - F10,  
 G1, G2, G3, Praha 12 – Modřany
–  BD Kladno, ul. Váňová
–  Obytný soubor Jinočany, domy A2, B2
–  BD Zelený trojúhelník Plzeň – Bory
–  BD Staropramenná, Praha



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

 VEDOUCÍ OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ POZEMNÍ STAVBY

Ing. František Dubský
Tel.: +420 725 975 206

E-mail: dubsky@zpsv.cz

PRODUKTOVÍ MANAŽEŘI

Miroslav Padrtka
Tel.: +420 725 569 467

E-mail: padrtka@zpsv.cz

Zdeněk Žabka
Tel.: +420 602 572 523

E-mail: zabka@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



www.zpsv.cz


