
POZEMNÍ
STAVBY



Vážení 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 že společně vybudujeme mnoho  
zajímavých  staveb. 

S úctou

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

Vážení obchodní partneři,
mám tu čest vám představit zakázky, které jsme v uplynulém roce společně  
zrealizovali. Chtěl bych vám touto cestou poděkovat za vaši důvěru a těším  
se na další společné projekty.

S úctou

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 

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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VLASTNÍ PROJEKCE
Sídlo projekce v Brně
–  Adresa: Purkyňova 648/125
 612 00 Brno Medlánky 
 Vedoucí projekce: Ing. Jiří Vranečka

–  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
Výrobní závod Litice nad Orlicí 
Ředitel závodu: Oldřich Čevora 
Vedoucí výroby: Martin Andres 

– závod s mnohaletou tradicí výroby, výroba prvků délky  
 až 45 metrů, do váhy až 40 tun, předepjatá technologie
 

Výrobní závod Čerčany u Prahy
Ředitel závodu: Ing. Martin Blažek 
Příprava výroby: Jindřich Krupka 

– závod s diferzifikovanou výrobou orientovanou na pozemní  
 stavby a bytovou výstavbu, výroba prvků dle požadavků  
 zákazníka, plošná výroba s vysokou kvalitou povrchů 
– prvky s tonáží do 10 tun vyrábíme rovněž v závodech  
 Nové Hrady a Uherský Ostroh 
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VLASTNÍ REALIZACE
Vlastní realizace staveb se sídlem
v Pardubicích

 
Ředitel realizace staveb: Ing. Viktor Navrátil

Zkušení stavbyvedoucí: Daniel Novák - hlavní
stavbyvedoucí, Vladimír Petrovický, Roman Stejskal, 
Michal Geletič, Marek Ballon, Petr Krejčí

Zkušená příprava staveb: Alena Navrátilová,  
Marie Fraňková, Kristýna Knotková 

– vlastní montážní čety s bohatou  zkušeností 



REALIZACE



Kuhn Most
Výrobně provozní hala s administrativou 

Půdorys / Půdorysná plocha:
24 x 56 m a Administrativa / 1 400  m2 

Termín montáže:
Únor 2020

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Vladimír Petrovický
Příprava stavby: Kristýna Knotková

V Severních Čechách jsme dodávali skeletovou konstrukci včetně administrativní části. Investorem 
je společnost prodávající stavební stroje, mimo jiné Komatsu, Ammann, FRD. Zároveň má tato 
společnost aktuálně 7 středisek po celé České Republice, kde tyto stroje servisuje a my jsme  
dodávali právě jedno z nich. Se zkušenými kolegy od generálního dodavatele, kteří mají se společností 
KUHN dlouhodobou zkušenost, postupovalo vše dle vzájemných dohod a harmonogramů. 



Logistics Park Nošovice  SO 02
Skladovací hala  

Pokračování realizace logistického areálu nedaleko světově významné automobilky Hyundai.
Jedná se o skladovou halu, kde jsme navrhli na základě několikaleté zkušenosti ekonomicky  
velmi zajímavé řešení. Tento systém skladových hal využíváme již řadu let a mezi zákazníky  
je velmi oblíbený. Předností kromě ceny je rovněž velká variabilita. Prvky jsme vyráběli  
v provozovně Litice nad Orlicí kontinuálně a tím jsme eliminovali náklady na formovací techniku. 

Půdorys / Půdorysná plocha:
180 x 181 m / 25 662 m2

Termín montáže:
Červenec – Září 2020

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



Dostavba areálu fy. HEYCO WERK ČR 4. Etapa
Výrobní, skladová a expediční hala  

Pro našeho velmi významného zákazníka jsme společně realizovali velmi zajímavou a náročnou 
zakázku. Jednalo se o několik stavebních objektů označených SO 103, SO 104, SO 105, SO 106. 
Hala je založena na monolitických patkách. V hale je jeřábová dráha, kde je navržen jeřáb  
s nosností 32 tun. Požární úseky jsou odděleny prefabrikovanou požární stěnou.

Půdorys / Půdorysná plocha:
41 x 95 a 33 x 68 m / 6 200 m2

Termín montáže:
Duben – Červen 2020

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



Strip Mall Spektrum Čestlice
Demolice a novostavba obchodního centra  

Z hlediska prefabrikace se jedná o náročnější stavbu. Architektura je rozmanitá a tudíž na pre-
fabrikaci klade vyšší požadavky. Část obchodního centra je v oblouku, část mezipatra vykonzolovaná. 
Rovněž v části jsou snižující se deskové prvky. Dále jsme dodávali sloupy kruhových průřezů. 
Všechny prvky jsme vyráběli ve výrobně Čerčany u Prahy, která je od stavby vzdálena jenom pár 
kilometrů. Tato provozovna je zároveň plně vybavena formovací technikou pro takto specifické  
a architektonicky exponované stavební projekty.

Půdorys / Půdorysná plocha:
90 x 135 m a mezipatro / 5 000 m2

Termín montáže:
Leden – Březen 2020

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



Prodejny potravin Sviadnov, Ostrava Jugoslávská, Slavkov
Novostavba prodejen potravin  

Stavba pro investora, který masivně investuje do změny standardu svých prodejen. V uplynulém 
roce se jednalo již o několikátou realizaci pro tohoto investora. Podařilo se nám realizovat ve vý-
robním závodě Litice nad Orlicí. U této dodávky bylo klíčové, že jednotlivé stavby na sebe výrobně 
navazovaly. Díky tomu se nám podařilo využít a zjednodušit formovací techniku.

Půdorys / Půdorysná plocha:
36 x 73 m / 2 400 m2

Termín montáže:
Červen – Září 2020

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Marek Ballon
Příprava stavby: Kristýna Knotková



Přístavba Haly Glass Mat – Linka Sázava, Adfors Litomyšl
Výrobní objekt  

Společnost ADFORS je předním výrobcem a zpracovatelem sklovláknitých pramenů v Evropě.  
Zaměřuje se na stavebnictví a průmyslové obory, kde nabízí řešení založená na kompletním  
portfoliu textilních technologií a technologií tužení s využitím sklovláknité příze a syntetických  
i přírodních vláken. Naším úkolem bylo postavit nosnou konstrukci skeletu Linky Sázava.

Půdorys / Půdorysná plocha:
66 x 69 a 20 a 90 m  / 4 100 m2

Termín montáže:
Červen – Srpen 2020

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Petr Krejčí
Příprava stavby: Kristýna Knotková



Vinařství Šatov u Znojma
Sklad  

Na podzim jsme pro vinařství stavěli konstrukci haly pro skladové hospodářství. Jak je patrné 
z fotografií počasí již nepřálo. Jednalo se o dvojlodní skelet pro našeho stálého partnera.  
Zakázku jsme rovněž zoptimalizovali a tím se nám podařilo snížit náklady na výrobu. 

Půdorys / Půdorysná plocha:
40 x 60 m / 2 400 m2

Termín montáže:
Říjen 2020

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



Arkády Praha Pankrác
Suterénní Opěrná Stěna – Sanace  

Suterénní stěna pražského obchodního centra z důvodů sedání vnější zeminy začala degradovat  
a bylo nutné přistoupit k její sanaci. Montáži předcházela důkladná příprava. Docházelo totiž 
k několika komplikacím. Bylo nutné dbát velkou opatrnost při montáži před světelnou obrazovkou, 
kterou nebylo možné sundat, před prosklenou fasádou. V neposlední řadě bylo složité  
namontovat prvky pod postranní průvlak překonzolovaný přes svislici budoucího umístění stěn.

Půdorys / Půdorysná plocha:
Stěny délka 21 m a 11 m výšky 
cca 5 metrů

Termín montáže:
Září 2020

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Michal Geletič
Příprava stavby: Kristýna Knotková



Hortim International Brno
Skladovací hala s administrativou  

Společnost zajišťující velkoobchod s ovocem a zeleninou rozšiřovala své skladové kapacity  
a zároveň chtěla zrealizovat své nové administrativní zázemí odkud náročnou expedici čerstvých 
potravin řídí. Cena byla s ohledem na situaci na trhu extrémně vytendrovaná.  Zároveň byl i velký 
časový tlak na termín montáže s ohledem na navazující práce. Ke spokojenosti všech stran  
se podařilo vše v požadovaných termínech a ještě se díky optimalizaci nejen ušetřilo  
v dodávaném prefa skeletu, ale i v navazujících pilotách.  

Půdorys / Půdorysná plocha:
97 x 79 m / 6 500 m2

Termín montáže:
Říjen – Listopad 2020 

Montáž zajišťoval:
Stavbyvedoucí: Marek Ballon
Příprava stavby: Kristýna Knotková



Kaufland Humpolec
Prodejna potravin  

Stavby pro Kaufland Česká Republika jsou velmi specifické zejména v popisu díla tzv. KABE.  
Vysoké požadavky na standard, řada zabudovaných dílů, mimo jiné dešťové svody zabudované  
ve sloupech, určují tyto zakázky jako velmi náročné. Zároveň se však jednalo již o několikátou  
dodávku tohoto typu staveb a tak se nám hodily zkušenosti již nasbírané. Díky tomu proběhla 
stavba dle plánovaného harmonogramu a v požadované kvalitě. 

Půdorys / Půdorysná plocha:
123 x 55 m / 8 500 m2

Termín montáže:
Únor - Březen 2020

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



Penny Lipník nad Bečvou
Sklad Potravin s administrativou  

Přístavba ke stávající hale. Stavba byla náročná vzhledem ke stavu projektu. Dodávali jsme  
rovněž vestavěný strop z předepjatých panelů, ochranné úhelníky. Montáž proběhla bez problémů 
pro našeho dlouhodobého a významného partnera. 

Půdorys / Půdorysná plocha:
25 x 100 m / 2 900 m2

Termín montáže:
Červenec 2020 

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



VÝBĚR REFERENCÍ SCHODIŠŤ A BALKÓNŮ

V uplynulém roce jsme dodávali schodišťové prvky, balkóny, odtokové žlaby tvaru U, základové 
kalichy a jiné prefabrikované prvky mimo jiné na tyto projekty:

–  AFI CITY – Bytové domy D + E, Kolbenova, Praha 9
–  Parkovací dům Břežany
–  Bytové domy Formanská, Daskova, Fugnerova, Choceradská v Praze
–  Odlehčovací služba Honkova Hradec Králové
–  Rezidence Hvězdová Brno
–  Schodišťové stupně na akci Lávka Chomutov
–  Obytný Soubor Jinočany
–  Rezidence Plzeň
–  Synthon Blansko 
–  Komunitní centrum Vratislavice
–  TR střed Čechy u obce Mochov a mnoho dalších.



www.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

 VEDOUCÍ OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ POZEMNÍ STAVBY

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

E-mail: dubsky@zpsv.cz

PRODUKTOVÍ MANAŽEŘI

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


