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Administrativní hala ve Vracově  
budí pozornost 
Na Jižní Moravě ve Vracově vyrostla nová luxusní administrativní hala, která svým jednoduchým 
a přitom zajímavým zpracováním poutá pozornost dalších investorů.

KONCEPCE HALY 
Základním předpokladem a  záměrem investora, pana Jana 

Schüllera, při plánování haly byl maximální důraz na výsledný este-
tický dojem haly a kvalitu použitých materiálů. Z toho důvodu si ne-
chal investor vypracovat několik vizualizací, které dále rozpracoval 
do finální podoby montované administrativní haly se zadní sklado-
vou montovanou halou z ocelové konstrukce.

Montovanou halu zrealizovala společnost Unihal s. r. o., která se 
zabývá výrobou a  montáží ocelových konstrukcí pro montované 
stavby všech typů hal. Prvotní studii společnost rozpracovala do re-
alizačního projektu. 

Unihal se specializuje na  ocelové konstrukce rámového typu 
opláštěné izolačními sendvičovými panely. Toto řešení investor pre-
feroval nejen z  designového hlediska, ale také z  hlediska řady 
výhod, které tyto montované stavby představují.

DISPOZIČNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
MONTOVANÉ HALY SCHÜLLER

Montovaná hala v rozměrech 15 × 40 × 7 m je řešena z ocelové 
konstrukce z  osmi nosných ocelových rámů kotvených kloubově 
k betonovým základovým patkám. Ocelová konstrukce je v prvních 
dvou modulech realizována s konstrukcí patra složenou z nosných 
ocelových profilů, pozinkovaných M-stropnic a nosného TR plechu 
a betonovou vrstvou. 

V přední dvoupatrové části haly jsou umístěny kanceláře vedení 
společnosti. Na  administrativní budovu navazuje zadní skladová 
hala, která je s administrativní částí vnitřně průchozí. Oba celky jsou 
výškově shodné 7 metrů. 

OPLÁŠTĚNÍ MONTOVANÉ HALY SCHÜLLER
Ocelová konstrukce haly byla ve stěnách opláštěná zateplovacími 

sendvičovými panely v tl. 100 mm s izolační PU pěnou. Střecha haly 
je řešena s  atikou a  sklonem 2°. Zateplení střechy je složeno ze 
skládaného střešního pláště nosného TR plechu, střešní izolace 
z polystyrenu a hydroizolační folie SIKA.

Barevně se u exteriéru haly vycházelo ze schválené vizualizace 
stavby, kdy se kombinovaly šedé barvy – tmavě stříbrná RAL 9007, 
bílá RAL 9010 a antracitová RAL 7016. Skladová hala a první modul 
administrativní haly je v tmavě stříbrné barvě, druhý modul včetně 

Vizualizace Control Invest Project s. r. o.

Montovaná administrativní hala se skladem Schüller ve Vracově

KONSTRUKCE 2/2017MONTÁŽ KONSTRUKCÍ



41

w
w
w
.k
on

st
ru
kc

e.
cz

ochozu nad okny v bílé barvě, výplně otvorů – vrata, dveře i okna 
v antracitové barvě. Dominantou haly je přední tmavá prosklená 
fasáda s bílými markýzami nad okny a reprezentativním vstupem 
v čele.

Administrativní část haly je prosvětlena předními okenními vý-
kladci a systémem plastových oken v obou patrech. 

Zadní skladová hala je doplněna o  střešní hřebenový světlík 
3 × 18 m z polykarbonátu s větracím křídlem.

Skladová hala je dostupná dvěma sekčními vraty s elektrickým 
průmyslovým pohonem. Jedny vrata jsou doplněna o  integrované 
dveře. Nad vraty je umístěný přístřešek z trapézového plechu. 

Svod dešťové vody je zajištěn střešními zaatikovými žlaby.

DODAVATEL HALY – SPOLEČNOST UNIHAL s. r. o.
Montovanou halu zrealizovala společnost Unihal s. r. o., která se 

specializuje na výrobu a montáž montovaných hal pro všestranné 
využití – výrobní haly, sklady, administrativní haly, prodejny, spor-
tovní haly, autosalony. 

Společnost zajišťuje kompletní servis od prvotního naplánování, 
projekční práce, až po  vlastní výrobu a  montáž haly. Unihal má 
vlastní projekci, výrobu i montáž a hlídá vysokou kvalitu v celé fázi 
realizace haly.

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

Unihal s. r. o.

Vstup do haly Průmyslová sekční vrata s integrovanými dveřmi

Montovaná hala z ocelové konstrukce Unihal

Administrativní hala ve Vracově budí pozornost 
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