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Výrobní hala potravinářských 
produktů SEMIX PLUSO

V letních měsících loňského roku 
proběhla v Oticích stavba výrob-
ní haly pro významného českého 
výrobce potravin SEMIX PLUSO. 
Nová hala slouží především pro 
vývoj a výrobu nových potravi-
nářských výrobků na bázi obilovin 
a luštěnin. Vlastní realizaci mon-
tované haly předcházela důkladná 
přípravná fáze včetně tvorby vizu-
alizací sloužících k názornějšímu 
představení možného barevného 
řešení stávajících budov. Při roz-
hodovacím procesu investor na-

konec zvolil barevnou kombina-
ci dominantní barvy světle zelené 
v odstínu RAL 6011, která je do-
plněná žlutým pruhem RAL1003. 

Dispozičně je potravinářská ha-
la rozdělena na několik výrobních 
úseků, samostatný speciální pro-
stor pro klíčení obilovin a řadu 
technických místností jako je díl-
na, kompresorovna, úpravna vo-
dy, ale také kanceláře a zázemí pro 
zaměstnance. Montovaná hala je 
na třech místech řešena mezipat-
rem o celkové ploše 730 m2. Nosná 
ocelové konstrukce potravinářské 
haly o rozměrech 31 x 72 x 7,8 m 
se skládá z jednotlivých ocelových 

Montované haly Unihal   

– SÁZKA NA JISTOTU
Hlavní specializací společnosti 
Unihal s. r. o. jsou kompletní dodávky 
montovaných hal. Pracovníci fi rmy 
zajišťují veškeré činnosti od projekce, 
vizualizace, statiky, vlastní výroby, 
založení stavby, samotnou montáž 
haly včetně opláštění až po generální 
dodávku tzv. na klíč. Pojďme si blíže 
představit nejzajímavější z nedávno 
dokončených hal, které provedla 
tato otrokovická fi rma.

Výrobní hala potravinářských produktů SEMIX PLUSO.

Předváděcí a prodejní hala Stazap Properties v Praze.
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rámů. S ohledem na požárně bez-
pečnostní požadavky je hala opláš-
těna sendvičovými panely s já-
drem z minerální vlny a s vysokou 
požární odolností.

Předváděcí a prodejní hala 
Stazap Properties v Praze

Nová skladová hala byla posta-
vena na místě zastaralých a tech-
nicky nevyhovujících prodejních 
a skladových prostor. Po jejich od-
stranění vznikl stavební pozemek, 
na kterém vyrostla jednopodlaž-
ní montovaná hala podlouhlého 
obdélníkového tvaru s klasickou 
sedlovou střechou. Rozměry ha-
ly byly přizpůsobeny prostorovým 
možnostem stavebního pozemku. 
Vznikla tak relativně úzká a po-
měrně dlouhá budova. Délka ha-
ly přes 75 m však byla s výhodou 
využita pro koncepci stavby, kte-
rá umožňuje rozdělení na něko-
lik úseků se samostatnými vstupy 
a vjezdy. Vznikl tak nájemní pro-
stor, který lze vnitřními příčkami 
variabilně přizpůsobit počtu a po-
třebám několika různých nájem-
níků.

Umístění montované sklado-
vé haly ve svahu a v těsné blízkos-
ti příjezdové komunikace vyžado-
valo nestandardní řešení vstupního 
zapuštěného schodiště. Budovu 
ozvláštnilo také pruhované modro-
bílé barevné řešení, které je typic-
ké pro všechny nově vznikající bu-
dovy investora. 

Výška haly 5,45 m byla zvolena 
s ohledem na požadavek investora 
na univerzálnost použití nájemních 
prostor, které musí umožňovat pří-
padné skladování zboží jak na pa-

letách, tak v několikapatrových 
regálových systémech. Zvýšený 
požadavek na prosvětlení haly byl 
vyřešen použitím dostatečného po-
čtu rozměrných oken v kombina-
ci se střešními prosvětlovacími PC 
panely.

Myčka aut Car Wash 24 

V prvním kvartálu roku 2017 by-
lo zahájeno jednání a příprava vý-
stavby montované haly pro mytí 
aut v Ústí nad Labem. Firma Car 
Wash 24 s. r. o., jež se rozhodla 
montovanou halu realizovat, klad-
la od prvotní nabídky velký důraz 
na precizní vzhled, technické pro-
vedení a přijatelnou cenu. V prů-
běhu projekčních prací prošla ha-
la několika změnami a úpravami, 
které byly završeny úspěšnou rea-
lizací a předáním do užívání inves-
torovi v prvním kvartálu 2018. 

Ocelová konstrukce haly je na-
vržena v provedení pultového rá-
mu se sklonem 4°. Z důvodu ag-
resivního prostředí myček bylo 
nutno celou konstrukci pozinko-
vat. Barevný odstín střechy i fa-
sády je dle požadavku investo-
ra zvolen v barvě grafitově šedé 
v kombinaci s červenou.

Skladová hala Agro Bistava

V únoru 2018 proběhla stav-
ba skladové haly pro firmu  Agro 
 Bistava v obci Dojč na Slovensku. 
Hala slouží především pro sklado-
vání zemědělských produktů. No-
vá skladová zemědělská hala by-
la postavena jako jednopodlažní 
stavba obdélníkového tvaru se sed-
lovou střechou. Vnitřní prostor ha-

ly je pro různý účel využití rozdělen 
příčkou ze sendvičového panelu. 
Takto rozdělený vnitřní prostor je 
z větší části využíván pro sklado-
vání zemědělských produktů, pře-
devším vlašských ořechů. Vnitřní 
světlá výška montované haly přes 
4,6 m je uzpůsobena pro umístění 
patrových skladovacích regálů pro 
efektivní využití místa. Logistika 
montovaného skladu je řešena prů-
myslovými sekčními vraty s elek-

Myčka aut Car Wash 24.

Skladová hala Agro Bistava.

trickým pohonem.  Tato část haly 
určená pro skladování nemá vzhle-
dem ke svému účelu použití žád-
ná okna.

Druhá část haly slouží pro gará-
žování a údržbu zemědělské tech-
niky. Pohodlný vjezd do haly je 
opět řešen širokými průmyslový-
mi vraty. Na tuto část navazuje po-
měrně rozlehlý přístřešek o rozmě-
rech 11 x 23,5 x 4,3 m. Ten slouží 
především jako manipulační pro-
stor a také jako venkovní kryté stá-
ní pro zemědělskou techniku.

 S využitím podkladů 
firmy Unihal

Ing. Jiří Zahradnický


