„Stavíme pro Vás“
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ČINNOST FIRMY
Sázíme na vaši spokojenost od projektu až po realizaci!
Provádíme:
• Novostavby, rekonstrukce a opravy silničních a železničních mostů.
• Pozemní a průmyslové stavby
• Výrobu ocelových konstrukcí a mostů včetně výrobní dokumentace.
• Předpínání a statické zesilování objektů certifikovaným předpínacím systémem.
• Synchronní zvedání a spouštění mostů, manipulace s těžkými břemeny,
montáž mostů výsunem.
• Vkládání a vyjímání provizorních silničních a železničních mostů.
• Podpěrné konstrukce včetně zpracování projektu.
• Sanace betonových konstrukcí.

• Chemické a vakuové injektáže.
• Stavby železničního svršku a spodku, regenerace srdcovek a jazyků výhybek
navařováním, montáž ambulantních LIS atd.
• Hydroizolace pásové, polyuretanové aplikované nástřikem a přímopojížděné
– TARCO QUBIK.
• Elastické mostní závěry TARCO.
• Inženýrské sítě a čistírny odpadních vod.
• Rekonstrukce a výstavbu komunikací a ploch.
• Pronájem strojů a mechanizace pro zemní práce.

We want your satisfaction from the project up to the final realization!
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. has been operating at the Czech
construction market since 1991. Currently the company employs more
than 450 well-qualified employees.
Company headquarters reside in Brno; branches are located in Ostrava, Prague,
Pilsen and Bratislava (Slovak Republic).
We have been operating at the Romanian and Polish construction market since 2007.
We use a quality system according to ČSN EN ISO 9001 and currently and
at the same time we have implemented systems of enviromental management
following ČSN EN ISO 14001 and the management of safety and
protection at work following OHSAS 18001.
The Company was granted „National Price of the Czech Republic for Quality“ in 2002.
We carry out the following:
• New constructions, reconstructions and repairs of road and railway bridges.
• Building and industry construction.
• Manufacturing of steel construction and bridges including working drawing
• Prestressing and static strengthening of structures with a certified prestressing system .

• Synchronous raising and lowering of bridges, manipulation with heavy load,
assembly of bridges by bridge extension technology .
• Inserting and removing of temporary road and railway bridges.
• Supporting structures including elaboration of the project.
• Repairs of concrete structures.
• Chemical and vacuum grouting.
• Construction of railroad superstructure and substructure including special
technologies – crossing and switch blade renovation by means of metal
deposition, Glued Insulated Contact installation on site, etc.
• Waterproofing with asphaltpapers, polyurethane sprayed membrane
waterproofing and directly travelled (stepped) insulation- system TARCO QUBIK.
• Elastic bridge joints TARCO.
• Utility services and sewage treatment plant.
• Reconstructions and new constructions of roads, pavements, railway
platforms and railway crossings .
• Renting of machinery and machines for earthworks.

Stawiamy na Państwa zadowolenie od projektu aż do realizacji!
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. prowadzi swoją działalność na czeskim
rynku budowlanym od 1991 roku. Firma zatrudnia obecnie ponad 450
wykwalifikowanych pracowników.
Siedziba firmy jest w Brnie (oddziały firmy w Ostrawie, Pradze, Pilźnie
i Bratysławie (Republika Słowacka)).
Od 2007 roku prowadzimy działalność w Rumunii i Polsce.
Stosujemy system jakości według ČSN EN ISO 9001, a równocześnie mamy
wdrożone systemy zarządzania środowiskiem według ČSN EN ISO 14001 oraz
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według OHSAS 18001.
W 2002 roku firma otrzymała „Nagrodę Państwową Republiki Czeskiej za Jakość“.
Wykonujemy:
• Budowy, przebudowy i naprawy mostów drogowych i kolejowych.
• Budowle lądowe i przemysłowe.
• Produkcję konstrukcji stalowych i mostów włącznie z dokumentacją produkcyjną.
• Statyczne sprężanie i wzmacnianie budynków certyfikowanym systemem

obciążenia wstępnego.
• Synchroniczne podnoszenia i opuszczania mostów, obsługa ciężkich
ładunków, montaż mostów przez wysunięcie.
• Wstawianie i usuwanie tymczasowych mostów drogowych i kolejowych.
• Konstrukcje nośne włącznie z opracowaniem projektu
• Odnowa konstrukcji betonowych.
• Spoinowania chemiczne i próżniowe.
• Budowa nawierzchni i podtorza, regeneracja krzyżownic i iglic zwrotnic przez
przyspawanie, montaż ambulatoryjnych LIS itp.
• Taśmy hydroizolacyjne, poliuretanowe aplikowane przez natrysk oraz
cienkowarstwowa nawierzchnia z żywicy epoksydowej – TARCO QUBIK.
• Elastyczne mostowe przekrycia dylatacyjne TARCO.
• Sieci inżynieryjne i oczyszczalnie ścieków.
• Remont i budowa dróg i powierzchni.
• Wynajem maszyn i mechanizacji do prac ziemnych.

Ne bazăm pe mulţumirea dumneavoastră de la proiectare până la execuţie!
FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s. este activă pe piaţa de construcţie cehă
din anul 1991. Firma în prezent are mai mult de 450 de angajaţi calificaţi.
Sediul central al firmei este în Brno, sucursale are în Ostrala, Praga, Plzen,
şi Bratislava (Slovacia).
Din anul 2007 ne desfăşurăm activitatea pe piaţa din România şi Polonia
Aplicăm sistemul de management al calităţii ISO 9001 şi, în acelaşi timp,
am implementat sisteme de management de mediu conform standardelor ČSN
EN ISO 14001 si sisteme de management de sănătate şi securitate în muncă
conform OHSAS 18001
În anul 2002 firma a obţinut „Premiul Naţional al Republicii Cehe pentru calitate”.
Efectuăm:
• Construcţii noi, reconstrucţii şi reparaţii de poduri rutiere şi cale ferată.
• Construcţii civile şi industriale.
• Fabricarea de construcţii de oţel şi podurilor inclusiv documentaţia de producţie.

• Pretensionarea şi consolidarea statică a obiectelor cu ajutorul sistemului
de pretensionare certificat
• Ridicare şi coborâre sincron a podurilor, manipularea sarcinilor grele,
montarea podurilor ejectate.
• Introducerea şi scoaterea podurilor rutiere şi cale ferată provizorii.
• Construcţii de susţinere inclusiv elaborarea proiectului.
• Asanarea construcţiilor de beton.
• Injectări chimice şi de vid.
• Construirea suprastructurii şi infrastructurii de cale ferată, regenerare
de inimă şi aci de macaz prin sudare, montare LIS ambulatorie, etc.
• Hidroizolaţii de bandă, poliuretan aplicate prin spray şi rulare directă - TARCO QUBIK.
• Bariere de pod elastice TARCO.
• Reţele utilitare şi staţiile de epurare a apelor.
• Reconstrucţii şi construcţii de drumuri şi suprafeţe.
• Închiriere de maşini şi utilaje pentru lucrări de terasament.

OCENĚNÉ STAVBY
DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2009; STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2009
železniční most v km 99,297 trati Šatov – Znojmo „Znojemský viadukt“

MOSTNÍ DÍLO ROKU 2007; EUROPEAN AWARD FOR STEEL STRUCTURES 2007
lávka pro pěší přes dálnici D8 v km 83,344

MOSTNÍ DÍLO ROKU 2006
hraniční most na dálnici D8 mezi ČR a SRN

MOSTNÍ DÍLO ROKU 2006
železniční most přes Dyji na trati Břeclav - státní hranice ČR - SR

MOSTNÍ DÍLO ROKU 2005
železniční most v km 27,340 trati Zábřeh - Krasíkov

MOSTNÍ DÍLO ROKU 2005
silniční most přes Vranovskou přehradu - Vysočany

MOSTNÍ DÍLO ROKU 2004
silniční a drážní most v Bechyni přes Lužnici

MOSTNÍ DÍLO ROKU 2004
železniční most v km 24,539 trati Krasíkov – Česká Třebová

MOSTNÍ DÍLO ROKU 2004
železniční most v km 25,885 trati Krasíkov – Česká Třebová

MOSTNÍ DÍLO ROKU 2003; STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2003
most pro pěší a cyklisty přes Brněnskou přehradu pod hradem Veveří

MOSTNÍ DÍLO ROKU 2003
železniční most v Brně-Chrlicích na trati Brno – Přerov
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Dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vám představil firmu FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s..
Od skromných začátků soukromé firmy, kdy jsem v roce 1991 zaměstnával 10 pracovníků,
se firma postupně rozvíjela a zvyšovala obrat i zisk, který byl vždy plně reinvestován
do rozvoje společnosti.
V současné době firma zaměstnává více než 450 kvalifikovaných zaměstnanců. Centrála
firmy je v Brně, odštěpné závody a střediska máme v Ostravě, Praze, Plzni a Bratislavě.
Od roku 2007 působíme na trzích v Polsku a Rumunsku.
Řídíme se systémem kvality podle ČSN EN ISO 9001 a současně máme zavedeny systémy
enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001.
V roce 2002 byla firmě udělena „Národní cena České republiky za jakost.“
Krédem firmy je serióznost a snaha o prvotřídní kvalitu.
V tomto duchu vedu všechny pracovníky, aby ve své činnosti:
-

uplatňovali vysokou profesionalitu,
dbali neustále na trvalé osobní vzdělávání odborné i jazykové,
vyžadovali a zajišťovali nejvyšší možnou kvalitu díla,
svým vystupováním patřičně reprezentovali,
dbali na korektní vztahy uvnitř firmy,
a v neposlední řadě byli hrdi na firmu, v níž pracují.

O naší kvalitní práci vypovídá řada získaných ocenění, kterých si velice vážím.
Chtěl bych vyjádřit poděkování všem našim odběratelům, dodavatelům i obchodním
partnerům. Rovněž velmi děkuji všem zaměstnancům firmy za jejich úsilí, poctivou práci
a angažovanost ve prospěch společných cílů.
I nadále budou veškeré mé síly směřovat k tomu, aby firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s. zlepšovala svůj kredit vůči Vám

S úctou

Ing. Vladimír Fišer
předseda představenstva
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DÁLNIČNÍ MOSTY
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DÁLNIČNÍ MOSTY
Po desetiletém působení naší firmy na stavbách silničních i drážních mostů na celém území České
republiky jsme v roce 2001 vstoupili na trh nejvýznamnějšího investora v našem oboru - Ředitelství
silnic a dálnic České republiky.
4

V roce 2003 jsme doplnili činnost o novostavby dálničních mostů a nadjezdů.

5

6

7

4

Legenda
1 Dálnice D3 stavba 0306/I Mezno –
5 Most v 45,161 na dálnici D11
Chotoviny, SO 210-I dálniční most přes
- Investor: ŘSD ČR, závod Praha
nadregionální biokoridor v km 64,480
- Realizace: 2004 - 2006
- Investor: ŘSD ČR, závod Praha
- jedná se o jeden z nejvetších mostů
- Realizace: 2005 - 2007
na dálnici D11, velmi šikmý
- tento stavební objekt je součástí stavby
s monolotickou opěrou šířky 51m
dálnice D3 0306/I Mezno - Chotoviny,
na kterou navazuje prefakřídlo délky 25 m
účelem mostu je převedení dálnice D3
přes nadregionální biokoridor K120
6 MUK Dražkovice v km 0,300
- Investor: ŘSD ČR , správa Pardubice
D4704
SO203
u
Lipníka
n/Bečvou
- Realizace: 2005 - 2006
2
Investor:
ŘSD
ČR,
závod
Brno
- nový silniční nadjezd přes hlavní trasu
3
- Realizace: 2008 - 2009
přeložky silnice I/37; čtyřpolový
- nové jednopolové mosty na dálnici D47,
dvoutrámový předpjatý
před křižovatkou s vějířovitým rozšířením
7 Silnice 1/43, estakáda přes ulici
Hapalovu, mosty ev.č. 43-20051,
4 Nadjezd přeložky silnice III/32723
v km 64,154 dálnice D11
43-20052
- Investor: ŘSD ČR, závod Praha
- Investor: ŘSD ČR, správa Brno
- Realizace: 2005 - 2006
- Realizace: 2003 - 2004
- předpjatý jednotrámový most v zakružovacím
- kompletní oprava, včetně předepnutí, injektáží,
i směrovém oblouku přes nově zprovozněnou
sanace, izolace a nová protihluková stěna
na obou mostech dálničního typu
dálnici D11 Praha - Hradec Králové

8 Nadjezd na MÚK Nová Hospoda č. 2,
9 č. obj. 206. Součást stavby R4 silnice
I/20, křižovatka Nová Hospoda
- Investor: ŘSD ČR, správa České Budějovice
- Realizace: 2006 - 2007
- pětipólový most přes silnici, kolmý,
plnostěnný, jednotrámový, monolitický
dodatečně předpjatý
10 D3 SO 203-Nadjezd pro silnici v km
74,009 Chotoviny-Stoklasná Lhota
- Investor: ŘSD ČR, závod Praha
- Realizace: 2003
- výstavba nového mostu nadjezd
nad dálnicí D3, čtyřpólový předepnutý
železobetonový most
11 Most na D47 v km 160,52 přes
ul. Antošovickou
- Investor: ŘSD ČR, správa Ostrava
- Realizace: 2005 - 2007
- novostavba dvou třípolových dálničních
mostů vedle sebe

DÁLNIČNÍMOSTY
MOSTY
DÁLNIČNÍ
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Hraniční most D8
Pro překonání údolí byla zvolena ocelobetonová
konstrukce sestávající z ocelového truhlíku
a železobetonové desky. Každý dopravní směr je
veden po samostatné konstrukci. Rozpětí šesti
polí mostu jsou 58,4 + 4×73,0 + 58,40 m.
Most je kolmý, směrově v oblouku o poloměru
1750 m, podélný sklon je částečně 0,5%,
částečně v údolnicovém oblouku. Výška nosné
konstrukce v ose je 3,7 m.
Vzhledem k velké výšce kontrukce nad terénem
byla zvolena montáž ocelové konstrukce pomocí
podélného výsunu s montážním krakorcem
délky 30 m. Obě nosné konstrukce byly z důvodu
urychlení výstavby montovány souběžně.
Hraniční most na styku dálnic D8 a A17 je
jednou z dominant trasy dálnice Praha –
Drážďany a svou výškou 56,4 m se stal druhým
nejvyšším mostem dálniční sítě v ČR.

Toto technicky náročné dílo bylo realizováno
kvalitně a rychle díky spolupráci investora,
projektanta a zhotovitele.
Realizace proběhla v extrémě krátkém termínu.
Stavba byla zahájena 31. 3. 2005 a slavnostní
otevření celého dálničního úseku proběhlo
22. 12. 2006.
Technické údaje:
- délka mostu 430,00 m
- délka nosné konstrukce 411,80m
- volná šířka mostu 2 x 12,5m
- šířka mostu 30,70m
- šířka nosné konstrukce 2 x 14,50m
- výška mostu nad terénem 56,37m
- stavební výška 4,02m
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SILNIČNÍ MOSTY
1

2

3

SILNIČNÍ MOSTY
4

Již od vzniku firmy se aktivně podílíme na stavbách
silničních mostů. V současné době provádíme mostní
stavby pro obce, města, kraje, správy a údržby silnic,
ředitelství silnic a dálnic.
Většinu stavebních zakázek, novostavby i rekonstrukce, realizujeme samostatně vlastními kapacitami. Kompletnost dodávky zajišťují specializovaná
střediska akciové společnosti FIRESTA:
- Středisko izolací
zajišťuje pásové hydroizolace, elastické mostní
závěry a přímopojížděnou izolaci TARCO.

5

6

Legenda
1 MÚK VMO Brno – Hlinky
3 Modernizace trati Olomouc - Červenka, 5 Černovické terasy most M2
Silniční nadjezd v km 75,045 - Štěpánov
- Investor: Město Brno
Oceněný Most přes Svratku – Kamenný Mlýn
- Investor: SŽDC Olomouc
- Realizace: 2004
- Investor: ŘSD ČR a Statutární Město Brno
- Realizace: 2004
- nový most o šesti polích z 30m předpjatých
- Realizace: 2004
- most přes ČD, monolitická předpjatá
nosníků
- most tvoří ocelový oblouk s mezilehle příčně
železobetonová konstrukce
předpjatou mostovkou, který je kloubově
uložen na krajních opěrách
6 Silnice I/49 Žďár nad Sázavou,
most ev. č. 19-079
4 MOSTNÍ DÍLO ROKU 2005
- Investor: ŘSD ČR, správa Jihlava
Novostavba
mostu
ev.č.
3629
–
5,
Most
Vysočany
ev.
č.
40813
–
4,
přes
2
- Realizace: 2006
Loucký Dvůr
Vranovskou přehradu
- dodatečně předpjatý jednopolový
- Investor: SÚS Jihomoravského kraje
- Investor: SÚS Jihomoravského kraje
železobetonový otevřený nosník
- Realizace: 2003
- Realizace: 2004
- masivní monolitický železobetonový
- zesílení nosné ocelové konstrukce a protikorozní
most založený na pilotách
ochrana, výměna mostního svršku

6

- Středisko ocelových konstrukcí
zajišťuje výrobu ocelových nosných konstrukcí
včetně montáže a příslušenství.
- Středisko manipulace s těžkými břemeny
zajišťuje synchronní zvedání řízené počítačem,
manipulace zavážením nebo vysouváním a montáž
provizorních mostů.
- Středisko předpínání a zesilování konstrukcí
zajišťuje předpínání nízkotlaké, vysokotlaké
injektáže a sanaci betonových konstrukcí.

SILNIČNÍ MOSTY
7
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Legenda
7 III/40813 Bítov, Most ev.č.40813-3
10 Silnice I/47 Lipník nad Bečvou obchvat II/2 13 Žďár nad Sázavou, most ev č 19-075 16 Novostavba mostu ev . č . 369-005
na silnici III/40813
- Investor: ŘSD ČR, správa Jihlava
přes potok Branná za obcí Ostružná
- Investor: ŘSD ČR, správa Olomouc
- Investor: SÚS Jihomoravského kraje
- Realizace: 2007
- Investor: Správa silnic Olomouckého kraje
- Realizace: 2004 - 2006
- Realizace: 2006
- výstavba nového mostu, předpjatá
- Realizace: 2004
- železobetonový most s nosnou konstrukcí
- rozšíření třípolového ocelového mostu
monolitická železobetonová konstrukce
- novostavba nového železobetonového
z předem předepjatých nosníků
včetně přímopojížděné hydroizolace TARCO
mostu s kamenným obkladem
11 Most Hradiště u Znojma, most
14 Rekonstrukce mostu II/416-022 přes
řeku Jihlavu v Pohořelicích
ev. č. 40819-1
17 Silnice III/49030, Uherský Brod, most
8 MOSTNÍ DÍLO ROKU 2004
- Investor: ŘSD ČR, správa Olomouc
ev. č. 49030-2
- Investor: SÚS Jihomoravského kraje
Rekonstrukce mostu ev. č. 122- 008
- Realizace: 2004 - 2007
- Investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje,
- Realizace: 2009
Bechyně
- železobetonový monolitický most
příspěvková organizace
- výstavba nového obloukového polotmu
- Investor: Jihočeský kraj
s dodatečným předepnutím nosné
- Realizace: 2006
včetně kamenného obkladu a gabionových
- Realizace: 2003 – 2004
deskové konstrukce
- rekonstrukce mostu za pomoci
zdí a přilehlých komunikací
- celoplošná sanace, rekonstrukce silnice
synchronního zvedání
a železniční trati
12 VMO Dobrovského, Most na ulici Korejská 15 Most v Mikulovicích, SO 207
- Investor: ŘSD ČR, závod Praha
- Investor: ŘSD ČR, správa Brno
9 II/421 Zaječí, most ev. č. 421-010
- Realizace: 2006
- Investor: SÚS Jihomoravského kraje
- Realizace: 2008
- most o jednom poli s železobetonovou deskou
- Realizace: 2009
- výstavba nového mostu tvaru „T“ předepjatá
- novostavba mostu, spřažená
monolitická konstrukce, včetně napojení
ocelobetonová nosná konstrukce
ramp do tunelu

7

ŽELEZNIČNÍ MOSTY
1

ŽELEZNIČNÍ MOSTY
Provádíme opravy, rekonstrukce i
železničních mostů včetně
dokumentace. Práce zajišťujeme
vlastními kapacitami včetně
hydroizolací, sanací, výroby
konstrukcí, vkládání mostních
a železničního svršku.
2

novostavby
projektové
komplexně
provádění
ocelových
provizorií

Svým technickým vybavením, kvalifi kovanými
zaměstnanci,
využíváním
moderních
a progresivních technologií a zkušenostmi
z realizovaných staveb zaručujeme splnění
všech dohodnutých podmínek dodávek
i krátkých termínů výstavby.

Aktivně se od roku 1997 podílíme na stavbě
železničních koridorů.

3

Legenda
4

5

8

6

1 DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2009
3 MOSTNÍ DÍLO ROKU 2006
5 Novostavba podchodu v Olomouci
- Investor: město Olomouc
ČD, DDC Optimalizace traťového úseku
2 STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2009
- monolitický železobetonový rám včetně
Břeclav - státní hranice ČR/SR, SO
Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ
vybavení podchodu eskalátory
02-19-02 most v km 1,634
Šatov - Znojmo, SO 04-19-01 Most
a obchodními prostory
- Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc
v km 99,297
- Realizace: 2006
- Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc
- dva ocelové mosty přes řeku Dyji
- Realizace: 2008 - 2009
6 Modernizace trati Veselí n. Lužnicí Tábor, úsek Doubí-Tábor, SO 59-20-02
- znojemský viadukt převádí jednokolejnou
Podchod v km 81,835
trať Šatov - Znojmo přes údolí řeky Dyje, 4 MOSTNÍ DÍLO ROKU 2003
- Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Praha
jedná se o historicky významný objekt
ČD, DDC Rekonstrukce mostu tr. ús.
- Realizace: 2008
postavený v roce 1871, v roce 1992 se
Brno - Přerov v km 8,172 - Chrlice
- podchod v žst Tábor
původní nosná konstrukce nacházela
- Investor: Stavební správa Olomouc
v havarijním stavu a byla nahrazena
- Realizace: 2003
provizorní konstrukcí; v rámci stavby
- rekonstrukce čtyřklenbového kamenného
mostu
„Elektrizace traťového úseku Šatov - Znojmo“
bylo mostní provizorium sneseno a nahrazeno
novou spojitou ocelovou konstrukcí.
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ŽELEZNIČNÍ MOSTY

13

9

15

11

10

12

16

17

Legenda
7 Modernizace trati Veselí n. Lužnicí - 12 MOSTNÍ DÍLO ROKU 2005
16 MOSTNÍ DÍLO ROKU 2004
Tábor, úsek Doubí-Tábor, SO 58-26-02
ČD DDC Optimalizace traťového úseku
ČD, DDC Optimalizace tr. ús. Krasíkov most v km 80,530 Lávka pro pěší
Česká Třebová, SO 51-19-02 most v km
Zábřeh na Moravě – Krasíkov SO 44-19-07
- Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Praha
25,885 - Krasíkov II
Hoštejn – Krasíkov, most v km 27,340
- Realizace: 2007
- Investor: Stavební správa Olomouc
- Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc
- ocelobetonová spřažená konstrukce
- Realizace: 2003 - 2004
- Realizace: 2004 - 2006
- ocelobetonový spřažený most o pěti polích
- železobetonové klenby
se železobetonovými monolitickými rampami
8 Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati 13 Modernizace traťového úseku
17 ČD, DDC Optimalizace traťového úseku
Zábřeh - Krasíkov, SO 42-19-09 most
Kunovice - Staré Město u UH
Červenka - Zábřeh na Moravě, SO
v km 34,707 - Hněvkov I
- Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc
33-19-01 most v km 56,589
- Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc
- Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc
- Realizace: 2009
- železobetonoý polorám o značné šikmosti
- Realizace: 2007
- Realizace: 2004 - 2006
- ocelový most přes řeku Moravu
- ocelobetonový spřažený most o třech polích
9 Optimalizace trati Praha Stránčice-Hostivař, SO 03-20-02 žel.most v km 164,665 14 Modernizace trati Veselí n. Lužnicí - 18 MOSTNÍ DÍLO ROKU 2004
Tábor, úsek Doubí-Tábor, SO 58-20-08
- Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Praha
ČD, DDC Optimalizace tr. ús. Krasíkov most v km 79,915
- Realizace: 2007 – 2008
Česká Třebová, SO 51-19-01 most v km
- Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Praha
- podchod pro cestující v žst. Říčany, včetně
24,539 - Krasíkov I
- Realizace: 2007
objektu vyústění z podchodu a nástupišť
- Investor: Stavební správa Olomouc
- ocelový most přes silnici I/3
- Realizace: 2003 - 2004
- ocelobetonový spřažený most o pěti polích
10 Optimalizace trati Benešov-Stránčice,
žel.most v km 144,234
15 Rekonstrukce železničního mostu v km
13,611 přes silnici II/418 Sokolnice
- Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Praha
19 Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ
- Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc
- Realizace: 2009 - 2010
Šatov - Znojmo, SO 04-19-02 Most
- ocelobetonový spřažený most o šesti polích
v km 99,660
- Realizace: 2007
- Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc
- ocelový most přes silnici II/418
- Realizace: 2009
11 ČD, DDC Optimalizace traťového úseku
Zábřeh - Krasíkov, SO 42-19-10 most
- ocelobetonový spřažený most přes ulici
v km 34,281 - Hněvkov II
Vídeňská ve Znojmě
- Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc
- Realizace: 2004 - 2006
- ocelobetonový spřažený most o třech polích
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OCELOVÉ KONSTRUKCE

1

2

3

4

OCELOVÉ KONSTRUKCE
Středisko ocelových konstrukcí je součástí firmy od roku 2000.
5

6

Kádr zkušených zaměstnanců a technické vybavení umožňují provádět:
- výrobu ocelových konstrukcí včetně výrobní dokumentace
- montáže ocelových mostů
- opravy a zesilování ocelových konstrukcí a mostů včetně protikorozní ochrany
- provádění nýtovaných a třecích spojů
- výrobu mostních ložisek
- výrobu portálů a krakorců pro dopravní značení

7

KONTAKT

Středisko ocelových konstrukcí
Křižíkova 68, areál KSB
660 90 Brno

8

9

10

11

10

Telefon

532 041 038
532 041 039

e-mail

simon@firesta.cz

Legenda
5 MÚK VMO Brno - Hlinky
9 ČD DCC, Mocernizace traťového úseku
1 Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ
Červenka - Zábřeh, SO 33-19-01, most
Oceněný Most přes Svratku - Kamenný Mlýn
2 Šatov - Znojmo, SO 04-19-01, most
v km 56,589
v km 99,297
- Realizace: 2004
- Realizace: 2008
- Realizace: 2009
- výroba a montáž ocelové konstrukce
- most přes řeku Moravu, délka OK 103,5 m
- most přes řeku Dyji a pobřežní komunikaci
a zábradlí; most tvoří ocelový oblouk
šířka OK 12 m, hmotnost 588 t
s mezilehle příčně předpjatou mostovkou,
3 MOSTNÍ DÍLO ROKU 2003
který je kloubově uložen na krajních
10
Vybudování žel. zastávky Brno - Lesná
opěrách, délka NK mostu 44 m
STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2003
Schodiště na lávku ul. Sládkova
Most přes Brněnskou přehradu pod
- Realizace: 2006
hradem Veveří
6 ČD DDC trať. úsek Zábřeh - Krasíkov
- NK tvořená dvěma nosníky spojené
- Realizace: 2003
7 Most v km 34,707
ortotropní mostovkou a skruženými prvky
- Realizace: 2004 - 2005
- výroba OK, výroba a montáž zábradlí; na
dotvářející uzavřený průřez, délka schodišť
- výroba OK, most o 3 prostých polích s
obloucích je přes uzavřený skříňový profil
19,7 m a 18 m
horní mostovkou a parabolickým dolním
průvlaku uložen nosný trám, který je
pásem, délka 72 m
zavěšen na šesti dvojicích trubkových táhel;
11
mostovka je ortotropní ocelová s podélnými
Elektrizace traťového úseku vč.PEÚ Šatov –
a příčnými výztuhami, délka lávky 101 m 8 ČD Brno - 1. část odstavného nádraží,
Znojmo, SO 04-19-02 most v km 99,690
SO 01-19-02, most v km 152,402, trati
- Realizace: 2009
Hrušovany - Brno
- Ocelobetonový spřažený most přes ulici
4 Ocelová mostní válcová ložiska
- Realizace: 2008
Vídeňská ve Znojmě, délka mostu 36,3 m, šířka
navržena dle TNŽ 736277 typu 2VS-3 a 2PV-3
- ocelová konstrukce, Langrův trám
7,3 m, délka OK 29,2 m, hmotnost 57,7 t

OCELOVÉ KONSTRUKCE
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Legenda
12 Optimalizace traťového úseku Břeclav - 16 II/421 Zaječí, most ev.č. 421-010 přes 21 II/418 Újezd u Brna, most ev. č. 418-005
trať ČD
státní hranice ČR/SR, SO 02-19-02, žel.
- Realizace: 2008
- Realizace: 2009
most přes Dyji
- most přes Litavu
- výroba a montáž OK s dolní mostovkou,
- Realizace: 2006
- výroba a montáž dvou samostatných NK,
délka OK 31 m, šířka mostu 11 m, hmotnost 65 t 22 MOSTNÍ DÍLO ROKU 2005
hlavním nosným prvkem je trám vyztužený
Most Vysočany ev. č. 40813-4,
přes Vranovskou přehradu
obloukem – tzv. Langrův trám, mostovka 17 Zábřeh-Hoštejn SO 42-19-10
- Realizace: 2004
je ocelová ortotropní, délka NK 69 m
- Realizace: 2004 - 2005
- zesílení nosné konstrukce a protikorozní
- spřažená ocelobetonová konstrukce
13 MOSTNÍ DÍLO ROKU 2006
ochrana, délka mostu 160 m
Hraniční most na dálnici D8 mezi ČR a SR 18 Modernizace trati Veselí nad Lužnicí
- Tábor. 1. část, úsek Doubí u Tábora - 23 Modernizace trati Veselí nad Lužnicí
- Realizace: 2005 - 2006
- Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora
Tábor, SO 58-26-02, most v km 80,530
- spřažený ocelobetonový spojitý nosník
(lávka pro pěší)
komorového průřezu o šesti polích, délka
- Tábor, SO 58-20-08, žel. most v km 79,915
- Realizace: 2008
NK 412 m, výška OK 4m, hmotnost
- Realizace: 2008
- lávka přes železniční trať
2 x 1735 t, výška nad terénem 56,4 m
- výroba a montáž nosné konstrukce, délka
OK 57 m, šířka OK 12 m, hmotnost 480 t
19 Optimalizace trati Ostrava-Petrovice, návěstní
14 MOSTNÍ DÍLO ROKU 2007
krakorec v km 277,469 v žst. Bohumín
Lávka pro pěší přes D8 v km 83,344; Chlumec
- Realizace: 2006
- délka krakorce 9,0 m, výška sloupu
- celosvařovaná OK se 2 hlavními nosníky
7,5 m, hmotnost 6,65 t
a ortotropní mostovkou (tzv. Vierendeelův
20 Dálnice D1 km 145,530 SO105
trám), délka 96,1 m
Dopravní značení trvalé
15 Optimalizace trati Krasíkov-Česká
- Realizace: 2009
Třebová SO 54-19-08, návěstní lávka
- dva poloportály, délka krakorce 6,25 m, výška
v km 13,829 v žst. Rudoltice
sloupů 5,3 m a 7,3 m, hmotnost 2,23 a 2,0 t
- délka příhradového nosníku 27 m, výška
sloupů 7,5 m, hmotnost 11,9 t
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SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
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SANACE BETONOVÝCH
KONSTRUKCÍ
Provádíme sanace betonových konstrukcí, které
zahrnují široké spektrum prací a technologií.

9

Hlavní náplní naší činnosti je provádění:
- příprava povrchů betonu mechanickým
čištěním a otryskáním vlhčeným pískem
(přístroj TORBO)
- reprofilace betonových a železobetonových
konstrukcí – nanášení ručně, nástřikem
za mokra nebo za sucha

- ošetření stávající výztuže železobetonových
konstrukcí pomocí inhibitoru koroze
a provedení speciálních stěrek jako náhrady
krytí výztuže, zamezení karbonatace betonu,
vnikání vody a solí
- stříkaných betonů
- bednění a betonáží
- nátěrů betonových a ocelových konstrukcí

10

Legenda
1 Rekonstrukce mostu v km 5,872 trati 5 Rekonstrukce mostu ev.č. 03811-1
Český Těšín-Ostrava Kunčice
6 v Havlíčkově Brodě nad tratí ČD
- Realizace: 2010
- Realizace: 2009
- čištění ocelové výztuže
- pohled na dokončenou sanaci konstrukce
- nástřik ochranné těsnící stěrky
2 Silnice I/52 Brno - Rajhrad, most
ev.č.52-019 na sil. III/15280
7 Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav,
1. stavba. Most v km 82,467
- Realizace: 2009
- Realizace: 2009
- pohled na sanovanou konstrukci
- pohled na čištění kamenného zdiva
tryskáním vlhkým pískem
3 Silnice I/27 most Plasy - ev.č. 27-060
přes trať ČD
- Realizace: 2009
8 SANAČNÍ DÍLO ROKU 2004
- čistění konstrukce vysokotlakým vodním
Silnice I/43, estakáda přes ulici
paprskem
Hapalovu, ev. č. 43-005
- Realizace: 2003 - 2004
- kompletní rekonstrukce předpjaté nosné
4 Silnice I/42 Brno Žab.,mosty ev.č.42002.1,2 a č.42-002A.1,2 C217 konstrukce včetně dodatečného předepnutí;
Podchod Luční
kompletní sanace spodní stavby i dutin
- Realizace: 2009
v nosnících NK; kompletní mostní svršek
- nástřik torkretu na podhled podchodu
s novou protihlukovou stěnou

12

9 Silnice I/52 Brno - Rajhrad, most
ev.č.52-011 na sil. III/15275
- Realizace: 2009
- pohled na sanovanou konstrukci
10 Most ev. č. 122-008 Bechyně
- Realizace: 2004
- pohled na stav konstrukce při opravě
11 II/602 Helenín - Rekonstrukce mostu
ev.č. 602-042
- Realizace: 2008
- pohled na sanovanou konstrukci
12 Oprava mostu ev.č.35-114 Mohelnice
- pohled na sanovanou konstrukci
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SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE
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SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE
Naše společnost se zabývá celou řadou
speciálních technologií z oblasti sanačních
prací. Zejména injektáže se s příchodem
moderních materiálů stávají frekventovanou
sanační technologií, jejímž cílem může být
zesílení konstrukce, zajištění stability, nebo
zastavení průsaku vody a tím zabránění další
degradace konstrukce.
Námi nabízené práce:
- injektážní práce aktivovanými cementovými
suspenzemi (injektáže kabelových kanálků
předpjatého betonu, kaveren, hnízd a trhlin
betonových konstrukcí, injektáže mezerovitého
kamenného i cihelného zdiva)
- vakuové reinjektáže aktivovanými cementovými
suspenzemi (použití zejména při sanaci
nezainjektovaných kabelových kanálků a kotev,
při odhalení neúplně provedených injektáží

kabelových kanálků i dalších částí konstrukcí)
- injektáže epoxidovými, polyesterovými nebo
akrylátovými pryskyřicemi, (zaplnění kaveren,
scelení trhlin v betonových nebo zděných
konstrukcích vysokotlakou injektáží pomocí
materiálu s nízkou viskozitou, vysokou pevností
a přídržností k podkladu)
- aplikace plastmalt do obtížně přístupných míst
metodou injektování (zaplnění kaveren, aplikace
vrstev z plastmalty pod mostní ložiska)
- injektážní práce pomocí pružných
polyuretanových pryskyřic a akrylátových gelů
(zabránění průsaků vody do konstrukce, nebo při
potřebě injektování aktivních - pohyblivých spar)
- diagnostika poruch staveb, diagnostický průzkum
s použitím endoskopu
- projekční činnost

9
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Legenda
Silnice I/43, estakáda přes ulici
1 TELČ – Most ev. č. 40610 - 2
Hapalova v Brně, ev.č. 43-005
- Realizace: 2006
- Realizace: 2003 - 2004
2 - nanášení betonu metodou suchého nástřiku
konstrukce
mostu
před
a
po
provedení
3
6 - odkrytí kotev původního předpětí
skořepiny ze stříkaného betonu, injektáže 7 a diagnostika podkotevních oblastí
a patentových drátů kabelu pomocí
metakrylátovým gelem a nátěrové izolace
endoskopu
materiálem na bázi krystalizace
8 - provádění vakuové reinjektáže kabelů
4 Stavba 0807/II část hraniční most,
9 původního předpětí pomocí aktivované
cementové malty
dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem
- Realizace: 2005 - 2006
Silnice
I/35 Olomouc, most ev.č.
- ložisko po provedení podinjektování
10
35-145-3
plastmaltou
- Realizace: 2010
- pohled na odhalený nezainjektovaný
5 Silnice I/48 Nový Jičín – Estakáda
podélný předpínací kabel
ev. č. 48 – 016
- Realizace: 2005 - 2007
- provádění otryskání podhledu konstrukce
vlhkým pískem

15

14

11 Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav, 1.
stavba. Most v km 82,467
- Realizace: 2009 - 2010
- pohled na instalované injektážní hadičky
v pracovní spáře úložného prahu
12 MOSTNÍ DÍLO ROKU 2003
13 Chrlice, most v km 8,172
trati Brno - Přerov
- Realizace: 2003
- provádění injektáže spodní stavby
z kamenného zdiva cementovou
aktivovanou maltou
14 Most ev. č. 122-008 Bechyně
15 - Realizace: 2004
16 - provádění chemické injektáže trhlin
a mezerovitých hnízd pomocí epoxidové
pryskyřice, pohled na zkušební vývrt po
provedené injektáži
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INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ČOV
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INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ČOV
6

7

Středisko inženýrských sítí založené v roce
2001 navázalo na již dříve prováděné práce
vodohodspodářského a inženýrského charakteru
a specializuje se především na výstavbu
vodovodů, kanalizací, vodojemů, ČOV, kolektorů
a podobně. Veškerou pokládku inženýrských sítí
jsme schopni zajisti jak klasickou výkopovou tak
i bezvýkopovou technologií.

Spektrum naší činnosti sahá od oprav
a rekonstrukcí inženýrských sítí v městských
aglomeracích, rekonstrukcí chodníků a úpravy
zeleně po vysoce specializované inženýrské
stavby – výstavba kolektorů a podobně.

8

11

Legenda
9

14

10

1 ČOV a kanalizace Březolupy
6 ČD Brno – 1. část odstavného nádraží, 10 Ochrana povodí řeky Dyje, dílčí projekt C – region Šlapanicko
2 - Realizace: 2008 – 2009
7 I. Etapa – SO 01-27-07 Sokolova –
Stavba č. 10B Obec Podolí - kanalizace
3 - výstavba splaškové kanalizace v obci
8 kanalizace
- Realizace: 2008-2009
Březolupy v celkové délce cca 1,5 km vč. 8
- Realizace: 2005 - 2006
- výstavba splaškové kanalizace DN 600
- výstavba splaškové kanalizace v obci
odlehčovacích komor, výstavba kanalizačních
o délce cca 220 m v hloubce až 7 m ,část
Podolí u Brna v celkové délce cca. 4,5km,
domovních přípojek
stoky pod kolejištěm prováděna jako
výstavba kanalizačních domovních
- vybudovaní vlastního objektu ČOV
ražená štola
přípojek, obnova komunikací
a osazení technologií
- osazení přečerpávací nádrže vč. technologie
v hloubce 12 m
4 Rekonstrukce ulice Husova a Pekařská
11 Silnice I/42 Brno, VMO, MÚK Hlinky,
podchod vodovodu
5 v Brně
- Realizace: 2004 - 2006
- Realizace: 2008-2009
9 Silnice I/55 Veselí nad Moravou – Petrov,
- provedení železobetonového kolekturu
- vložkování stávající kanalizační stoky
Rohatec – Lužice, část Veselí n.M. – Petrov
pro převedení vodovodního potrubí DN
vložkou SKL NC 680/1050 dl. 455 m
- Realizace : 2008
500 v otevřeném výkopu, zajištěném
a 600/900 dl. 192,5 m
- výstavba splaškové kanalizace v obci Petrov
tryskovou injektáží
v celkové délce cca 0,5 km vč. osazení 22 ks
revizních šachet,výstavba kanalizačních
domovních přípojek

PROTIHLUKOVÉ STĚNY
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PROTIHLUKOVÉ STĚNY
Protihlukové stěny patří již neodmyslitelně do krajiny jako prvek snižující dopad hlukové zátěže
vyvozovaný především silniční a železniční dopravou. Již řadu let provádíme veškeré typy
protihlukových systémů ať už pohltivých tak i hlukově reflexních.

7

8

9

10

11

12
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Legenda
1 PHS na dálnici D1 vpravo km 146,711 6 PHS na dálnici D1 Troubsko, km
2 u mostu ev.č.D1-181
7 186,060 u mostu D1-223
- Realizace: 2009
- Realizace: 2007
- nová odrazivá PHS výšky 4,0m, samostatná
- výroba sloupků a příhradové konstrukce,
ocelová prostorová příhradová konstrukce
délka 42,5 m, hmotnost 8,6 t, plocha 217 m2
o 3 polích, výplň tónovaný PPMA uložen
v hliníkových rámech, délka 61,5 m,
8 PHS na mostě v km 152,402 trati
hmotnost 15,9 t
Hrušovany-Brno, 1. část odst. nádraží,
Brno-Horní Heršpice
3 PHS na mostě u elektrárny v Přerově,
- Realizace: 2009
přes řeku Bečvu
- výroba a osazení sloupků, délka PHS 56,27 m,
- Realizace: 2007
hmotnost sloupků 2,5 t, výška PHS 2,2 m
- transparetní odrazivá PHS na mostě
„U ELEKTRÁRNY“ sloupy HEA 160 výplň 9 PHS na dálnici D1 vpravo i vlevo km
tónovaný PMMA tl15 mm, délka 90,6 m
188,234-189,102 Bosonohy, Troubsko
- Realizace: 2010
4 PHS v Brně ul. Hapalova
- nová PHS výšky 3,5-4,5 m, sloupky HEA
- Realizace: 2004
160 výplň recyklovaný plast INP
- výroba a montáž PHS, levý most. Délka
244 m, výška 3 m, vymez. trámky Replast, 10 PHS na mostě v km 34,707 tr. ú.
výplň Plexiglas
Zábřeh-Krasíkov
- Realizace: 2005
- výroba a montáž zábradlí a sloupků PHS
5 PHS na silnici I/48 Nový Jičín, most
ev.č. 48-016
11 PHS na dálnici D47
- Realizace: 2007
- délka PHS 751 m, stěny Replast 364 m2,
- Realizace: 2008
- nová odrazivá PHS výšky 4,0m, sloupy
Plexiglas 2141 m2, hmotnost 45,6 t ocel
železobetonové, ŽB panely s absorbérem
z mezerovitého betonu Liapor s probarvením

12 PHS v Brně na ul. Novoměstská
- Realizace: 2007
- nová PHS kombinující pohltivou ve
spodní části a odrazivou variantu nahoře,
spodní část tvořena pohltivými panely
z recyklovaných plastů DSH plast
13 PHS na mostě v km 24,539 Krasíkov I,
tr. ú. Krasíkov- Česká Třebová
- Realizace: 2004
- výroba a montáž PHS, délka 2 x 150 m,
výška 2,61 a 2,31 m, hmotnost 23,7 t ocel.

13

14 PHS na mostě ev. č. 35-182
ve Valašském Meziříčí
- Realizace: 2006
- výroba a montáž PHS, levá strana 442 m,
pravá strana 512 m, Plexiglas 1952 m2,
Replast 263 m2 stěn, hmotnost 52,4 t ocel
15 PHS na hraničním mostě D8 mezi ČR a SRN
- Realizace: 2006
- délka PHS 2 x 455 m, výška 4,2 m,
materiál Plexiglas tl. 20mm
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ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

1

2

3

4

ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK
5

6

7

V oblasti železničního svršku a spodku naše
společnost zajišťuje celou řadu činností jak pro
Správu železniční dopravní cesty, České dráhy, tak
i pro dopravní podniky měst a soukromé investory.
Mezi tyto činnosti patří:
- rekonstrukce a obnovy výhybek a kolejí
- těžké střední opravy výhybek a kolejí
- drobná údržba výhybek a kolejí
- sanace blátivých míst
- odvodňovací systémy stanic a tratí
- zemní práce včetně likvidace ekologických škod

-

opěrné a zárubní zdi
přejezdové konstrukce všech typů
nástupiště
vkládání železničních mostních provizoriích
všech typů
regenerace srdcovek a jazyků výhybek
elektrickým obloukem
zřízení ambulantních lepených izolovaných styků
svařování kolejnic ručně elektrickým
obloukem (metoda Innershield)
zámečnické a kovářské práce

8

9

10

Legenda
10 Rekonstrukce mostu v km 5,872 trati
5 Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk
7 Optimalizace trati České Velenice –
SO 03-16-02 žst.Bludov, nástupiště
Český Těšín - Ostrava Kunčice
8 Veselí nad Lužnicí, 1.stavba
SO 01-33-11 ŽST České Velenice,
a zpevněné plochy
SO 01 Sanace koleje
nástupiště u VB
- Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
- Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
SO 01-33-12 ŽST České Velenice,
- Realizace: 2009
- realizace: 2009
ostrovní
nástupiště
Přejezd
Veveří-Šumavská
v
Brně
zřízení
nového
ostrovního
a
vnějšího
- kolejové úpravy spojené
2
- Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň
- Investor: Dopravní podnik města Brna, a.s.
nástupiště typu L bez konzolových desek
s rekonstruovaným mostem
- Realizace: 2008 - 2010
- Realizace: 2009
- zřízení nových ostrovních a vnějšího
- rekonstrukce koleje na panelech DZP,
6 Modernizace traťového úseku
nástupiště typu L bez konzolových desek
včetně spodní stavby a živičného krytu
Červenka Zábřeh
SO 35-17-11 Žst.Mohelnice, přechody
- Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc 9 Rekonstrukce výhybek č.56, 57 v žst.
3 „Modernizace traťového úseku
Brno-Maloměřice, St.6
- Realizace: 2006
4 Červenka-Zábřeh na Moravě“
- Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
- zřízení nových přechodů pro přístup
SO 33-16-02 žst.Moravičany, nástupiště č.1
k nástupištím
SO 33-16-04 žst.Moravičany, nástupiště č.2
- Realizace: 2006
- původní výhybky byly nahrazeny novými
- Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
- Realizace: 2008
výhybkami tvaru UIC60 na betonových pražcích
1 „MÚK Hradecká - Purkyňova“
Prodloužení tramvajové trati
- Investor: Brněnské komunikace a.s.
- Realizace: 2007 - 2008
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REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA
KOMUNIKACÍ A PLOCH
Rekonstrukce a výstavba komunikací tvoří
významnou oblast našich činností.
V oboru silničního stavitelství na pozemních
komunikacích realizujeme stavby jak v intravilánu, tak v extravilánu.

Spektrum naší činnosti zasahuje od rekonstrukcí
až po výstavbu nových městských komunikací,
chodníků, přístupových komunikací, parkovacích a zpevněných ploch.

REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ A PLOCH

1

5

8
6

Legenda
1 Rekonstrukce ulic Husova a Pekařská v Brně 5 Rekonstrukce podjezdu obec Skrchov 7 Autobusové zastávky v Jihomoravskám
- Realizace: 2006
kraji, přestupní terminál Modřice,
2 - Realizace: 2008-2009
- zvýšení podjezdné výšky podjezdu o 1 m,
smyčka II. etapa
- komplexní rekonstrukce kanalizace,
výstavba navazujících zpevněných ploch
- Realizace: 2006
tramvajového tělesa, silnice chodníků
- výstavba přestupních terminálů v Brně
a odstavných ploch
včetně těsnící vany, přeložky inženýrských sítí
Modřicích pro IDS, výstavba parkovacích
stání a chodníků, přeložky inženýrských
3 Brno, Mučednická - komunikace
6 Vybudování železniční zastávky
sítí, rekonstrukce VO
- Realizace: 2006
Brno-Lesná
- rekonstrukce komunikace o celkové ploše
- Realizace: 2006
cca 2500 m2, odvodnění komunikace,
- nové nástupiště u kol. 1 a 2 v celkové
8 Soubor staveb Černovická terasa,
V. etapa, připojení ulice Řipské
délce 170 m, nové schodiště na stávající
rekonstrukce a oprava chodníků a VO
- Realizace: 2004 - 2005
lávku, osvětlení nástupišť, přeložka inž.
- vybudování nového mostu v délce 151,20 m,
sítí, sdělovací zařízení
4 Silnice I/55 Veselí n.M. - Petrov,
nová komunikace v délce 843 m, přeložky
Rohatec – Lužice
optických kabelů, vedení N.N.
- Realizace: 2007-2008
- nově vybudovaný průtah silnice I/55
v obci Petrov včetně konstrukčních vrstev
a sanace podloží

7
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MANIPULACE S TĚŽKÝMI BŘEMENY
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MANIPULACE S TĚŽKÝMI BŘEMENY
SYNCHRONNÍ ZVEDÁNÍ A SPOUŠTĚNÍ
7

V roce 2000 se firma vybavila jako první
v ČR počítačem řízeným synchronizovaným
zdvihacím systémem ENERPAC, určeným
zejména k rovnoměrnému a kontrolovanému
zvedání (spouštění) těžkých břemen.
Synchronizace je prováděna počítačem
automaticky na základě sledovaných údajů
o zdvihu břemene a rozložení tíhy na jednotlivé
hydraulické válce. Díky tomuto systému lze
docílit v průběhu manipulace značné časové
úspory za současného dodržení vysoké přesnosti
v toleranci zdvihu, až 1mm. Do zvedaných
konstrukcí nejsou díky tomuto systému

vnášeny nežádoucí napětí a celá manipulace
se stává značně bezpečnější. Z průběhu
zvedání (spouštění) je pořízen protokol, kde
jsou ukládány ve zvolených intervalech údaje
o zdvihu konstrukce a tlačné síle na válcích.
V roce 2005 bylo vybavení v oblasti hydrauliky
rozšířeno o hydraulický tyčový posuvný systém
ENERPAC, určený pro technologii výsunu mostů.
Na začátku roku 2010 jsme naše vybavení
rozšířili o nový synchronní systém a tyčový
posuvný systém pro vysouvání mostů.

8

Legenda
9

OBLASTI, KDE LZE EFEKTIVNĚ SYNCHRONNÍ SYSTÉM UPLATNIT.
zvedání (spouštění) mostů včetně spojitých, ukládání na ložiska
zvedání budov a hal
zvedání a vyvažování plošin, jeřábových drah
horizontální přemisťování těžkých břemen
zvedání (spouštění) těžkých strojů
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10

železničního mostu přes Labe. Synchronní 8 Rekonstrukce mostu v km 5,872 trati Český
1 DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2009
zvednutí spojité NK o čtyřech polích délky
Těšín - Ostrava Kunčice, SO 02 - Sanace mostu
2 Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ
Šatov - Znojmo, SO 04-19-01 Most
4 x 42 m o 1,09 m a manipulace s NK při
- Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
v km 99,297 - Znojemský viadukt
výměně ložisek. Hmotnost zvedané nosné
- Realizace: 2009
- Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
konstrukce 780 tun.
- synchronní zvedání a spouštění nosné
- Realizace: 2008 - 2009
konstrukce o 5 prostých polích z předpjatých
- výměna nosné konstrukce mostu, která 5 Schéma synchronního zařízení Enerpac
nosníků a hmotnosti každého pole
zahrnovala demontáž provizorní nosné
a jeho komponentů
400 tun. Sudá pole byla zvednuta
konstrukce ŽM 16 M o čtyřech polích
a spuštěna o 2,0 m, lichá pole o 0,3 m.
délky 58,5 m, celkové hmotnosti 710
6 III/04720 Přerov, Most u Elektrárny
tun podélným výsunem a výsun nové
ev.č. 4720, SO - C 201 a C 202
9 ČD Brno - 1.část odstavného nádraží,
spojité příhradové nosné konstrukce
- Investor: Olomoucký kraj
I.etapa, SO 01-19-02 Most v km
mostu o hmotnosti přes 920 tun,
- Realizace: 2007
152,402 trati Hrušovany - Brno
rozpětích polí 50 + 2 x 60 + 50 m a její
- synchronní spuštění nové spojité
- Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
spuštění na ložiska o 1,70 m
předpjaté desky (C 201) o pěti polích
- Realizace: 2008
přes řeku Bečvu o 0,49 m a její naklopení
- podélný výsun nové nosné ocelové
Dálnice
D8,
stavba
0807,
část
II.
Knínice
do
příčného
spádu
2,50
%.
Hmotnost
konstrukce železničního mostu přes trať
3
hraniční most, Obj. 217 - Hraniční most
nosné konstrukce 2.945 tun a celkové
Břeclav - Brno a synchronní spuštění na
- Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
rozpětí 89,90 m. Synchronní zvednutí
ložiska o 1,65 m, resp. 1,30 m. Délka nosné
- Realizace: 2005-2006
stávající spojité železobetonové nosné
konstrukce 58,3 m, hmotnost 290 tun
- technologie výsunu levé a pravé ocelové
konstrukce (C 202) o pěti polích
části nosné konstrukce mostu délky 430 m
a hmotnosti 1.965 tun o 0,255 m.
10 ČD DDC, Modernizace traťového úseku Červenka ve směrovém oblouku a podélném
Zábřeh, SO 33-19-01 Most v km 56,589
klesání, hmotnost vysouvané ocelové
Optimalizace
traťového
úseku
Břeclav
- Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
7
konstrukce 1800 tun pro každý dopravní
- státní hranice ČR/SR, SO 02-19-02
- Realizace: 2008
směr, rozpětí polí 58,4 + 4 x 73,0 + 58,4 m,
most v km 1,634
- podélný výsun dvou jednokolejných
po dokončení výsunu zvedání nosné
- Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
spojitých ocelových mostních konstrukcí
konstrukce z podpor pro vyjmutí kluzných
- Realizace: 2006
o pěti polích přes řeku Moravu, včetně
bloků a osazení na ložiska.
- podélný výsun dvou jednokolejných
příčného posunu a spuštění na ložiska
ocelových mostů přes řeku Dyji, včetně
o 2,20 m. Délka nosných konstrukcí
příčného posunu a spuštění na ložiska,
104,90 m, hmotnost 2 x 300 tun
4 Rekonstrukce železničního mostu Nymburk
- Investor: Ředitelství vodních cest ČR
hmotnost nosné ocelové konstrukce
- Realizace: 2007 - 2008
560 tun v každé koleji.
- zvednutí ocelové nosné konstruce
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PROVIZORNÍ MOSTY
A PODPĚRNÉ KONSTRUKCE
Těžká skruž. Prvky ŽBM 30, mostní pilíř PIŽMO
Při výstavbě monolitických mostních konstrukcí
je nutné pro betonáž mostovky zajistit
podepření konstrukce bednění pomocí skruže.
Naše firma vlastní prvky ocelové konstrukce
železničního mostu ŽBM 30 a mostní pilíře
PIŽMO. Nabízíme provedení těžké skruže od
realizačního projektu až po montáž. Tyto prvky
umožňují vytvořit mostové nosníky až do

rozpětí 30 metrů bez mezilehlých podpor, proto
je jejich využití velice široké.

5

Provizorní mosty
Pro dočasné převedení veřejného silničního
provozu nebo zřízení přístupů na staveniště
přes překážky (vodoteč, silnice, železniční trať,
budovaná podzemní stavba) je naše firma
vybavena provizorními mosty typu MS a TMS.

PROVIZORNÍ MOSTY A PODPĚRNÉ KONSTRUKCE

1

6

Legenda
- podpěrná konstrukce z dílců mostního
1 II/421 Zaječí, most ev.č. 421-010 přes
6 III/40819 Znojmo - Hradiště, Most
pilíře Pižmo pro příčné posuny původní
ev.č. 40819-1
železniční trať
ocelové a nové spřažené příhradové
- Investor: Jihomoravský kraj
- Investor: Správa a údržba silnic
ocelobetonové nosné konstrukce mostu
- Realizace: 2008
Jihomoravského kraje
- provizorní most MS 27 m osazený nad
- Realizace: 2009
nově budovaným mostním objektem
- podpěrná konstrukce z dílců mostního
4 Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ
Šatov - Znojmo, SO 04-19-01 Most v
pilíře Pižmo a atypických prvků pro výsun
km 99,297 - Znojemský viadukt
příhradové mostní konstrukce se
7 ČD DDC, Modernizace traťového úseku
- Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa
spřaženou ocelobetonovou mostovkou
8 Červenka - Zábřeh, SO 33-19-01 Most
Olomouc
v km 56,589
- Realizace: 2008 - 2009
- Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa
2 ČD Brno - 1.část odstavného nádraží,
- provizorní most MS přes řeku Dyji o dvou
Olomouc
I.etapa, SO 01-19-02 Most v km
- Realizace: 2008
152,402 trati Hrušovany - Brno
polích 21 + 24 m s mezilehlým pilířem Pižmo
- provizorní most MS přes řeku Moravu
- Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa
o čtyřech polích 21 + 3 x 15 m, osazený
Olomouc
5 III/04720 Přerov, C 201 Most u
na podpěrné konstrukci z dílců mostního
- Realizace: 2008
Elektrárny ev.č. 4720
pilíře Pižmo
- podpěrná konstrukce z dílců mostního
- Investor: Olomoucký kraj
pilíře Pižmo, IP nosníků a atypických prvků
- Realizace: 2006 - 2007
pro výsun mostní konstrukce
- podpěrná skruž z dílců ŽBM 30
a mostního pilíře Pižmo pro betonáž
Optimalizace
trati
Stříbro
Planá
nosné konstrukce mostu
3
u Mariánských Lázní, SO 60-38-04
železniční most ev. km 405,932
- Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň
- Realizace: 2009

7
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IZOLACE ASFALTOVÝMI PÁSY, ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TARCO
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IZOLACE ASFALTOVÝMI PÁSY,
ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TARCO
IZOLACE ASFALTOVÝMI PÁSY
Již od roku 1997 provádíme hydroizolaci objektů
inženýrských staveb asfaltovými pásy. Naše
firma disponuje kvalifikovanými kmenovými
pracovníky pro provádění izolačních prací.
Na železničních mostech a podchodech
aplikujeme pouze systémy vodotěsných izolací,
na které bylo vydáno Osvědčení o shodě
s podmínkami Českých drah. Izolace železničních
mostů se provádí ve shodě s TNŽ 73 6280.
Pro izolaci silničních mostů pokládáme výhradně
jen ty izolační systémy z asfaltových pásů, které
mají schválení od Ministerstva dopravy ČR.
Izolační pásy se natavují na betonový podklad
mostovky opatřený pečetící vrstvou, kotevně
impregnačním nátěrem, nebo penetračně
adhezním nátěrem. Izolace silničních mostů
provádíme dle požadavků ČSN 73 6242 a TKP –
kap. 21 - izolace proti vodě.

Legenda
4 Elastický mostní závěr Tarco
9 I/69 most ev.č. 69-007 přes Sirákovku
v obci Liptál
5 - detail vložení antiadhezní pásky EMZ;
- detail provedení výplně, první vrstva EMZ
- Realizace: 2007
- elastický mostní závěr Tarco
6 Dálnice D47, stavba 4704 Lipník nad
Bečvou,
doplnit
SO
203,
most
v
km
91,
854
7
10 Přeložka silnice I/6 Praha – Pavlov, SO
201, 202, 204, 208, 209, 213
- Realizace 2008
- Realizace: 2006-2008
- izolace asfaltovými pásy Elastbridge 50
2 Most ev. č. 399-002 přes Dalešickou přehradu
- izolace asfaltovými pásy PARAPLAST MPV
- Realizace: 2009
Universal na pečetící vrstvu Mastertop P605,
2
- izolace asfaltovými pásy PARAPLAST MPV
celková izolovaná plocha 1000 m
S55-15 LA na pečetící vrstvu Mastertop P605,
S55-15 LA na pečetící vrstvu Mastertop
celková výměra izolované plochy 8900 m2
2
P605, výměra izolované plochy 2700 m 8 Žst. Říčany, SO 03-20-02 podchod pro
cestující v km 164,665
- Realizace: 2008
SO
42-19-09 Zábřeh – Hoštejn 3
- izolace asfaltovými pásy Teranap 431TP
žel. most v km 34,707
+ Parafor Solo na penetrační nátěr Siplast
- Realizace: 2004 - 2006
Primer, výměra izolované plochy 1 000 m2
- izolace natavenými asfaltovými pásy MISTRAL C
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1 Dálnice D1 Mořice - Kojetín SO206 dálniční most přes Vlčidolku
- Realizace: 2009
- izolace asfaltovými pásy PARAPLAST MPV
S55-15 LA na pečetící vrstvu Mastertop
P605, výměra izolované plochy 2400m2

1

ELASTICKÉ MOSTNÍ ZÁVĚRY TARCO
Elastické mostní závěry TARCO provádí firma
od roku 1994. Elastický mostní závěr (dále
EMZ) je mostní závěr vytvořený pásem pružné
hmoty (pojivem pro elastický mostní závěr
TARCO a kamenivem), která je adhezně spojena
s přilehlými vozovkovými vrstvami a podkladem
a současně tvoří kryt vozovky. EMZ je schopen
vyrovnávat svými deformačními vlastnostmi
pohyby nosné konstrukce. EMZ se navrhují pro
přenesení celkových vodorovných dilatačních
pohybů do 50 mm, výjimečně do 70 mm.
Používají se při novostavbách i rekonstrukcích
mostních objektů.

1a

4

3

2

5

6

IZOLACE STŘÍKANÉ, PŘÍMOPOJÍŽDĚNÉ
A PŘÍMOPOCHOZÍ
POLYURETANOVÉ IZOLACE
Od roku 2002 realizujeme stříkané
polyuretanové izolace. Vodotěsnou vrstvu
tvoří bezešvá stříkaná izolační vrstva
na polyuretanové bázi. Izolační membrána se
nanáší strojně za horka na předem připravený
kotevně impregnační nátěr z epoxidové
pryskyřice s posypem. Firma vlastní pro účely
nástřiku izolační membrány strojní stříkací
zařízení. K mísení obou složek polyuretanu
dochází za horka v trysce. Izolační membrána
vytvrzuje do 15-25 sekund, poté je už pochozí.
Izolační systém vykazuje vyšší hodnoty
odolnosti proti mechanickému poškození, vyšší
hodnoty průtažnosti, statického přemostění
trhlin a vyšší hodnoty přilnavosti k podkladu
než klasické izolační systémy z natavovaných
asfaltových pásů. Mezi další výhody patří

snadná realizace problematických detailů,
celoplošné nanášení izolace bez viditelných
spojů a chemická odolnost. Systém je schválen
pro použití na silničních a železničních mostech.
Výhodou při použití této izolace na mostech
Českých drah je přímý zásyp kolejovým ložem,
bez následné ochranné vrstvy izolace.
PŘÍMOPOJÍŽDĚNÉ A PŘÍMOPOCHOZÍ IZOLACE
Přímopojížděnou (přímopochozí) izolaci TARCO
QUBIK NTF realizuje firma již od roku 1994.
Tento materiál na bázi epoxidu byl vyvinut
v laboratořích dánské firmy TARCO VEJ A/S
jako izolace proti vodě a vlhkosti, která zároveň
přímo odolává mechanickému namáhání
na povrchu konstrukce a je schopna nahradit
obrusnou vrstvu vozovky na mostních objektech
s třídou dopravního zatížení III, IV, V, a VI.

7

8

9

IZOLACE STŘÍKANÉ, PŘÍMOPOJÍŽDĚNÉ A PŘÍMOPOCHOZÍ

1

10

Legenda
1 Vestec - Lahovice, SO 206 - most přes Vltavu 5 Žst. Říčany, SO 03-20-02 podchod pro 9 D1 Mořice - Kojetín SO206 Dálniční
cestující v km 164,665
most přes Vlčidolku odvodňovací žlaby
- Realizace: 2009-2010
- Realizace: 2008
- Realizace: 2009
- stříkaná izolace systémem Sikalastic 821LV,
2
- pochozí stříkaná izolace systémem Conipur
- ochrana odvodňovacích žlabů Tarco Qubik
výměra izolované plochy 8 450 m
2
NTF, výměra izolované plochy 200 m2
M800, výměra pochozí izolované plochy 360 m
1a - detail izolace mostního odvodňovače
6 Odstavné nádraží Brno SO 01-19-02 , 10 MOSTNÍ DÍLO ROKU 2003
2 DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2009
Most přes Brněnskou přehradu pod
3 Šatov - Znojmo SO 04-19-01 Most v km 99,297 7 most v km 152,402
- Realizace: 2008
hradem Veveří
- Realizace: 2009
- stříkaná izolace systémem Conipur M800,
- Realizace: 2003
- stříkaná izolace systémem Conipur M800,
2
2
výměra izolované plochy 415 m
- přímopochozí izolace Tarco Qubik NTF,
výměra izolované plochy 2 044 m
výměra pochozí izolované plochy 400 m2
4 Letohrad – Lichkov, SO 02-19-17 most 8 Rekonstrukce lávky pro pěší v žst.
v km 97,018 – tubosider
Krakow-Prokocim, Polsko
- Realizace: 2008
- termín realizace: 2008
- stříkaná izolace systémem Conipur M800,
- přímopochozí izolace systémem Sikalastic
2
výměra izolované plochy 215 m
821LV, celková výměra izolované plochy 450 m2
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PŘEDPÍNÁNÍ A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ

1a

1b

1

2a

2b

3

4

5

9

10

11

12

6

7

8

PŘEDPÍNÁNÍ A ZESILOVÁNÍ
KONSTRUKCÍ
Předpínáním a zesilováním konstrukcí se naše
společnost zabývá již od roku 1997.
Ve spolupráci s německou společností BBV
Vorspanntechnik GmbH jsme v roce 2008 uvedli
na český trh celosvětově užívaný BBV lanový
předpínací systém dodatečného předpětí,
který získal evropské technické schválení ETA
– 05 / 0202, které vydal Deutsches Institut für
Bautechnik v souladu s pokynem „Post Tensioning
Kits for prestressing of Structures“, ETAG 013.
Nabízíme:
- certifikovaný systém schválený v souladu s ETAG 13
- předpínání mostních konstrukcí kabely se
soudržností i bez soudržnosti
- možnost provedení usměrněného kabelu
- možnost dopínatelnosti systému
- možnost měření vnášených sil snímači
umístěnými v libovolném místě na kabelu

- zesilování mostních konstrukcí volnými kabely
- statické zajišťování a zesilování konstrukcí
vnesením předpětí pomocí lan Monostrand
(zesilování mostních konstrukcí, základových
pásů, statické zajišťování konstrukcí z cihelného
i ostatního zdiva dopravních i pozemních staveb)
- statické zajišťování a zesilování konstrukcí
pomocí uhlíkových lamel a tkaniny
- vrtné a řezné práce diamantovými nástroji
(bezotřesové vrtání železobetonu, kamene
a cihel s vysokou přesností do průměru vrtu
300 mm a délky do 10 m)
- diagnostika staveb, projekční činnost
a statické výpočty

Legenda
13

14
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- statické zesílení konstrukce lany typu
3 Silnice I/42 Brno, Most na ulici Korejská
1 Silnice I/48 Nový Jičín – Estakáda
monostrand vedenými v podhledu
ev. č. 48 - 016
4 přes VMO
konstrukce
- Realizace: 2005 - 2007
- Realizace: 2008 - 2009
- Dodatečné předepnutí nosné konstrukce.
- Zesílení nosné konstrukce pomocí vnějších kabelů
volně vedených komorami mostu, byl použit
- montáž chrániček lan
9 I/21 Nová Hospoda - Kočov
kotevní systém pro kotvení 13-ti kusů lan typu
- předpínání kotev, použity kotvy BBV L 7 a L 19 10 - Realizace: 2009 - 2010
- Dodatečné předepnutí nosné konstrukce.
monostrand s možností dopnutí. Vnášené síly byly
- pohled na nosnou konstrukci
měřeny pomocí EM snímačů.
5 Most ev.č. 4468-4 v obci Štěpánov
- provádění předpínání
- Realizace: 2008
1a - animace konstrukce s popisem rozsahu
- Dodatečné předepnutí nosné konstrukce.
prováděné opravy
- kotvy BBV L12
1b - dutiny a kabelové chráničky
11 Radniční věž ve Vyškově
- Realizace: 2000
- statické zajištění vyklánějící se věže
2 Rekonstrukce mostu v km 5,872 trati 6 Silnice I/42 Brno, VMO, Dobrovského,
7 most na větvi H3 a H4 přes rondel
sepnutím lany monostrand
Český Těšín - Ostrava Kunčice
- Realizace: 2009
- Realizace: 2009
- Dodatečné předepnutí nosné konstrukce. 12 I/56 Ostrava, most na Místecké přes
- pohled na zesílenou nosnou konstrukci,
- pohled na provádění předepnutí kabelů 13 Ostramo
zesilující monostrandy jsou skryty pod
- pohled na kabelové kanálky před betonáží 14 - Realizace: 2009
obálkou ze stříkaného betonu
- Dodatečné předepnutí nosné konstrukce.
2a - pohled na montáž monostrandů
- pohled na přemisťování předpínacích
2b - provádění šikmých vrtů spárou mezi nosníky 8 II/602 Helenín - Rekonstrukce mostu
kabelů do bednění
ev. č. 602-042
- pohled na čelo mostu
- Realizace: 2008

2

POZEMNÍ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

1

2

3

4

5

POZEMNÍ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY
Od roku 2007 provádíme výstavbu hal a průmyslových objektů, rekonstrukce a výstavbu speciálních
betonových konstrukcí jako např. dynamicky namáhaných základů rotačních strojů. Dále provádíme
objekty občanské výstavby, rekonstrukce historických budov a to nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

6

7

8

11

9

Legenda
rotačních strojů, demontáže a montáže
1 Nástavba a rekonstrukce administrativní 4 Administrativní a provozní budova
nových O.K., výměna kotevních svorníků,
2 budovy v Brně, ul. Mlýnská
5 Stappa mix.
- Realizace: 2008 - 2009
rekonstrukce horkovodu města Kadaně
- Realizace: 2007
- výstavba monolitického skeletu, vyzdívek,
- nástavba 10. NP tvořená prosklenou
omítek, ZTI,ÚT, VZT, MaR, opláštění
konferenční halou a kancelářskými
9 Hala KRAMPE CZ Ostrovačice
a oken včetně dokončovacích prací.
prostorami; rekonstrukce celé budovy
- Realizace: 2008
tvořená dodávkou nového fasádního
- práce HSV, PSV, výstavby venkovních ploch
opláštění, výměnou výtahů, nových
6 Bytový komplex Arboreum v Žilině
sociálních zařízení a dodávkou klimatizace
- Realizace: 2007 – 2008
10 Hala fy FIRESTA v Modřicích
- dva sedmipodlažní objekty, 92 bytů propojené
- Realizace: 2007
Nový
zdroj
660MWe
v
elektrárně
jednopodlažními
garážemi
- skladová ocelová hala o rozměru 36 x 60 m,
3
Ledvice, OB06 Reg.stanice plynu
regálový systém se skladovací kapacitou
- Realizace: 2008
400 palet a 1500 bm polic
7 Komplexní obnova elektrárny Tušimice II,
- kompletní stavební práce regulační stanice 8 stavební část OB5
- Realizace: 2007 - 2010
11 Rekonstrukce výpravní budovy žst Šatov
- demolice pův. a výstavba nových základů
- Realizace: 2009 - 2010

10
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DOPRAVA A MECHANIZACE

3

1

5

2

4

6

DOPRAVA A MECHANIZACE
7

8

9

V areálu Modřice je umístěno logistické centrum
firmy - středisko dopravy a mechanizace
a skladové zázemí. Středisko dopravy
a mechanizace vzniklo v roce 1994. Důvodem
byl dynamický růst firmy a s tím spojené potřeby
na specifický druh prací v oblasti dopravy
a mechanizace. Původní počet vozidel a strojů
byl od vzniku střediska více jak zdvojnásoben.
Středisko je každoročně doplňováno dalšími
vozidly, mechanizací i speciálními prostředky.
Středisko dopravy a mechanizace zajišťuje
práce jak pro vlastní firmu, tak v rámci volných
kapacit i pro externí odběratele.
Pracovníci střediska dopravy a mechanizace
mají mnohaleté zkušenosti s prací na
železničních stavbách. Není problém nasazení
ve výlukách, extrémních podmínkách, práce
v noci atd. Pro tuto činnost zaměstnanci
střediska absolvují pravidelně všechna potřebná
školení a vyšetření.

10

Legenda
1 Úprava svahu kráčejícím bagrem
Menzimuck

6 Teleskopický manipulátor, využití pro
potřeby skladu i staveb

Středisko se podílelo na stavbě, popř.
rekonstrukci silničních mostů v Brně na ulici
Vídeňské, v Židlochovicích, v rámci velkého
městského okruhu v Brně na ul. Dobrovského,

Od roku 2003 naše středisko zabezpečuje na
několika úsecích zimní údržbu komunikací
pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského
kraje. Pro tuto činnost jsme vybaveni veškerou
potřebnou technikou.
Sklad centrálně zajišťuje zásobování staveb
materiálem, malou mechanizací, stavebními
prvky, systémovým bedněním. Každá
z pracovních čet je vybavena veškerým
potřebným ručním nářadím, kompresory,
elektrocentrálami, hutnící technikou a další
mechanizací, se kterou jsme schopni zabezpečit
plynulé provádění prací.

Disponujeme těmito typy vozidel a strojů:
AUTOJEŘÁBY

BAGRY

Tatra AD 20

nosnost 20 t, dosah 28 m

Locust L 752

2 Areál střediska dopravy a mechanizace 7 Sypače pro údržbu silnic

Demag AC 40-2

nosnost 40 t, dosah 46 m

Takeuchi TB35

minibagr - lžíce 30-80 cm, bourací kladivo

3 Stavba mostu na železničním koridoru

8 Rekonstrukce mostu přes ul. Hapalovu v Brně

VĚŽOVÉ JEŘÁBY

CAT 428

traktorbagr – lžíce 40-80 cm, palet. vidle

4 Věžový jeřáb Liebherr 32TT

9 Stavba povodní zničeného mostu
ve Šťáhlavicích u Plzně

5 Stavby mostu na dálnici D11 - Libice
nad Cidlinou

10 Mobilní jeřáb Demag

KONTAKT

Středisko dopravy
a mechanizace
Brněnská 681
664 42 Modřice

telefon
fax
e-mail

547 357 049-50
547 357 050
mikel@firesta.cz

smykem řízený nakladač - lžíce, palet. vidle

Liebherr 312C

kolový bagr - lžíce 80-125 cm, svahovací

NÁKLADNÍ VOZIDLA SKLÁPĚCÍ

Liebherr 314C

kolový bagr - lžíce 60-125 cm, svahovací, drapák 600 mm

Tatra 815 S3

Liebherr 900C

kolový bagr - lžíce 80-125 cm, svahovací,
bourací kladivo Atlas (váha 1 t)

Liebherr 32TT

nosnost 4 t, dosah 30 m
nosnost 12 - 16 t

NÁKLADNÍ VOZIDLA VALNÍKOVÁ
MAN 12.180

24

na řadě železničních staveb, např. při výstavbě
odstavného nádraží v Brně, železničního
koridoru v Táboře, Břeclavi, Voticích u Benešova
a dalších. Naše stroje byly nasazeny na stavbách
inženýrských sítí v Podolí u Brna, na ulici Hlinky
a Sokolova v Brně, na stavbě ČOV a kanalizační
sítě v Březolupech, Šumvaldu. Našimi
speciálními mechanizmy jsme se podíleli
na vodohospodářských stavbách, melioracích,
čištění a úpravě toků.

nosnost 5 t, hydr. ruka - nosnost 1,5 t,
dosah 6 m

Liaz 18.29

nosnost 8 t (souprava 21 t), hydr. ruka
- nosnost 2,5 t, dosah 6 m

Tatra 815

nosnost 12 t (souprava 24 t), hydr. ruka
- nosnost 4 t, dosah 12 m

MAN 26.460

nosnost 13 t (souprava 25 t), hydr. ruka
- nosnost 4,5 t, dosah 12 m

Menzimuck A71

kráčející bagr - lžíce 60-80 cm, svahovací

Atlas 1604

dvoucestný bagr - lžíce 60 cm, svahovací, drapák

Atlas 1404

dvoucestný bagr - lžíce 60 cm, svahovací, drapák

KDE NÁS NAJDETE

KDE NÁS NAJDETE
Sídlo firmy
Odštěpné závody a střediska

PRAHA

BRATISLAVA

SVITAVY

K

Odštěpný závod Čechy
Středisko Praha
Weilova 2e, 102 23 Praha 10

telefon

267 215 931

fax

267 215 931

e-mail

schovajsa@firesta.cz

Odštěpný závod Čechy
Středisko Plzeň
Uhelná 541, 330 03 Chrást u Plzně

telefon

377 945 487

fax

377 945 487

e-mail

plzen@firesta.cz

Organizační složka Slovensko
V záhradách 17,
811 02 Bratislava

telefon

+421 650 400 610

fax

+421 254 415 033

e-mail

hejtmanek@firesta.sk

Středisko ocelových konstrukcí
Křižíkova 68, areál KSB, 660 90 Brno

telefon

532 041 038, 039

R
V

43

2
EXIT 3
CHRLICE

EXIT 196
BRNO-JIH BRNĚNSKÉ
38 IVANOVICE
0
2

Tuřany
LKTB

HOLÁSKY

6

OLOMOUC, OSTRAVA

41

PŘÍZŘENICE

370

2

642

Moravany

E5

Bedřichovice

5

2

DOLNÍ
HERŠPICE

Pod

1

Šlapanice

Brno Tuřany

Dvorska

Kobylnice

4

Hajany

Želešice

Ořechov

BOBRAVA

CHRLICE

Modřice

5

Sokolnice

Bobrava

Popovice

WIEN

3

telefon

4
EXIT 194
BRNO-CENTRUM

EXIT 203
BRNO-VÝCHOD

SLATINA

8

PŘÍMÉ KONTAKTY

Odštěpný závod Ostrava
Palackého 105, areál ČD
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Vodní
nádrž Brno

BŘECLAV, BRATISLAVA

596 136 057

fax

596 136 165

e-mail

stupka@firesta.cz

e-mail
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