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PŘEDSTAVENÍ FIRMY 
 
 
Firma MORKUS Morava s.r.o. byla založena v roce 2003. V tomto období ještě fungovala jako fyzická osoba  
David Morkus. V červnu 2007 se místem podnikání stala nová provozovna ve Slavíči u Hranic na Moravě, zde  
firma stále sídlí. S nárůstem aktivit a nabízených služeb, byla v roce 2008 provedena transformace na 
společnost s ručením omezeným. Od tohoto data společnost podniká pod názvem MORKUS Morava s.r.o.  
 
V té době byla činnost firmy MORKUS Morava s.r.o. orientována na likvidace a demolice s následným 
využitím skladovacích a výrobních hal, sil, zásobníků a nádrží které byly dodávány a stavěny v repasovaném 
provedení. U nových dodávek jsme tyto materiály nakupovali od různých výrobců. Od roku 2009 jsou již 
veškeré práce prováděny jako komplexní stavby, včetně dodávky a montáže veškerých technologií. Součástí 
nabízených služeb je i provádění drobných i komplexní oprav smaltovaných nádrží, sil a zásobníků včetně 
pravidelných revizních prohlídek. V návaznosti na tyto služby jsme se rozhodli vyhledat kvalitního výrobce 
smaltovaných skladovacích objektů. Po více jak ročním hledání padlo definitivní rozhodnutí. Veškeré naše 
požadavky plně splňoval anglický výrobce smaltovaných nádrží, firma PERMASTORE Ltd. S ním jsme v roce 
2013 podepsali distributorskou smlouvu. Od zahájení činnosti firmy Morkus Morava s.r.o. provádíme taktéž 
stavební práce v průmyslové, zemědělské a komunální sféře.  Od roku 2014 máme vlastní výrobu ocelových 
konstrukcí ve Slavíči u Hranic na Moravě. Vyrábíme a montujeme ocelové montované haly pro zemědělskou, 
průmyslovou a obchodní sféru. V roce 2016 jsme zařadili do nabízených služeb a produktů dodávky a výstavby 
kompletních peletovacích linek. 
 
Firma MORKUS Morava s.r.o. naplňuje veškeré kvalifikační a zákonné požadavky potřebné pro všechny 
uvedené práce a služby. Při těchto činnostech vždy dodržujeme předepsané technologické postupy s důrazem 
na bezpodmínečné plnění všech ekologických kritérií a dodržování podmínek BOZP či protipožární ochrany.   
 
V oblasti výstavby a opravy smaltovaných nádrží, sil a zásobníků a provádění veškerých stavebních prací máme 
více jak desetiletou praxi. Za toto období jsme již realizovali více jak čtyři stovky zakázek různého rozsahu. 
  
V současné době disponuje firma MORKUS Morava s.r.o. několika specializovanými pracovními týmy, které 
jsou vždy vedeny zkušeným šéfmontérem.  
 
 

• Čtyři montážní týmy se specializují na výstavbu smaltovaných sil, nádrží a zásobníků a peletovacích 
linek včetně veškerých technologií.  

• Pět montážních týmů provádí výstavby ocelových a železobetonových hal, opláštění, zastření….  
• Čtyři pracovní týmy, jsou specializované na provádění stavebních prací.  
• Dále disponujeme dvěma kompletně vybavenými demoličními skupinami, které ročně zpracují přes 

150.000tun stavebního a železného materiálu. 
• Máme deset stavbyvedoucích pro řízení velkých projektů. 

 
 
Mimo tyto montážní a demontážní pracovní týmy disponujeme vlastními výrobními kapacitami ve Slavíči u 
Hranic na Moravě.  Zde jsme v roce 2008 zahájili výrobu ocelových konstrukcí, nejdříve v pronajatých 
prostorech, které jsme následně odkoupili a v roce 2014 kompletně zrekonstruovali. 
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Byla provedena výstavba nových výrobních a skladovacích prostor. Došlo ke zpevnění a zvětšení kapacity 
všech skladovacích ploch, modernizaci zámečnické dílny a výstavbě nových kancelářských a výrobních prostor. 
Následně jsme dokončili výstavbu nové výrobní haly a opravu dvou výrobních a skladovacích objektů.  Nová 
výrobní hala byla vybavena portálovými jeřáby, tryskacím a lakovacím boxem, skružovačkou a vodním 
paprskem. Výrobní kapacity ve Slavíči jsou využívány pro podporu našich projektů a tyto služby nabízíme také 
pro širokou veřejnost. V roce 2019 byla uvedena do provozu nová skladovací oblouková hala. V současné době 
se připravuje výstavba nové skladovací haly a garáží pro stavební stroje včetně zpevnění dalších skladovacích a 
odstavných ploch v areálu firmy ve Slavíči u Hranic na Moravě.   
 
Jednotlivé výrobní procesy se nachází v samostatných výrobních halách a tyto jsou následovné:  
 

1. kovovýroba 
2. lakování a tryskání 
3. CNC dělení a zakružování materiálů 
4. výroba smaltovaných a ocelových nádrží 

 
V současnosti má naše firma 80 kmenových zaměstnanců a dosahuje ročního obratu v rozpětí 200-250 
milionů. Jsme držiteli certifikací ISO 9001:2016, ISO 3834-2:2006, ISO 12944, ISO 8501. 
 
 
V současné době nabízí své služby v následujících oblastech: 
 

1. Stavební práce 
- Zemní práce 
- Terénní úpravy a výkopové práce 
- Zakládání staveb 
- Průmyslové stavby 
- Zemědělské stavby 
- Komunální stavby 
- Inženýrské stavby – sítě 
- Rekonstrukce staveb 
- Stavební úpravy komerčních budov, skladů a průmyslových budov 
- Tesařské a pokrývačské práce 
- Vodo-instalatérské a topenářské práce 
- Elektrikářské práce, zabezpečovací technika 
- Rekonstrukce nebytových prostor 
- Rekonstrukce střech a střešních krytin 
- Malování a kladení podlahových krytin 
- Novostavby 
- Projektová dokumentace včetně stavebního povolení???? 
- Bourací, vyklízecí a demontážní práce 
2. Opravy, revize, prohlídky a renovace smaltovaných nádrží, sil a zásobníků 
3. Výkup smaltovaných sil, nádrží a zásobníků 
4. Dodávky a montáže posklizňových linek (sila pozinkovaná i smaltovaná) 
5. Dodávky a montáže smaltovaných sil pro uskladnění vlhké kukuřice 
6. Dodávky a montáže průmyslových a zemědělských hal (nové i renovované) 
7. Výkup ocelových konstrukcí hal včetně demontáže 
8. Dodávka a montáž nových smaltovaných sil, nádrží a zásobníků 
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9. Dodávka a montáž renovovaných smaltovaných sil, nádrží a zásobníků 
10. Odstraňování staveb 
11.  Likvidace technologických celků v průmyslu i zemědělství včetně likvidace odpadů a odkupu 

technologií 
12. Dodávka a výstavba kompletních peletovacích linek na klíč 

 
 
V našem výrobním podniku nabízíme tyto služby: 
 

1. Výroba ocelových konstrukcí 
2. Tryskání ocelových konstrukcí 
3. Lakování a nátěry ocelových konstrukcí 
4. Řezání vodním paprskem 
5. Skružování ocelových profilů 
6. Renovace smaltovaných plechů 
7. Renovace ocelových konstrukcí hal 
8. Prodej nových laminátových sil 
9. Prodej nových a renovovaných ocelových zásobníků 
10. Prodej použitých ocelových konstrukcí hal a trapézových plechů 

 
 
Naše firma Morkus Morava s.r.o. disponuje vlastním projekčním a konstrukčním týmem včetně statika. 
 
 
Více informací naleznete na našich webových stránkách: 
 
www.sila-nadrze.cz 
www.morkus-morava.cz 
www.renovovane-haly.cz 
www.zbiorniki-silosy.pl 
www.permastore.cz 
www.morkus-morava.sk 
www.sila-nadrze.cz 
www.demolice-likvidace.cz 
www.haly-morkus.cz 
www.tryskarna-lakovna.cz 
www.rezani-cnc.cz 
www.peletovaci-linky.cz  

 

Zkrácený průřez referenčními stavbami: 
Stavební práce: 
 

• Přístavba patra panelového domu / Olomouc - stavební práce,  
• WOTAN FOREST a.s./ Solnice - výstavba betonových pařících jam 
• Tomáš Novotný / Brno Helfertova - demolice a výstavba obytného 3p domu 
• Michal Sedláček / Osík - výstavba farmy pro chov prasat 

http://www.sila-nadrze.cz/
http://www.morkus-morava.cz/
http://www.renovovane-haly.cz/
http://www.zbiorniki-silosy.pl/
http://www.permastore.cz/
http://www.morkus-morava.sk/
http://www.sila-nadrze.cz/
http://www.demolice-likvidace.cz/
http://www.haly-morkus.cz/
http://www.tryskarna-lakovna.cz/
http://www.rezani-cnc.cz/
http://www.peletovaci-linky.cz/
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• Ptáček a.s. / Olomouc - rekonstrukce a výstavba skladovacích objektů 
• AgroZZN, a.s. / Zlonice - zemní práce a výstavba spodní stavby skladu kapalných hnojiv 
• AgroZZN, a.s. / Rakovník - zemní práce a výstavba spodní stavby skladu kapalných hnojiv 
• SALIX MORAVA a.s / Kojetín - demolice staré betonové nádrže a zemní práce a výstavba spodní stavby nádrže 
• Vodňanská drůbež a.s. / Vodňany - zemní práce a novostavba strojovny chlazení 
• AQUA Morava a.s. / Kopřivnice - demolice po požáru a výstavba nových objektů 
• AHL s.r.o / Kopřivnice - demolice po požáru a výstavba nových objektů 
• Michal Hric / Kopřivnice - demolice po požáru a výstavba nových objektů 
• Tajba a.s. / Lučenec  - zemní práce a výstavba spodní stavby skladu kapalných hnojiv 

 
Výstavba sil: 
 

• Michal Sedláček / Osík - dodávka a montáž posklizňové linky,  
• Bednar FMT / Jalovisko - výstavba posklizňové linky,  
• Bednar FMT / Třebnouševes - výstavba posklizňové linky,  
• De Heus  /  Bučovice - dodávka a montáž renovovaných skladovacích sil,  
• Envipoint / Karviná - dodávka a montáž renovovaného sila na popílek,  
• Agroslužby Žďár nad Sázavou / Veselíčko - dodávka a montáž renovovaného sila na vápenec  
• KSK Bono / Heřmanice – dodávka a montáž renovovaného sila na obilí,  
• Obilní Technika / Brumov-Bylnice - Výstavba pozinkovaných sil,  
• Obilní Technika / Detva - dodávka a montáž renovovaných sil na pelety,  
• Sufflidowo / Dlutow - dodávka a montáž renovovaných smaltovaných sil,  
• Mlyn Kraszewice / Kraszewice - přestavba smaltovaných sil. 
• Francie / různé lokality -  výstavba 70 smaltovaných sil na vlhkou kukuřici 
• MyWood Pellets / Polomka SK -dodávka a montáž renovovaného sila na piliny 

 
Opravy nádrží na kejdu: 
 

• ZD Kalich / Rodinov - rekonstrukce kejdového hospodářství - střední oprava nádrže,  
• Roudenská zemědělská / Jenišovice - generální oprava nádrže na kejdu,  
• ZD Újezd u Uničova / Újezd u Uničova - střední oprava nádrže + výstelka PVC fólií,  
• BD Tech / Plánice - rekonstrukce kejdového hospodářství – generální a střední oprava nádrží,  
• Farmtec / Okříšky - navýšení stávající nádrže pr. 24 metrů. 
• AGRODELTA / Slušovice  -výstavba repasovaných nádrží na kejdu 

 

Reference opravy nádrží na kapalná hnojiva: 
 

• ADW AGRO / Sedlec, Kojetice - generální opravy nádrží na skladování kapalných minerální hnojiv, navýšení o 2 
luby plechů,  

• UNIKOM / Uhlířské Janovice - generální opravy nádrží na skladování kapalných minerální hnojiv, navýšení o 2 
luby plechů,  

• HOKR / Leština u Světlé - výměna ocelové podlahy u nádrže na kapalná hnojiva,  
• PRIMAGRA / Nepřejov - rekonstrukce skladu kapalných hnojiv,  
• NAVOS / Staré Město - lokální opravy nádrže na kapalná hnojiva,  
• MJM Litovel / Přerov, Litovel - generální oprava nádrží na kapalná hnojiva, včetně navýšení kapacity,  
• TAJBA / Michalovce - generální oprava skladu kapalných hnojiv.  
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Výstavba nových nádrží PERMASTORE na kejdu 
 

• LUKROM / Telecí - nová nádrž na kejdu pr. 8,54/8 lubů,  
• FARMTEC / Vrchoslavice - 3 nové nádrže na kejdu pr. 8,54/8 lubů,  
• ZD Kalich / Rodinov - 1 x nová nádrž na kejdu pr. 8,54/8 lubů,  
• Agrodružstvo Sebranice / Šebetov - 2 x nová nádrž na kejdu pr. 19,3/6 lubů,  
• FARMTEC / Polanka nad Odrou - 3 x nová nádrže na kejdu pr. 17,08/6 lubů,  
• Farma Sousedovice / Sousedovice - 1 x nová nádrž na kejdu pr. 8,54/8 lubů. 
• Družstvo vlastníků / Polanka nad Odrou - zastřešení kejdových nádrží 
• ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. / Číčov - Dodávka a montáž smaltované nádrže na kejdu 

 

Výstavba nových skladů na kapalná hnojiva (nádrže PERMASTORE) 
 

• Agropodnik Trnava / Senica - 3 x nová nádrž na DAM pr. 11,95/7 lubů,  
• FETISTAV / Městec Králové - 4 x nová nádrž na DAM pr. 8,54/8 lubů, 2 x nová nádrž pr. 5,98/8 lubů,  
• Agro ZZN / Bohušovice nad Ohří - 2 x nová nádrž na DAM pr. 11,95/7 lubů.  
• PRIMAGRA / Sušice - výstavba skladu DAM - Sušice 

 

Reference ostatní nádrže a zásobníky: 
 

• Podegrodzie / Polsko - nová nádrž pro ČOV PERMASTORE, pr.7,68/5 lubů?, 
• PIKA / Bzenec - nová nádrž pro ČOV PERMASTORE, pr. 12,81/6 lubů?, 
• LB Minerals / Kaznějov - výměna výsypek u smaltovaných sil, 
• WTE Wasser Technik / Kety PL, výstavba dvou fermentorů pro čističku odpadních vod 
• Čevak / Blatná - výstavba repasované nádrže na ČOV 

 
Od počátku existence firmy Morkus Morava s.r.o. jsme realizovali více než 350 projektů, montáží sil, nádrží a zásobníků 
po celé Evropě 

 

Výstavba montovaných ocelových hal a budov 
 

• Újezdec u Přerova - kompletní demontáž a odkup haly 18x36x6m 
• Velké Svatoňovice - montáž haly, včetně zastřešení 
• Tovačov - montáž výrobní haly včetně stavebních prací 
• Loučka - montáž ocelové konstrukce haly a zastřešení 
• Rimavská Seč - demontáž 6 ks konstrukcí hal 
• Podhoří - montáž zastřešení senážního žlabu 
• Chbany - montáž ocelové konstrukce skladu a stavební práce 
• Klatovy - montáž ocelové konstrukce haly včetně zastřešení a opláštění 
• Horažďovice - demontáže vyhořelé konstrukce haly, montáž nové konstrukce haly včetně světlíku, zastřešení a 

opláštění  
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• Vsetín - montáž ocelové konstrukce včetně zastřešení a opláštění PUR panely  
• Kobylí - montáž ocelové konstrukce haly včetně zastřešení – plachta  
• Hranice - montáž ocelového přístřešku ke stávající hale - včetně zastřešení 
• Brníčko - montáž ocelové konstrukce haly včetně zastřešení a opláštění PUR panely  
• Střelice - montáž ocelové konstrukce haly a přístřešku včetně zastřešení a opláštění PUR panely  
• Horní Kalná - montáž ocelové konstrukce včetně zastřešení a opláštění trapézovým plechem 
• Wotan Solnice a.s. - výstavba pařících jam 
• Olomouc - kompletní nadstavba nového patra panelového domu včetně výtahu a všech instalací  
• ŠKODA AUTO, a.s. - Mladá Boleslav - D10 přístřešek 
• ŽPSV,a.s.-opláštění zásobníku a dopravníku - Litice 
• ŠKODA AUTO a.s. - M1 - Prodloužení přístřešku krčku 
• ŠKODA AUTO a.s. - MB rozšíření přístřešku M2 Sever - Mladá Boleslav 
• ADAMAS,s.r.o. - Dodávka a montáž přístřešku 17x20 – Žatec 
• Vodňánská drůbež a.s. - Novostavba strojovny chlazení - Vodňany 
• ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav - zastřešení kolejí D11 
• UNIKOM a.s., Markovice - snášková hala II 
• AQUA Morava - stavební práce - administrativní budova Kopřivnice 
• Zlínstav a.s.-OLC spol PTÁČEK-správa, a.s.OL 

 
Demolice budov, objektů a technologických celků: 

• Likvidace, demontáž a odkup kovů - Jatka Podivín  
• Likvidace, demontáž a odkup kovů - Multidisplay  s.r.o. Hranice 
• Likvidace, pálení a odkup kovů - lodě, Přístavy a.s. Mělník  
• Likvidace, pálení a odkup kovů - vagony na přepravu kapalin, Zbrojovka Brno 
• Likvidace, pálení, odvoz - Loď Čechie Hradec Králové 
• Likvidace, demontáž, pálení a odkup kovů - Tesla Valašské Meziříčí 
• Likvidace, demontáž, pálení a odkup kovů – výrobní linka Zetor a.s. Brno  
• Likvidace, demontáž a demolice slévárny Krnov  
• Likvidace a demontáž strojního vybavení Zetor Tractors a.s.  
• Demolice výrobního haly T2 Zetor Tractors a.s.  
• Demolice bývalé teplárny - Chropyně  
• Demolice a likvidace VKS Mělník  
• Demolice a likvidace VKS Rimavská Seč  
• Demontáž a vymístění výrobní linky Škoda Auto 
• Demolice technologické části VKS - Lučenec, Tajba a.s.  
• Demolice bývalých kasáren - Vamberk 
• VITALAC, FR, Gare de Quintin - demolice a likvidace výrobních technologii  
• Škoda Auto – demolice a likvidace části výrobní haly Kvasiny, včetně oplocení  
• JTH GROUP Olomouc - demolice budov v bývalém areálu kasáren  
• JTH GROUP ŠUMPERK - demolice bývalé kotelny  
• Škoda Auto Mladá Boleslav - demolice a likvidace objektu U7  
• Zetor Havlíčkův Brod - odkup strojů a zařízení  
• PEWAG Vamberk - demolice a likvidace kasáren  
• Štenberk - demolice kotelny 
• Město Olomouc - demolice a likvidace kasáren 
• Město Olomouc - demolice a likvidace budov v areálu letiště 
• Palma Tumys a.s. - Bratislava demolice a likvidace starého výrobního podniku 

 
 



                              MORKUS Morava s.r.o    sídlo: Lazníky 163,  751 25 Přerov - Veselíčko  
                                                         provozovna: areál bývalého ZD, 753 61 Slavíč - Hranice 
                                                        tel: +420 737 540 190,  IČ: 27848485 , DIČ: CZ27848485 
                                                 zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43420 

 

 
Morkus Morava s.r.o. I www.morkus-morava.cz  I  www.sila-nadrze.cz  I   www.haly-morkus.cz  I +420 737 540 190                                           

 
 

• Škoda auto - Mladá Boleslav - demolice a likvidace staré výrobní haly 
• STAVARON PR s.r.o. - demolice objektu - žst Přerov 
• ŠKODA AUTO a.s. - Likvidace sv. linek Rapid ve svařovně M14 
• KODA AUTO a.s. - Odstranění objektu Z17 - Mladá Boleslav 
• FN Olomouc - Demolice staré vrátnice FNOL- Olomouc 
• ŠKODA AUTO a.s. - D12 - revitalizace dopravníkového mostu - Mladá Boleslav 
• Vodňanská drůbež a.s., bourací práce stávajících objektů č. SO 01-08 a SO 10-12 - Vodňany 
• Škoda Auto a.s. - bourací práce kompresorové stanice - Mladá Boleslav 
• Město Kroměříž – Odstranění objektů a hospodářských budov – 1.etapa - Kroměříž 
• Statutární město-demolice kasáren Neředín 2. etapa, Olomouc-Neředín 
• Město Čáslav - Demolice objektu Čáslav 
• WMJ Company, s.r.o. - demolice budov Martin 
• KŘP Jmk-demolice dvoupodlažního montovaného objektu Podivín 
• KŘP JMK - Demolice objektu - Chrlice 
• Demolice objektů v areálu FN Olomouc - Olomouc 

 

Video reference nádrže: 
https://vimeo.com/298427702   (Reference průřez - smaltované nádrže) 
https://vimeo.com/309447818   (Sklad kapalných hnojiv - Sušice) 
https://vimeo.com/300320091   (Sklad kapalných hnojiv - Senica) 
https://vimeo.com/300320091   (Smaltované nádrže na kejdu - Polanka) 
https://vimeo.com/300290878   (Sklad kapalných hnojiv - Lučenec) 
https://vimeo.com/300289087   (Smaltovaná nádrže na kejdu - Lubina) 
https://vimeo.com/300269327   (Smaltované nádrže pro BPS - Illsede Německo) 
https://vimeo.com/300150846   (Sklad kapalných hnojiv - Fertistav a.s.) 
https://vimeo.com/300133179   (Sklad kapalných hnojiv - Bohušovice) 
https://vimeo.com/300084604   (Smaltované nádrže na kejdu a močůvku - Vrchoslavice) 
https://vimeo.com/298427189  (Smaltovaná požární nádrž - Wolters Packing Czech s.r.o) 
 
 
Video reference sila a zásobníky: 
 
https://vimeo.com/298427189   (Reference průřez - smaltovaná sila) 
https://vimeo.com/310186900   (Peletovací linka - Králíky) 
https://vimeo.com/300993181   (Smaltovaný zásobník - Sloupnice) 
https://vimeo.com/300952833   (Reference průřez - smaltované zásobníky) 
https://vimeo.com/300967640   (Posklizňová linka - Bardějov) 
https://vimeo.com/300929622   (Smaltovaná sila na vlhkou kukuřici - Corre Francie) 
https://vimeo.com/300927513   (Pozinkovaná sila - Jalovisko) 
https://vimeo.com/300977584   (Smaltované zásobníky na cement - Maďarsko) 
https://vimeo.com/300950278   (Posklizňová linka - Sedláček) 
https://vimeo.com/300995217   (Smaltované zásobníky - Sufflidowo Polsko) 
https://vimeo.com/300995217   (Posklizňová linka - Třebnouševes) 
https://vimeo.com/148874231   (Smaltované zásobníky - mlýn Kraszewice Polsko) 
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Video reference demolice a likvidace: 
 
https://vimeo.com/149672996    (Demolice ocelového komína  - Jablůnkov) 
https://vimeo.com/315141592    (Demolice ŽST Přerov) 
https://vimeo.com/310824373    (Demolice ubytovny Čáslav) 
https://vimeo.com/309046321    (Demolice základů letiště Neředín Olomouc) 
https://vimeo.com/306708005    (Demolice a likvidace po požáru a výstavba nových hal Kopřivnice) 
https://vimeo.com/305917276    (Demolice obytných domů Přerov) 
https://vimeo.com/299155908    (Demolice bývalé slévárny Krnov) 
https://vimeo.com/296952374    (Průřez reference demolice) 
https://vimeo.com/106874448    (Demolice haly Zetor Brno) 
https://vimeo.com/115131059    (Demolice teplárny Chropyně) 
https://vimeo.com/149675553    (Demolice kasáren Vamberk) 
https://vimeo.com/198652286    (Demolice kasáren Šibeník Olomouc) 
 
Video reference výstavba hal: 
 
https://vimeo.com/199624494    (výstavba skladovací haly – Střelice) 
https://vimeo.com/199624294    (výstavba zemědělské haly Kobylí) 
https://vimeo.com/199624115    (výstavba skladovací hal Dašice) 
https://vimeo.com/158898344    (výstavba výrobní haly Slavíč) 
https://vimeo.com/196030566    (výstavba zemědělské haly Osík) 
https://vimeo.com/309219365    (Ocelová konstrukce haly Adamas s.r.o. Žatec) 
https://vimeo.com/309114130    (Zastřešení kolejí u haly D11 - Škoda Auto MB) 
 
 
 
https://vimeo.com/309083647    (Snášková hala Unikom a.s. - Markovice II) 
https://vimeo.com/304883546    (Reference směs haly 2018) 
https://vimeo.com/300066503    (Jezdecká hala Lhotka) 
https://vimeo.com/300065403    (Skladovací hala Dobrovice) 
https://vimeo.com/300064269    (Ocelová konstrukce pro EHB dopravník - Škoda Auto MB) 
https://vimeo.com/300064269    (Skladovací hala - Horka u Nové Paky) 
https://vimeo.com/300031151    (Zemědělská skladovací hala - Petřvald) 
https://vimeo.com/300016366    (Snášková hala Unikom a.s. - Markovice I) 
https://vimeo.com/300015494    (Zemědělská hala - Kunovice) 
https://vimeo.com/300014582    (Sklad vína - Kobylí) 
 
 
Katalogy v elektronické podobě: 
 
Pro prohlížení je zapotřebí mít nainstalovaný Flash přehrávač. 
Ke stažení zde:  https://get.adobe.com/cz/flashplayer/ 
Katalog demolice a likvidace - http://www.likvidace.sila-nadrze.cz/ 
Katalog referencí - http://www.reference.sila-nadrze.cz/ 
Všeobecný katalog - http://www.katalog.morkus-morava.cz/ 
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Nádrže pro BPS a ČOV - http://www.morkus-morava.cz/images/stazeni/nadrze-pro-bioplynky.pdf 
Montované haly - http://www.haly.sila-nadrze.cz/ 
 

 
Díky mnohaletým zkušenostem a realizovaným stavbám, demolicím a likvidacím technologických celků po celé 
České a Slovenské republice může firma MORKUS Morava s.r.o. nabídnout svým zákazníkům kvalitní služby 
včetně garance dodržení termínů, dodržování všech zásad BOZP.  Výsledky naší odborně způsobilé činnosti 
nejsou dány slovy, ale realizovanými zakázkami a zejména důkladnou certifikací kvality. 

 
Ve Slavíči dne 15. 12. 2020 
 
 
 
                                                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                                            David Morkus 
                                                                                                                                                            jednatel společnosti 
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