STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

- kvalitní a spolehlivý partner
V dnešní době je specializace alfou i omegou dalšího rozvoje stavební firmy. Tato zkušenost
ze stavebního trhu v Německu
vedla majitele společnosti rovnou cestou k založení úzce
specializované společnosti.
Vzhledem k odborné minulosti
na výstavbě JETE bylo rozhodnuto – monolitické konstrukce
ze železobetonu.
Jak již název Beton, Bednění,
Armatura = MONOLIT vypovídá,
zabývá se společnost BBA MONOLIT,
s.r.o. pouze prováděním kompletních monolitických železobetonových
konstrukcí. Vznikla sice až v roce
1998, avšak společná historie jejího
základního odborného kádru sahá již

bedněné plochy přes 30 000 m2 s lhůtou
provádění okolo 6 měsíců. I přesto se
firma na našem trhu počítá raději mezi
menší a zakázky tohoto rozsahu příliš
„nemiluje“.
Od počátku svého vzniku společnost BBA-MONOLIT, s.r.o. spolupracuje cíleně s užším okruhem partnerů,
což má velmi příjemný dopad na objem
špatně vymáhatelných pohledávek,
takže se dá konstatovat, že společnost je
finančně stabilizovaná a po 6-ti letech
finanční askeze bude stavět v příštím
roce skladové a kancelářské zázemí ve
Vestci u Prahy.
Za dobu své existence firma BBA-MONOLIT, s.r.o. provedla 82 zakázek
a nyní jsou v realizaci další 3 zakázky.
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někam k roku 1993. Tehdy jako jedni
z prvních zákazníků společnosti PERI
nezaváhali a pořídili si první systémové
bednění. Tato finančně velmi náročná
investice se z dnešního pohledu velmi
výrazně vyplatila. Počtem realizovaných zakázek došlo nejen ke stabilizaci
a zkvalitnění týmu pracovníků na všech
úrovních, ale i postupnému doplnění
a obměně bednění, takže dnes si společnost „troufne“ i na zakázky s velikostí

V současnosti je těžiště prováděných
zakázek v oblasti realizace monolitických skeletů různých bytových
a polyfunkčních domů o objemech
bednění mezi 10-15 000 m 2 - v tomto
roce realizováno BD Na Hřebenkách, Praha 5, Polyfunkční domy
POLYGONIS v Berouně, Obchodně
administrativní centrum (SO Ap, B)
IGY Č. Budějovice a nyní v realizaci
BD Pod Balkánem, Praha 8 a hotel
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ARCHIBALD, Žitná, Praha 2). Tento
druh zakázek vhodně doplňuje realizace různých nádrží (retence, vodojemy,
technologické nádrže, ČOV), případně
další menší akce pro naše dlouhodobé
partnery. Společnost se může pochlubit i některými „katalogovými“
realizacemi, např. vila v Roudnici nad
Labem od arch. Lábuse, vila v Praze
- Hodkovičkách od arch. Vávry. Mezi
další významné realizace určitě patří:
Ok resní ředitelství POLICIE ČR
v Semilech, obchodní centrum HILTI
v Průhonicích, Slovanský dům objekt
C, ÚSP Psáry, Bytové domy Záběhlice,
FÚ J. Hradec, ZŠ H. Počernice a BD
Ovenecká. A protože za firmu nejlépe
mluví odvedená práce, představme si
některé konstrukčně obtížné či jinak
odborně zajímavé realizace:
• Sportovní komplex SK Malešice (viz. obr. 1)
Zajímavě architektonicky pojatý
sportovní komplex s kombinací pohledového betonu a dřevěného obkladu
sestávající ze 4 vzájemně propojených
objektů, sendvičové zdivo ze železobetonu, fasádní pohledové betonové
stěny vysoké až 7,8 m, realizace
v roce 2002, gen. dodavatel: SAPROS
spol. s r.o.
• Obytný soubor Kavčí Hory 2
(viz. obr. 2)
Obytný soubor sestávající ze společného PP – garáží a 5-ti samostatných
obytných objektů o 6-ti podlažích
s odvážnou architekturou, na provádění
špičkově navrženo, realizováno v roce
2003, gen. dodavatel: KONSTRUKTIS
NOVOSTAV a.s.
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• OAC IGY České Budějovice,
objekt Ap, B (viz. obr. 3)
Rozsahem nadstandardní novostavba 5-ti podlažních garáží s obchodním
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prostorem v 1. NP s vyššími požadavky
na kvalitu povrchů a konstrukčně zajímavá rekonstrukce stávajících sýpek
vestavbou stropů a komunikačních
prostor 8-mi podlažního objektu, realizováno v roce 2004, gen. dodavatel:
STRABAG a.s.
• Administrativní a skladový
objekt SERVODATA, Dolnoměcholupská (viz. obr. 4)
Skladový a administrativní 4-podlažní objekt se zajímavou elipticky zakřivenou dominantou skrývající hlavní
komunikační prostor z kombinace železobetonu, oceli a skleněných tvárnic,
realizace v roce 2001, gen. dodavatel:
Podzimek a synové a.s.
• Sportovní hala v Jindřichově
Hradci (viz. obr. 5)
Konstrukčně i vzhledově zajímavá
sportovní hala se šikmou monolitickou
konstrukcí tribun, zajímavě řešená část
podpěrné konstrukce zastřešení do
tvaru písmen, realizace v roce 2002,
gen. dodavatel: STAVCENT a.s.
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