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Motto, které zaznívá na konci na-
šeho reklamního spotu, vysílaném na 
RADIOBeat již p es rok, se snažíme  
naplnit i ve spolupráci na námi prová-
d ných zakázkách.

Naše spole nost BBA-MONOLIT, 
s.r.o. se zabývá již desátým rokem pro-
vád ním monolitických železobeto-
nových konstrukcí. Firma disponu-
je stabilizovaným kádrem vedoucích 
i provád cích odborných pracovní-
k  a vlastním vybavení v dostate ném 
množství a to jak v bedn ní, tak v po-
t ebné mechanizaci. Ro ní obrat spo-
le nosti se již 3. rokem pohybuje mezi 
100 – 160 miliony korun. V roce 2008 
dokon íme celkem 8 zakázek v cenách 
cca 10 až 50 milion  K . Naším pri-
márním cílem není obrat, ale zachování 
dostate né kvality a bezproblémového 
pr b hu zakázek. Nabízíme odbornost 
v oboru, což u mnoha našich, zejmé-
na t ch „rychle kvašených“, konkuren-
t  nebývá zvykem. Jsme leny eské 
betoná ské spole nosti.

V letošním roce jsme provád li prá-
ce na 5 bytových projektech. Po átkem 
roku jsme v Beroun  dokon ili monoli-
tický skelet Bytového domu Vlaš ov-

ka, monolitické konstrukce na projektu 
26 RD PANORAMA a železobeto-
nové konstrukce na SO 02 Obytného 
souboru Nové M cholupy v Praze. 
Sou asn  jsme provád li a v kv tnu 
dokon ili 6-podlažní administrativ-
ní budovu a vestavky v halách na No-
vostavb  výrobního závodu ENGEL 
v Kaplici. Následn  jsme za ali pro-
vád t a nyní dokon ujeme monolitic-
ký skelet 8 adových dom  na projek-
tu Vily Císa ka v Praze 5 a 2 bytových 
dom  na akci BS Hv zdárna v Praze 
Chuchli. V sou asnosti jsme v plné rea-
lizaci na akcích SERVODATA 2. eta-
pa na Dolnom cholupské ulici v Pra-
ze 13 a na akci autosalon  PORSCHE 
v Hradci Králové, kde jsme museli, 
po naléhání našeho dobrého partnera 
fy STRABAG a.s., o.z. PS eské Bu-
d jovice, nahradit naše mén  úsp šné 
konkurenty.

Sou asná situace ve stavebnic-
tví klade stále v tší d raz na kvalitu 
a rychlost provedení jednotlivých ástí 
stavby a tudíž i monolitické nosné kon-
strukce. V této dob , kdy se b žn  se-
tkáváme se situací, že objednatelé po-
važují za „terno“, když subdodávka tak 

specifická jako je dodávka monolitic-
ké železobetonové konstrukce, prob h-
ne bez v tších problém . Bohužel je 
v sou asnosti i dost obvyklé, že problé-
my jsou i na druhé stran  „barikády“ 
a bohužel nastává z ejm  období dost 
podobné tomu z první poloviny deva-

desátých let. Spolupracovat dnes se so-
lidním investorem, který v as (a n kdy 
v bec) hradí své pohledávky, se stává 
i pro nás, v tšinou jako subdodavatel-
sky vystupující firmu, p íjemným zpes-
t ením ve více mén  obvyklém stavu. 
A bude h …
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