STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

- kvalitní partner v monolitech

Krytý bazén v Karlových Varech

Nástup celosvětové finanční krize, který zasáhnul i naši zemi, se samozřejmě odrazil i ve stavebnictví a tvrdě zasáhnul všechny
firmy v odvětví. Nevyhnul se ani společnosti
BBA-MONOLIT, s. r. o. I přes obrovský, téměř 60%, propad v tržbách ve srovnání roků
2007 a 2011, naše společnost současnou recesi
„přežívá“ bez výraznějších problémů. Redukcí nákladů dosahujeme stále kladných čísel,
udrželi jsme si základní kvalitní kádr pracovníků a zachovali jsme si vysokou úroveň kvality provedených prací. Nenechali jsme se
strhnout dumpingovými cenami některých firem v oboru na úroveň, kdy jsou pouze dvě
špatné volby - a) nižší cenu kompenzovat nižší kvalitou nebo za b) stavět se ztrátou, což
je „cesta do pekel“. Nyní, jak zdá se, již tro-

chu odeznívá nejhorší období a je cítit drobné oživení. Zda toto oživení trhu bude delší
nebo se jedná pouze o sezónní jev, nedokážeme odhadnout.

Varech. Na této akci jsme v průběhu akce uložili přes 2 500 m3 betonu do cca 8 500 m2 bednění s téměř 400 t armatury. Záběry z realizace
i hotového díla jsou na horních obrázcích.

I přes výše zmíněné problémy se nám
v uplynulých 2 letech podařily zajímavé realizace, z nichž pro potřeby tohoto článku vyjímáme 2 stavby, z nichž jedna je již v provozu a druhá se rodí nyní. Shodou okolností jsou
obě akce městské bazény, což již téměř dělá naší společnost specialistou na tento druh náročných a složitých staveb.

Druhou akcí, na které v současnosti pracujeme pro společnost HOCHTIEF CZ a.s., je Krytý bazén v Sušici. Nyní jsme se propracovali cca
na konstrukce 1. NP a nebýt velkých projekčních
změn na přání investora, spělo by již dílo k dokončení konstrukcemi 3. NP. Tato akce je výrazně složitější ve tvarech pěti různých bazénů
a atrakcí. Ve velkém bazénu bude dokonce realizována, pomocí výkonných protiproudů, první krytá tréninková dráha „na divoké vodě“ pro
kajaky. Bude zde uloženo téměř 3 300 m3 betonu
do 8 800 m2 bednění, včetně cca 380 t armatury.

První akcí, kterou jsme prováděli pro společnost Metrostav a.s. na přelomu minulého
a letošního roku, je Krytý bazén v Karlových

Krytý bazén v Sušici
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