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Významné firmy

Olomoucká společnost
IP systém není pouhou
stavební firmou. Její při-
danou hodnotu tvoří
především vývoj a vlast-
ní výroba železobetono-
vých konstrukcí, které
se stávají základem sta-
veb, jež společnost reali-
zuje.

S
polečnost IP systém si zaklá-
dá na tom, že provádění sta-
veb neřeší formou najímání
sezonních pracovníků a živ-
nostníků, ale svými kmenový-

mi zaměstnanci, kterých má v součas-
nosti více než dvě stovky.
„Jedná se o dlouhodobý trend v roz-

vojové strategii firmy. Rostoucí zájem
o naši práci ze strany investorů, vý-
sledky společnosti a stabilní pracovní
kolektiv jsou důkazy, že jsme zvolili
správnou cestu,“ říká ředitel firmy To-
máš Petrle.
Společnost se podílí na dodávkách ši-

rokého spektra staveb od průmyslo-
vých objektů až po multifunkční ob-
čanské celky. Zakázky realizuje po
celé České republice i na Slovensku.
„Co se týče velikosti prováděných

staveb, nemáme limity. Stavíme halo-
vé konstrukce, jejichž cena nepřesáh-
ne 10milionů korun, ale také areály za
více než 100 milionů. Mimo kvalitně
provedenou práci, zázemí stavební fir-
my, která kdykoli v budoucnu pomů-
že při požadavcích na změnu, úpravu,
popřípadě přestavbu v souvislosti se
změnou užívání, nabízíme pro investo-
ry zajímavé dodací lhůty, které se u na-
šich halových konstrukcí počítají vmě-
sících a ne v letech. Nejednou jsme
naše zákazníky přesvědčili, že halo-
vou stavbu v objemudo 20milionů ko-
run umíme postavit za pět měsíců.
O kvalitě naší práce svědčí zejména

skutečnost, že většinu realizací prová-
díme pro zákazníky, kteří se s naší pra-
cí seznámili již v minulosti. Výjimkou
nejsou firmy, pro které rozšiřujeme je-
jich areály užmnoho let. Zde bych zmí-
nil například firmu Alfun z Bruntálu,
se kterou spolupracujeme od roku
2006 a nyní dokončujeme již pátou
etapu realizace, nebo olomouckou fir-
mu Nutrend, pro kterou realizujeme
od roku 2004 už pátou etapu výstav-

by,“ představuje ředitel práci společ-
nosti.
Některé objekty jsou k vidění přímo

v Olomouci či jejím okolí, za všechny
lze zmínit například dodávku železo-
betonových konstrukcí dvou tribun
naAndrově stadionu a výrobu vstupní-
ho portálu na tento stadion. O nic
méně zajímavou stavbou je olo-
moucká Silo Tower, nástavba na ob-
jekt stávajícího sila, která získala cenu
Stavba roku Olomouckého kraje 2014.
Společnost IP systém se na výstavbě
podílela dodávkou unikátní nosné
konstrukce, díky které se objekt stal
dominantou okolí.
Mezi výrazné halové stavby v blízkos-

ti Olomouce patří například logistický
sklad Kauflandu ve Velkém Týnci, are-
ál společnosti EGT a sklad společnosti
Čerozfrucht ve Velké Bystřici. V sou-
časnosti IP systém dokončuje výstav-
bu výrobní a skladové haly pro firmu
Linaset v Bruntále nebo výstavbu ad-
ministrativní budovy společnosti Mie-
le Technika v Uničově.
Své sídlo má IP systém v Olomouci

v městské části Chválkovice. Nachází
se zde administrativní budova i výrob-
ní závod, kde vznikají prefabrikované
prvky o hmotnosti až 40 tun. V součas-
nosti výrobní závod zpracuje měsíčně
v průměru 2 000 metrů krychlových
betonu. V příštím roce zde bude posta-
vena nová výrobní hala, díky které se
nejen zvýší produkce, ale také budou
uvedeny do provozu nové výrobní
technologie. Rozšířením výroby dojde
rovněž ke vzniku nových pracovních
míst.
Zájemci o práci však nemusí čekat až

do příštího roku, zaměstnance společ-
nost hledá už nyní. „Aktuálně nabírá-
me nové pracovníky zejména na děl-
nické pozice. Nabízíme pevné zázemí
ve stabilní společnosti, možnost rozší-
ření odbornosti, zaměstnanecké bene-
fity, řadu pravidelných společenských
akcí a především práci ve výborně
technicky vybaveném a moderním
areálu firmy. Každého pracovníka si
u nás vážíme a těšíme se na nové kole-
gy, na jejichž schopnostech budeme
moci stavět,“ dodává Petrle.
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Sázka na vlastní výrobu
prefabrikátů se vyplácí


