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25. 9.

7. 11.

byl vydán pokyn k zahájení prací na
stavbě Celková přestavba a rozšíření Ústřed-
ní čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha.

proběhl Kick off meeting za účasti
nejvyššího managementu všech společností

24. 10. se konala tisková konference Svazu
podnikatelů ve stavebnictví v ČR v prostorách

Nadace ABF s tématem hodnocení součas-
ného a budoucího vývoje českého stavebnic-
tví. Součástí tiskové konference bylo vystou-
pení generálního ředitele Ing. Martina
Doksanského s prezentací skupiny SMP a po-
hledem na realitu současného českého sta-
vebnictví.

Sdružení ÚČOV Praha ve složení SMP CZ jako
vedoucí účastník a členové HOCHTIEF CZ,
Degrémont a Wassertechnik. Sdružení se
podílí na projektu CELKOVÁ PŘESTAVBA
A ROZŠÍŘENÍ ÚČOV PRAHA NA CÍSAŘSKÉM
OSTROVĚ. Více v rubrice DIVIZE 6, VELKÉ
PROJEKTY.

byla projednána 3. aktualizace plánu
2013 (III. recalage) a plán roku 2014 s akcio-
nářem.

proběhlo slavnostní otevření stavby
„Rekonstrukce mostu ev. č. četně
rampy v Kopřivnici“. Stavbu provádělo stře-
disko 15 pana Jindřicha Jindry.

13. 11.

11. 12.
480-002 v

11. 11.

20. 11.

byla podepsána dohoda o spolupráci
na základnách Brandýs, Beroun a Nučice me-
zi SMP CZ a Průmstavem.

se v hotelu Čechie uskutečnilo
2. setkání manažerů skupiny SMP v letošním
roce. Byl probrán plán roku 2014 a strategie
skupiny v obchodní a technické oblasti.

Vážené kolegyně, vážení
kolegové,
když jsem si pročítal první
číslo letošního Zpravodaje
SMP, které vyšlo na za-
čátku roku, nemohl jsem
se ubránit bilancování, zda
se vše, co jsme si před-

sevzali a přáli, podařilo naplnit. Věděli jsme,
že rok, který přichází, nebude jednoduchý.
Byly okamžiky, kdy jsme se mohli společně
radovat nad dosaženými úspěchy, ale došlo
i na nutná, a pro některé z nás nepříjemná,
rozhodnutí a opatření. Jedno moudré přísloví
praví: „Když padá strom, nadělá více hluku,
než když roste les“. Nebylo by proto správné,
abychom na rok s třináctkou na konci hleděli
jen v černých brýlích. Rok 2013 totiž přinesl
i mnohá pozitiva, výzvy a naděje:

potvrdila se správnost strate-
gického záměru rozložit možná rizika
jednooborového podnikání do více
segmentů stavebního trhu. Diverzi-
fikace SMP CZ do vodohospodářských
staveb umožnila vykrýt propad aktivity
v tradičním oboru dopravního stavi-
telství. I proto jsme nemuseli přistu-
povat k drastickému snižování počtu
zaměstnanců

francouzský akcionář rozhodl o roz-
šíření Skupiny našich společností (SMP
CZ, Freyssinet CS, ARKO Technology,
SMS) o sesterský Průmstav. Portfolio
činností naší Skupiny se tak rozšířilo
o obor pozemních staveb, díky čemuž
jsme schopni realizovat téměř jakékoliv
stavby

pozvolna se začínají projevovat vý-

sledky vzájemné spolupráce mezi
všemi společnostmi Skupiny v obchod-
ní, technické i výrobní oblasti, včetně
zázemí firem

bylo přijato rozhodnutí vybudovat
ve vybraných regionech základny s cí-
lem trvale v nich působit a usilovat zde
o stavby v oblastech všech našich spe-
cializací

uplatňovaná kultura bezpečnosti
přinesla efekt v podobě zcela zásadního
snížení počtu úrazů. Pro srovnání v roce
2003 jsme evidovali v SMP CZ 29 pra-
covních úrazů, v roce letošním pouze
jeden. Celá skupina všech pěti našich
firem eviduje dva drobné pracovní úra-
zy od začátku roku 2013

získali jsme oprávnění realizovat
stavby v oboru jaderné energetiky

i přes pokles aktivity se podařilo
splnit plánovaný hospodářský výsledek

díky úspěchu na obchodním poli
máme přiměřený klid pro plánování
příštího roku (zvláště pak díky konečně
zahájené Ústřední čistírně odpadních
vod v Praze)

I přes vše výše uvedené není možné ne-
vzpomenout i to, co se nepodařilo. Navzdory
tomu, že jsme si všichni nepochybně přáli,
aby se hospodářská, ekonomická a spole-
čenská situace u nás v zemi posunula do
stabilnější, předvídatelnější a smysluplnější
podoby, realita ve stavebnictví odrážela další
pozvolný propad stavební výroby se všemi
souvislostmi a důsledky. Nepodařilo se nám
v rámci Skupiny splnit roční plán v aktivitě,
což se negativně projevilo v nepokrytí fixních
nákladů i v činnosti a výsledcích Servisní

divize. Prefa a výrobna ocelových konstrukcí
nedokázala nahradit výpadky ve výrobním
programu a vlivem nedostatku poptávky na
trhu přijímala zakázky se špatnou konečnou
marží. Naší slovenské dceřiné společnosti
SMS se nepodařilo administrativně předat
a dofakturovat projekt dostavby dálnice A2
v Polsku (z velké části vlivem obstrukcí
objednatele). Nové vedení další dceřiné spo-
lečnosti Freyssinet CS, které převzalo její ří-
zení na počátku roku 2013, napravovalo po
celý rok chyby z minulosti. Pokles aktivity,
problémy s dostatkem kvalitní zakázky pro
naše pevné základny v Berouně a v Brandýse,
rozšíření Skupiny našich společností a výše
uvedené potíže přinesly potřebu orga-
nizačních změn, které byly vyhlášeny v čer-
venci a postupně se realizují. V posledních
třech měsících jsem při četných návštěvách
staveb a našich základen zaměstnancům

prezentoval a vysvětloval důvody i smysl
těchto rozhodnutí, jejichž efekt se naplno po-
zitivně projeví v roce 2014.

Vážení spolupracovníci, nastávající rok ne-
bude jednodušší a lehčí než ten letošní. V tr-
vale se měnícím světě okolo nás to bude
i nadále neustálý boj o každý detail na stavbě,
o spokojenost našich zákazníků, kladné eko-
nomické výsledky, o zajištění dostatečného
množství bonitních zakázek pro budoucí roz-
voj. Vzhledem k tomu, že ale znám schop-
nosti Vás všech, nepochybuji o tom, že to
bude boj úspěšný. Děkuji za Vaši práci pro
Skupinu našich firem a za celkové nasazení
v letošním roce. Přeju Vám krásné Vánoce,
radost z rodinné pohody a hodně zdraví a sil
do příštích let.

Martin Doksanský

Úvodník, Aktuality
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D2 - VMS Brandýs
D5 - Břeclav - Úpravna vody Kančí obora
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D8 - Byla zahájena rekonstrukce úpravny vody Varnsdorf, Špičák,
Dceřiné společnosti - Arko
Freyssinet
Stavby mostov Slovakia, Rok a více poté - Plavecký areál Šutka
Životní prostředí, IMS, Personální útvar
Otázky pro... Janu Dinebierovou, Společenská odpovědnost - Bohuš Eliáš
Vánoční charitativní akce



VÝVOJ A INOVACE

Pracovníci Divize 2, střediska 23 namontovali
v březnu 2012 přes 10 000 m těchto panelů
v tunelu Blanka. Abychom získali jistotu, že
takto provedený obklad je výhodnější nejen
ekonomicky a technologicky, rozhodli jsme
se provést ještě dvě doplňující zkoušky, a to
na požární odolnost a odolnost proti tříšti-
vosti.

Tato zkouška vyžadovala dokonalou přípravu,
která spočívala ve vypracování projektu
zkoušky, výrobě zkušebních desek, ve kte-
rých byla osazena celá řada čidel a měřických
zařízení. Desky musely „zrát“ tři měsíce a te-
prve potom byly dopraveny do Požární zku-
šebny PAVUSu ve Veselí nad Lužnicí.

Zkouška simulovala situaci jaká je v tunelu
Blanka, kde byla nosná část tunelové trouby
provedená metodou milánských stěn, obklá-
dána tenkostěnnými panely z vláknobetonu.
Při zkoušce byla obkladová část zahřívána po
dobu 180 minut teplotou 1 100°C (foto č. 1).

Přitom povrchová teplota na vzorku nosné
stěny byla nižší než 300 C. Po zkoušce a po
vychladnutí bylo shledáno, že obkladové pa-
nely jsou mírně vyboulené, jejich povrch je
však nenarušený – neoprýskaný. Povrch de-
sek z ohřívané strany byl pokryt nepravidel-
nými prasklinami (foto č. 2).
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Zkouška požární odolnosti

°

Tento výsledek je
možno považovat za
průlomový, protože
při srovnání s kon-
strukčními postupy
založenými na mo-
krých procesech,
kterými se běžně upravuje tunelové ostění,
nedochází k vystřelování kusů betonu, které
mohou následně ohrožovat osoby v době po-
žáru v tunelu. Za mokré procesy označujeme
provedení pohledové části přibetonováním
nebo torkretem. Podle informací z dostupné
literatury i při použití polypropylénových vlá-
ken do materiálu ostění (beton, torkret), od-
dálí se proces poškození povrchu (odstřelo-
vání kusů betonu) řádově o 30 minut.

Tato zkouška simuluje odolnost obkladových
panelů proti kamenům vystřelovaných koly
vozidel jedoucích v tunelu nebo po vozovce,
po jejíž stranách jsou opěrné zdi obložené
těmito panely. Zkouška je normová a byla

provedena ve zkušeb-
ně TZÚS Praha 9. Pře-
dem vyrobený panel je
upevněn horizontálně,
obdobně jako v provo-
zu, tj. pomocí šesti
upevňovacích šroubů
(foto č. 3). Na panel je
předepsaným způso-
bem spouštěno ky-
vadlo se závažím, které
má zkoušenou plochu
porušit. Přitom se vy-
hodnocuje způsob
a velikost porušení,
množství uvolněného
materiálu apod.

Pro zkoušku, která proběhla dne
19. 11. 2013 v dopoledních hodinách
byly připraveny 2 vzorky, které se lišily
způsobem vyztužení desky v neutrální
ose. Jednou byla použita svařovaná síť
s pozinkovanou úpravou s oky 40 mm x
40 mm a tloušťky drátu 2,8 mm. Podru-
hé síť z čedičové tkaniny s oky 5 mm x
5 mm, dodaná firmou VERTEX Litomyšl.

V obou případech po dopadu závaží ne-
došlo k uvolnění žádného materiálu
a pouze v místě dopadu vznikla trhlinka
0,2 mm (foto č. 4).

Jsme opravdu rádi, že jsme v rámci progra-
mového projektu MPO v resortním programu
TIP Progresivní vláknobetonové prvky a kon-
strukce FR TI2/496 vyvinuli výrobek, který má
takové vlastnosti a je velikou šancí k uplatně-
ní na stavebním trhu.

Výrobek je chráněn jako užitný vzor č. 25645
u Úřadu průmyslového vlastnictví od
1. 7. 2013 a byl přihlášen do soutěže X. roč-
níku soutěže ČKAIT na Cenu inženýrské ko-
mory 2013.

Odolnost proti tříštivosti

Na základě poptávky ČVUT Fakulta stavební,
katedry betonových konstrukcí máme vyro-
bit pro cyklostezku na Rokycansku v Choce-
nicích dva montované cyklopointy z vlákno-
betonu a vysokopevnostního betonu podle
architektonického návrhu společnosti „Do-
my jinak“.

Účelem projektu je vytvořit snadno monto-
vatelný prvek, sestávající se ze základní desky
3,3 x 3,6 m z vláknobetonu, na kterou budou
následně osazeny dvě lavice, stolek a vše bu-
de zastřešeno prvkem tvaru U. Přístřešek
a stolek mají být vyrobeny z vysokopevnost-
ního drátkobetonu, který umožní docílit vy-
sokou štíhlost konstrukce. Recepturu pro vy-
sokopevnostní beton poskytne laboratoř
ČVUT FS, která má s tímto materiálem vícele-
té zkušenosti.

V současné době se připravují ve VMS dřevě-
né formy, ve kterých budou jednotlivé prvky
betonovány. Přitom se také v maximální míře

Vladimír Brejcha

využije ocelových stolů, které slouží k výrobě
stěn PHS.

Prvky je nutné vyrobit s maximální přesností,
aby bylo možné sestavit celou stavebnici na
místě s minimálními tolerancemi. Cyklopoin-
ty jsou navrženy s výrazným žlutým nátěrem,
který má symbolizovat značení na cyklos-
tezkách.

Projekt bude financován částečně z peněz
grantů, částečně z rozpočtu zadavatele. Stav-
ba musí být realizována ještě v letošním roce,
takže pro její výrobu nezbývá příliš času.

V případě jejího úspěšného naplnění se
rýsuje možnost aplikace tohoto díla na řadě
dalších cyklostezek, které vznikají po celém
území České republiky. Jejich předností by
měla být rychlost výstavby, bezúdržbovost,
estetika a hlavně odolnost proti poškrábání,
k jakému dochází hlavně u staveb cyklopoin-
tů prováděných ze dřeva.

Doplňující zkoušky obkladových tenkostěnných panelů z vláknobetonu

Cyklopointy - výroba v prefě Brandýs
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STAVBA SILNICE II/231 V PLZNI,
PLASKÁ-NA ROUDNÉ-CHRÁSTECKÁ
SO 204 MOST PŘES BEROUNKU

Vážení kolegové,
v červnu letošního roku a s tříměsíčním zpož-
děním byly zahájeny naše práce na této stav-
bě. Bohužel po dvou dnech co jsme převzali
staveniště jsme museli práce přerušit. Pří-
roda a hlavně řeka Berounka vyhrála nad
SMP CZ a ze staveniště nás vyhnala a zaplavi-
la základy opěr více než 2 m vody.
Naše firma provádí na stavbě Silnice II/231
v Plzni, Plaská-Na Roudné-Chrástecká sta-
vební objekt 204 Most přes Berounku pro
sdružení Eurovia CS, a. s. a Swietelsky staveb-
ní, s. r. o. Investorem této stavby je Správa
a údržba silnic Plzeňského kraje. Bohužel ne-
jsme 100 % zhotovitelem celého stavebního
objektu. Přejímka staveniště proběhla po
zhotovení pilotového založení a základů opěr.
Rovněž konstrukci pilíře prováděl jiný pod-
zhotovitel pro sdružení. Rozdělení stavby je
rovněž i v části mostního vybavení a příslu-
šenství, které se bude realizovat v pří-štím
roce. V podstatě pro nás stavba skončí prove-
dením monolitických říms a úplný zá-věr
bude zatěžkávací zkouška nosné konstrukce
mostu.
Hlavním důvodem výstavby nového pře-
mostění je dlouhodobě nevyhovující staveb-

nětechnický stav stávající-
ho mostu a jeho šířkové
uspořádání. Z těchto důvo-
dů byl most pro silniční
dopravu uzavřen. Nový most je nyní čtvrtým
přemostěním řeky Berounky v cca 80 m dlou-
hém úseku řeky. Vedle ocelového nýtovaného
příhradového železničního mostu z roku
1918 stojí mostní mobilní vojenské provizori-
um MMT-100 pro zajištění dopravního spo-
jení. Dále po proudu řeky je historický železo-
betonový obloukový most z 20. let minulého
století a skupinu mostů uzavírá námi budo-
vaná novostavba.

Bednění opěry 1



Pro přemostění řeky Berounky v relativně
plochém území údolní nivy byla zvolena
subtilní, spojitá, plnostěnná trámová ocelo-
betonová spřažená nosná konstrukce o dvou
polích. Most je kolmý a úhel křížení s vodote-
čí v prvním mostním otvoru je 75°.
Poloha umístění opěr a pilíře byla navržena
s ohledem na průtok Berounky pod stávají-
cím silničním a železničním mostem s mož-
ností přístupu k opěrám a požadavkem na
zachování některých objektů kanalizace
a bývalé ČOV (zejména stavidlo s přepadem).

Opěry a pilíř jsou že-
lezobetonové založené
hlubinně na velkoprů-
měrových pilotách dél-
ky 11,0 m resp. 10,0 m
vetknutých do vrstev
mírně zvětralých pís-
kovců (R4). Křídla opěr
jsou rovnoběžná se
svahovými kužely.
Opěry jsou navrženy
jako masivní železobe-
tonové s rovnoběžný-
mi křídly. Dřík je tloušť-
ky 3,7 m a navazuje na
základ výšky 1,5 m, do
kterého jsou vetknuty
piloty. Úložný práh ply-

nule navazuje na dřík opěry. Horní povrch
úložného prahu je v příčném směru vodorov-
ný a v podélném sklonu směrem k závěr-
né zídce.

Pilíř je navržen jako masivní železobetonový.
Dřík je tloušťky 2,0 m a šířky 12,3 m (shodně
s šířkou mostu). Čelní líce dříku pilíře jsou
navrženy s kamenným dodatečně kotveným
obkladem. Na návodní a povodní straně pilíře
je navržen kapkovitý tvar z důvodu minimali-
zace odporu při zvýšených průtocích řeky
Berounky a zachytávání spláví. Lícové strany
povrchů spodní stavby budou opatřeny žulo-
vým kamenným odkladem.
V přechodové oblasti je použita konstrukce
přechodu s přechodovou deskou dl. 4,0 m
(resp. 5,0 m u OP10) a tl. 300 mm.
Nosná konstrukce je spojitá plnostěnná trá-
mová ocelobetonová spřažená o dvou polích.
Rozpětí nosné konstrukce je 62,5 m + 65,0 m
= 127,5 m a celková délka ocelové části nosné
konstrukce je 128,6 m. Nosná konstrukce má
trojici svařovaných ocelových hlavních nos-
níků tvaru nesymetrického I profilu s kruho-
vými náběhy k pilíři a lineárně se snižující
výškou směrem k opěrám danou podélným
vedením nivelety komunikace. Konstrukční
výška je u opěr OP1 2,475 m a OP3 2,457 m
a nad pilířem 4,615 m.
Nosníky v osové vzdálenosti 3,65 m jsou
spřaženy s deskou mostovky z železobetonu.
Směrem k hlavním nosníkům je deska opat-
řena náběhy. Tloušťka desky je proměnná
0,288 m v poli až 0,421 m nad nosníkem.
V přechodu na opěru je okraj desky vyztužen
koncovým příčníkem výšky 0,635 m a šířky

0,91 m až 1,31 m. Do
koncového příčníku je
kotvena konstrukce
mostního závěru.
Horní povrch desky
sleduje tvar mostního
svršku tzn., že ve vo-
zovkové části je tvar
střechovitý se sklonem
2,5 % a v římsové části
je sklon dostředný vle-
vo 2,5 % a vpravo 4,0 %.
Před opěrou je kon-
strukce plynule rozši-
řována z důvodu situo-
vání křižovatkového
klínu. Vzdálenost no-
sníků je měněna li-
neárně od 3,65 m do
4,32 m. Krajní nosníky
jsou půdorysně zalo-
meny. V místě lomu je
navrženo příčné pří-
hradové ztužidlo pro
eliminaci vlivu tohoto
zalomení (odklon cca
2,5 %).
V oblasti záporných
ohybových momentů
nad pilířem je navržena
dolní spřažená deska.
Konstrukčně je dolní

4 %

deska dělena na mono-
litickou a prefabrikova-
nou část. Z důvodu ne-
dostatečné tuhosti sa-
motné ocelové kon-
strukce před spřažením
se betonáž mostovky
prováděla na 5 betonář-
ských taktů. Nejdříve se
vybetonovala spodní
deska u pilíře. V další fá-
zi se střídavě ve směru
od opěr k pilíři provedly
tři postupy betonáže. Ja-
ko poslední přišla na
řadu část nad pilířem.
Do nosné konstrukce se celkem uložilo
605 m betonu třídy C35/45 XF2, XC3, XD1
a 159 t výztuže B500B.
Římsy jsou monolitické, železobetonové.
Šířka římsy je po celé mostní konstrukci kon-
stantní. Vlevo je římsa široká 3,8 m a vpravo je
široká 1,50 m. Spád horního povrchu říms je
2,0 % směrem k vozovce u levé římsy a 4 %
směrem k vozovce u pravé římsy. Podélný
spád koresponduje s proměnným podélným
spádem mostu.
Ložiska na opěrách (2 x 3 ks) a pilíři (3 ks) jsou
hrncová. Zhotovitel je FREYSSINET CZ. Dila-
tační závěry na obou opěrách jsou lamelové,
zhotovitel je opět FREYSSINET.
Nejdůležitějším podzhotovitelem této stavby
byla firma VÍTKOVICE POWER ENGINEE-
RING, která zajistila výrobu, dopravu a svařo-
vání ocelové konstrukce mostu. Vzhledem
k tomu, že hmotnost jednotlivých dílů byla až
41 t, délka 28 m,výška 4,3 m, tak to úkol nebyl
nijak snadný. Celkem se mezi Ostravou-
Vítkovicemi a Plzní převezlo 543 t ocelové
konstrukce. Jednotlivé montážní díly byly
předem v černém stavu zkušebně sestaveny
ve výrobní hale ve Vítkovicích v celky o délce
až 75 m tak, aby přesně odpovídaly budoucí-
mu tvaru OK na stavbě. Následně proběhla

3
přejímka a pak dokončení nátěrového sou-
vrství.
Vlastní montáž ocelové nosné konstrukce na
stavbě, která má svá specifika díky její veli-
kosti, prováděli kolegové z D2 VOK Beroun
včetně podpěrné skruže.
Tato stavba je po delší době pro nás zase
jedna z větších mostních zakázek. Škoda, že ji
nerealizujeme v plném rozsahu.
Závěrem bych rád poděkoval všem pracovní-
kům, kteří na této stavbě pracují a svými zku-
šenostmi, umem a nasazením přispěli k dodr-
žení kvality a dílčích termínů jednotlivých fází
stavby. Doufám, že nadcházející zimní období
nebude ke stavbařům moc kruté a naše zbý-
vající úkoly splníme dle harmonogramu, bez
úrazu a v předepsané kvalitě do května 2014.

Ivo Bartoš

Spodní stavba

Montáž bednění nosné konstrukce

Betonáž nosné konstrukce

Montáž bednění nosné konstrukce

Červnová povodeň

Montáž ocelové konstrukce

Montáž ocelové konstrukce

VMS BRANDÝS
STŘEDISKO 21

Na následujících řádcích bych se rád ohlédl
za letošní výrobou a montážemi, které se
odehrály v rámci střediska 21. Shrnul bych
naše počínání a seznámil bych Vás s tím
nejzajímavějším, co se v prefě a na stavbách
událo.

První místo v žebříčku letošní výroby zaujaly
jednoznačně prefabrikované nosníky pro
nosné konstrukce mostů. Konkrétně se jed-

nalo o dodatečně před-
pjaté nosníky PETRA.
V průběhu měsíce dubna
proběhla výroba čtyř
nosníků délky 32 m, kte-
ré posloužily k výstavbě
mostu přes Jizeru v Dolních Dušnicích. Drob-
nou zajímavostí bylo, že ke konečnému



dopnutí předpínacích kabelů došlo až po
osazení nosníků a betonáži spřažené desky.
Montáž byla provedena za pomoci autojeřá-
bu AC500-Demag APB Plzeň koncem června.
Pro dopravu nosníků a přepravu autojeřábu
včetně protizátěže muselo dojít ke statické-
mu a dynamickému posouzení dvou mostů
na přepravní trase v obci Martinice.

ěhem srpna jsme vyrobili prvních pět
nosníků délky 30 m na rekonstrukci mostu
přes Blanici, který je součástí modernizace
dálnice D1 km 44,644. V rámci celkové re-
konstrukce tohoto mostu vyrobíme ještě
15 těchto nosníků. Výroba bude probíhat
i v příštím roce. Na realizaci této zakázky
př ísně dohl íže j í
orgány ŘSD ČR.
Od září do listopadu
ve výrobně proběhla
výroba 24 nosní-
ků pro výstavbu
čtyřpolového mostu
SO 6-049 v Tašovi-
cích v Karlovarském
kraji. Délka nosníků
se pohybuje „jen“
okolo 25 metrů.
Za zmínku rovněž
stojí výroba 10 kusů
předem předpjatých deskových nosníků pro
rekonstrukci dvoupolového mostku v Trmi-
cích v Ústeckém kraji. Tyto nosníky jsme
vyráběli po dvou za sebou v předpínací dráze.
Výrobu jsme uskutečnili na přelomu měsíce
srpna a září.
V letošním roce jsme realizovali pro společ-
nost REKO-Praha výrobu prefabrikátů kon-
strukce vestavby dvou chladicích věží v rámci
komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II.
Jednalo se o předem předpjaté tyčové prvky,
které jsme vyráběli v dlouhé předpínací drá-
ze. Ta byla pro tyto účely v loňském roce

. Bylo zde vyrobeno 1 248 ks trámů
a 456 ks průvlaků.

B

upravena Letos byly rovněž vyrobeny a namontovány
sloupky, sokly a pohltivé panely pro dvě roz-
sáhlé protihlukové stěny. R7 Vysočany -
Droužkovice, dva objekty celkové délky
720 m a pro D3 Veselí nad Lužnicí – Soběslav,
pět objektů celkové délky 670 m.
Od října probíhá výroba nestandardních pre-
fabrikátů určených pro montáž přístavních
mol na řekách Labe a Vltava. Jedná se o že-
lezobetonové plováky. Z hlediska technické-
ho řešení jsou to bloky slepené z desek extru-
dovaného polystyrenu, které jsou z pěti stran

Martin Pospíšil

obetonovány. Rozměr plováku je 2,5 x 2,3 x
1,1 m a celková produkce činí 84 ks. Na této
zakázce jsme úzce spolupracovali s Divizí 5.
I nadále pokračuje kooperace s firmou Prům-
stav dodávkami prefabrikátů pro jejich po-
zemní stavby. Především hovořím o výrobě
prefabrikovaných schodišťových ramen. Z to-
ho důvodu také firma na podzim výhodně
zakoupila univerzální ocelovou formu, od
které jsme si slibovali výraznou úsporu
a usnadnění výroby. Nicméně kvůli tvarové
složitosti a četným drobným odlišnostem
jednotlivých typů těchto prvků to není práce
vůbec jednoduchá.

Jak je vidět z výčtu těch největších zakázek
ani v letošním roce jsme se nezastavili. I přes
stálé snižování režijních i přímých nákladů
jsou marže na realizovaných zakázkách té-
měř nulové.

Doufám, a jistě nejsem sám, že je to jev pouze
přechodný.

Montáž nové trafostanice

BŘECLAV - ÚPRAVNA VODY KANČÍ OBORA
STŘEDISKO 51

DIVIZE 5
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Rád bych Vám před-
stavil stavbu „Bře-
clav – Úpravna vody
Kančí obora“, která
se nachází, jak už její
název napovídá, na
krásné jižní Moravě.
Jedná se o kompletní
rekonstrukci úprav-

ny vody, jak stavební části, tak technologic-
kého vystrojení. Vně areálu stavba zahrnuje
výstavbu a rekonstrukci jímacích území a vý-
tlačných řadů. Rekonstrukce probíhá za plné-
ho provozu, čímž je navýšena její celková ná-
ročnost, ale ono rekonstruovat úpravnu od-
stavenou se jen tak nepodaří.

Objednatelem této akce jsou Vodovody a ka-
nalizace Břeclav, a. s., které jsou zároveň
provozovatelem. Stavba je částečně financo-
vána z fondů Evropské unie.
Realizační dokumentaci zajišťuje investor
a vypracovává jí firma AQUA PROCON, s. r. o.
Realizaci jsme zahájili 1. 4. 2013. Stavba má
být dokončena (včetně zkušebního provozu)
do 31. 10. 2015.

Zhotovitelem je „Sdružení ÚV Kančí obora“.

Jedná se o tříčlenné sdružení firem SMP CZ,
a. s. (vedoucí účastník sdružení), ARKO TECH-
NOLOGY, a. s. a VHS Břeclav, s. r. o.
Vedoucím projektu je Ing. Mojmír Volf,
ekonomka Míša Pešková a Pavel Prokop –
přípravář. Na stavbě jsme ve složení Tomáš
Kratochvíl – hlavní stavbyvedoucí, Jiří
Čermák – stavbyvedoucí a Milan Pastirčík –
mistr.
SMP CZ, a. s. realizuje SO 01 Úpravna vody -

Na úvod

Sdružení ÚV Kančí obora

stavební část, SO 02 Úpravna vody –
komunikace, SO 03 Úpravna vody – venkovní
potrubní řady, SO 05.3 Sanace výtlaku do
úpravny vody (Hlohovské).
VHS Břeclav realizuje SO 04 Jímací území I.
(Charvátské), SO 05.1 Úpravy sběrné studny
a čerpací stanice (Hlohovské), SO 05.2 Sanace
násosek (Hlohovské), SO 06 Výtlačné řády
z úpravny vody.
ARKO realizuje PS 01, PS 02, PS 03, PS 04, což
znamená kompletní technologické vystroje-
ní.

Komplex zdrojové části vznikajícího Sku-
pinového vodovodu Břeclav byl uveden do
provozu v 1. pol. 70. let. Jeho součástí bylo
prameniště (jímací území JÚ I. Charvatské)
tvořené dvěma větvemi násosek s celkem
13 studnami, ukončenými v areálu úpravny
vody ve sběrné studni a vlastní úpravnou
vody (ÚV) o jmenovitém výkonu 140 l/s.
V 1. pol. 80. let byla v areálu úpravny vody
vybudována nová venkovní akumulace
o objemu 4000 m a Skupinový vodovod3

Něco málo z historie a stavu před zaháje-
ním rekonstrukce

Bilboard

Předpínací výztuže v průvlacích

Prefa Brandýs n. L. - skládka prefabrikátů



Břeclav byl rozšířen o výtlačný řad a věžový
vodojem Poštorná.
Z důvodů poklesu vydatnosti zdroje bylo
v 2. pol. 80-tých let uvedeno do provozu další
prameniště (jímací území JÚ II. Hlohovské),
tzv. nové, tvořené též dvěma větvemi ná-
sosek, a sběrnou studnou s čerpací stanicí,
odkud je voda přečerpávána výtlačným
řadem do úpravny vody.

Úprava vody spočívá v:
- provzdušnění na aerátorech Inka
- dávkování vápenné vody
- flokulaci
- usazování v prostých podélných usazova-

cích nádržích
- filtraci na otevřených pískových rychlofil

trech
- zdravotním zabezpečením plynným chló-

rem

Upravená voda je potom čerpána z akumula-
ce úpravny vody dvěma směry do spotřebiště
(jedním směrem do věžového vodojemu
Břeclav a druhým směrem do dvou věžových
vodojemů Poštorná). Odsazené prací vody
jsou vypouštěny do blízkého odlehčovacího
ramena řeky Dyje, kal je čerpán na kalolis kde
je odvodněn a odvážen na skládku a splašky
jsou přečerpávány do splaškové kanalizace
města a na ČOV.
Stávající areál úpravny vody Břeclav – Kančí
obora je soubor několika stavebních objektů
vzájemně funkčně a stavebně propojených.
V minulosti byla na ÚV provedena rekon-
strukce čerpací stanice surové vody, nová
kalová jímka, výměna části okenních výplní
za nové plastové. Jinak objekt úpravny vody
nebyl zásadně rekonstruován či opravován.
Stavební konstrukce jsou původní, vykazující
opotřebení a značné statické a technické
poruchy. Jedná se zejména o sedání objektů,
praskliny ve zdivech, koroze konstrukcí
nosných částí, koroze železobetonových van,
ocelových konstrukcí pro rozvody apod.
Stěnové konstrukce jsou zavlhlé s velkým
výskytem plísní. Technologické vybavení je
zastaralé.
Technologická linka úpravny vody je zastaralá
a ve špatném stavu - je schopna v potřebných
parametrech upravit pouze množství vody
pohybující se kolem jedné poloviny jmenovi-

tého výkonu úpravny. Při vyšších výkonech se
zhoršuje kvalita upravené vody.
Vrty ve starším jímacím území I. (Charvat-
ském) jsou vlivem stáří zakolmatované a ná-
sosky jsou zainkrustované a společně ne-
umožňují přivedení potřebného množství
vody do úpravny.
Výtlaky do vodojemů Poštorná a vodojemu
Břeclav jsou také staré, zainkrustované a ne-
těsné.
Jímací území II. (Hlohovské) je mladší a jímací
vrty jsou v poměrně dobrém stavu. Litinové
potrubí násosek a výtlaku je však částečně
zainkrustované a je spojováno temovanými
spoji, které nezaručují dlouhodobě těsnost.
V zájmové lokalitě je zvýšená hladina pod-
zemní vody (především v areálu úpravny vody
a v jímacích územích) a bude nutné její sni-
žování pro výstavbu. Při mělké hladině pod-
zemní vody bude nutné snižování hladiny
podzemní vody pomocí hydrovrtů.

Na budově úpravny vody je navrženo pře-
devším zateplení, osazení nových oken
a dveří, sanace betonových konstrukcí, opra-
vy povrchů, nové vytápění, vzduchotechnika,
elektroinstalace a provedení dalších potřeb-
ných stavebních úprav.
V areálu úpravny vody budou rekonstruovány
komunikace a zpevněné plochy, bude zde
osazena nová kiosková trafostanice, bude
provedeno nové oplocení a protipovodňové
zabezpečení areálu úpravny vody, některé
nové vodovodní a odpadní potrubí, nové
venkovní osvětlení a venkovní signalizační
a sdělovací kabely.
Stávající technologická linka bude rekon-
struována a modernizována a potrubní vy-
strojení úpravny vody bude provedeno nové,
stejně tak budou realizována nová elektro-
technologická zařízení.
V jímacím území I. (Charvatské) budou prove-
deny nové jímací a pozorovací vrty, nové
potrubí násosek přivádějící vodu do sběrné
studny na úpravně vody a nové kabely pro
přenos hladiny a průtoku z jednotlivých vrtů.
V jímacím území II. (Hlohovské) je vzhledem
k nižšímu stáří vrtů a potrubí navržena jen
sanace násosek a výtlačného potrubí do
úpravny vody.
V rámci této akce jsou z důvodu stáří potrubí
navrženy také nové výtlačné řady upravené
vody do vodojemů Poštorná a do vodojemu
Břeclav. V úseku pod VDJ Poštorná byly
z důvodu špatného technického stavu a stáří
potrubí a častějšího výskytu poruch do pro-
jektu zahrnuty i nový zásobovací řad a nový
odpad z vodojemů a nová přípojka NN místo
stávajících zastaralých.
V souběhu s novým výtlakem do VDJ Břeclav
je navržen také nový výtlak splaškových
odpadních vod z úpravny vody do břeclavské
splaškové kanalizace.

Předmět naší činnosti

Nová jímka odpadních vod

Jiří Čermák

Montáž bednění

Aktuální stav
Momentálně jsou práce v plném proudu jak
na stavební části, tak na technologické.
Podařilo se nám dokončit Akumulaci pitné
vody II, což nám umožní pracovat ještě
efektivněji – lze odstavovat další části ÚV.
Bourací práce, demontáže a následné sanace
probíhají lokálně prakticky po celé úpravně.
Montáž technologie a trubní vystrojení
podléhá podrobnému plánu organizace vý-

stavby a harmonogramu. Podstatnou část
plnění zajišťuje VHS svými pracemi na Jíma-
cím území I. a Výtlačných řadech, kde si drží
od zahájení prací dané termíny.

První milník, který obnášel prostavět 10 %
z celkové ceny, a byl 5 měsíců po zahájení,
jsme splnili. Teď se blíží druhý milník s mi-
nimální prostavěností 35 %, který má termín
31. 3. 2014.

CELKOVÁ PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ÚČOV PRAHA
NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ
STAVBA Č. 6369 – NOVÁ VODNÍ LINKA

Je to již více než dva roky, kdy
Sdružení ÚČOV Praha ve slo-
žení SMP CZ jako vedoucí
účastník a členové HOCH-
TIEF, Degrémont a Wasser-
technik zvítězilo ve Veřejné
soutěži o výstavbu Nové vod-
ní linky a podepsalo Smlouvu
o dílo s investorem, repre-
zentovaným OMI Magistrátu
HMP.

Po nekonečných průtazích
a také díky politickým změ-
nám na pražské radnici,
schválila Rada MHMP usne-
sením č. 1244 ze dne
23. července 2013 vydání
pokynu Sdružení ÚČOV Pra-
ha k zahájení plnění Díla.
Tento pokyn byl vydán
25. září 2013 a od tohoto da-
ta již plyne smluvní harmo-

nogram a prvním milníkem je
vyhotovení dokumentace pro
udělení Stavebního povolení
ve lhůtě 90 dní.

Díky této skutečnosti, která
měla tak dramatickou a dlou-
hou historii, bylo nejvyšším
managementem všech spo-
lečností, které Sdružení
ÚČOV Praha tvoří, rozhodnu-
to o uspořádání tzv. Kick off
meetingu, nebo - li „slav-
nostního výkopu“.

Účelem Kick off meetingu
bylo rekapitulovat dosavadní
přípravu Sdružení ÚČOV
Praha pro realizaci projektu,
jeho připravenost plnit úkoly
podle Smlouvy o dílo po vy-
dání pokynu k zahájení a in-
formovat o stavu projektové
přípravy.

Kick off meeting proběhl dne
7. 11. 2013 ve velké zasedací
místnosti v 5. patře budovy
Keystone na SMP za účasti
nejvyššího managementu

všech společností Sdružení
ÚČOV Praha. Dále se zúčast-
nili zástupci nejvyšších řídí-
cích struktur, které tvoří
Steering committee (Řídící
výbor) a Consortium coordi-
nation team (Koordinační
tým). Účast doplnili zástupci
pracovních týmů ze všech
společností.
Kick off meeting podle pečli-
vě připravené agendy mode-
roval člen Řídícího výboru Jiří
Bažata. Úvodem generální
ředitel SMP Martin Doksan-
ský přivítal přítomné a připo-
mněl komplikovanost a kom-
plexnost projektu a jeho dů-
ležitost pro Prahu a Evrop-
skou Unii. Zároveň zdůraznil,
že k úspěchu povede jen do-
brá spolupráce všech ve
Sdružení ÚČOV Praha, které
tvoří čtyři společností tří
národností (české, francouz-
ské a německé).

V tomtéž duchu úvodním
slovem pokračoval pan Loic
Voisin, nejvyšší manažer spo-
lečnosti Degrémont.

Následovaly postupné pre-
zentace jednotlivých účast-
níků meetingu, které před-
stavily řídící struktury Sdru-
žení, systém vnitřní a vnější
komunikace ve Sdružení
a s investorem, organizaci
projektové a inženýrské čin-
nosti se subdodavatelem
Sweco Hydroprojekt, způsob
budoucí organizace výstavby

VELKÉ PROJEKTY



a také představu o společ-
ném public relations.
Na Kick off meetingu vládla

velmi přátelská atmosféra
a závěrem bylo obecně kon-
statováno, že byl připraven

dobrý základ pro společný cíl
Sdružení ÚČOV Praha.

Jiří Šmejkal, Miloslav Burda

BYLA ZAHÁJENA REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY
VARNSDORF, ŠPIČÁK

Začátkem listopadu byly zahájeny práce na
rekonstrukci stávající úpravny surové vody na
vrchu Špičák, který se nachází na okraji města
Varnsdorf, těsně u hranic s Německem. Rea-
lizace započala bezprostředně po podpisu
smlouvy s investorem Severočeskou vodá-
renskou společností, a. s. na konci října. Úče-
lem provozování úpravny vody je zásobování
části města Varnsdorf a obcí v dané oblasti
pitnou vodou. Surová voda je v současné
době gravitačně odebírána ze štoly pod
vrcholem a po provzdušnění prochází
v úpravně procesem sedimentace a tlakové
filtrace s použitím mramorové drti. O vyso-
kém obsahu oxidů železa ve vodě svědčí
množství rezavého kalu, který se usazuje již
na provzdušňovací kaskádě. Problémem je
také množství manganu, který je v součas-
nosti odstraňován pouze částečně. Úpravna
vody také nemá vlastní kalové hospodářství
a prací voda je vypouštěna bez úpravy do
sousedního mokřadu.

Po dokončení rekonstrukce bude surová
voda přepouštěna přes novou provzdušňova-
cí kaskádu do jedné ze stávajících nádrží,
která bude upravena nerezovou vestavbou
pro usazování kalu. Před vstupem do tlakové-
ho filtru pro odstranění železa bude voda pro-
vzdušněna tlakovým vzduchem z kompreso-
rové jednotky. Do tlakového filtru natéká vo-
da v horní části a postupuje přes filtrační
náplň a trysky k odtoku ve spodní části.
Filtrační náplň se propírá v intervalech zá-
vislých na stupni znečištění vody. Nejprve je
náplň nakypřena vzduchem pomocí dmycha-
dla a potom proprána čistou prací vodou,
která bude odváděna do nové železobetono-
vé sedimentační jímky vně objektu vlastní
úpravny. Následně bude voda odplyněna
a okysličena v tlakovém aerátoru, ze kterého
bude natékat do druhého tlakového filtru
s aktivní katalytickou a vícevrstvou pískovou
náplní pro zachycení manganu. Úprava vody
bude dokončena hygienickým zabezpeče-
ním dávkováním chlornanu sodného. Tlakové
filtry a aerátor, které budou dodány společ-
ností EUROWATER, spol. s r. o., jsou navrženy
tak, že není nutná oxidace surové vody po-
mocí chemických činidel, což se příznivě
projeví na snížení provozních nákladů
a prodloužené životnosti zařízení. Jedná se o
zařízení, které je svojí konstrukcí a funkčností

jedinečnou technologi í
v rámci ČR. Obohacení vody
kyslíkem je v tomto případě
zajištěno intenzivním pro-
vzdušňováním a tlakovým aerátorem, který
rovněž odbourává agresivní kysličník uhličitý.

Upravená voda bude akumulována v nádrži
o objemu 100m , ze které bude čerpána do
vyššího tlakového pásma lokality Hrádek a do
nedalekého vodojemu v ulici Štursova. Pro
případ odstavení úpravny vody bude do
nádrže zaústěn nově vybudovaný vodovodní
řad HDPE DN 50 umožňující přítok vody
z jiného zdroje. V souběhu bude položena
odpadní stoka DN 250 pro odtok odsazených
pracích vod na stávající kanalizační systém,
který je zakončen ČOV. Ve stejné rýze bude
také veden nový vodovodní řad HDPE DN 80
zásobující lokalitu Hrádek pitnou vodou.

Vzhledem ke zvýšenému výskytu podzemní
vody budou potrubní řady doplněny drenáží.

Vlastní budova úpravny projde v příštím roce
stavebními úpravami, které zajistí stavební
připravenost pro montáž technologického
zařízení a také dojde k výměně některých
konstrukcí, především střešní krytiny, výplní
otvorů a elektroinstalace včetně hromosvo-
du. Bude vybudována nová železobetonová
sedimentační jímka prací vody, která bude
propojena s úpravnou potrubím pro přívod
prací vody z filtrů a potrubími pro odvod ka-
lové a odsazené vody. Stavba bude završena
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novou příjezdovou komunikací končící obra-
tištěm v areálu úpravny a realizací nového
oplocení.

V letošním roce probíhají práce na připojova-
cích řadech, které vedou nejprve v asfaltové
komunikaci, potom hustým remízkem a dále
volným terénem až k budově úpravny vody.
Po odstavení vlastní úpravny vody budou
následovat stavební úpravy v budově, výstav-
ba sedimentační jímky, demontáž a následná
montáž technologie, propojovacího potrubí,
komunikace a oplocení. Vlastní výstavba je
ztížena úzkým nevyhovujícím příjezdem

a silným podmáčením terénu, které odpovídá
blízkosti prameniště. Práce musí být dokon-
čeny v dubnu příštího roku tak, aby bylo
možno zahájit půlroční zkušební provoz.
Vzhledem k tomu, že je realizace stavby
plánována v zimních měsících bude nutné
vyvinout maximální úsilí ke splnění požado-
vaného termínu dokončení stavby.
V současné době je stavba v úvodní fázi
realizace, další případné informace z průbě-
hu stavby budou doplněny v některém z dal-
ších vydání.

Jiří Kratochvíl

ARKO

Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Aglomerace Kro-
měříž, jak je uvede-
no v názvu díla, za-
hrnuje více měst
a obcí, pro které je
pitná voda upravo-
vána v jedné úprav-
ně. Ta je největším
zdrojem pitné vody

v okrese Kroměříž a vodou zásobuje kolem
100 000 obyvatel. Toto číslo jsme na nadchá-
zejících kontrolních dnech slyšeli z úst ředi-
tele společnosti VaK Kroměříž, a. s. velmi
často a s různým hlasovým podbarvením;
informativně, varovně a nakonec i pochvalně,
neboť za celou dobu rekonstrukce nebyla
dodávka vody tomuto množství lidí jakkoli
omezena.
Úpravna vody Kroměříž byla vybudována
a uvedena do provozu v roce 1978. Byla navr-
žena na výkon až 200 l/s a upravuje surovou
vodu z podzemních zdrojů. Jsou to zdroje
Hradisko, Postoupky, Miňůvky, Podzámecká
zahrada, Břest, Břestský les, Plešovec a Hulín.
Jedná se o dvoustupňovou úpravnu vody,
stupně separace jsou tvořeny podélnou
sedimentací a rychlofiltrací na otevřených
pískových filtrech. Předúprava vody byla
řešena horizontální aerací s alkalizací hydrá-
tem vápenatým. Na odtoku z úpravny je voda
hygienicky zabezpečována plynným chlorem
a je čerpána do centrálního řídícího zemního
vodojemu Barbořina. Kalová koncovka je pak
řešena v samostatném objektu kalového
hospodářství. Kal ze sedimentačních nádrží
a voda z praní filtrů jsou přepuštěny do tří
odsazovacích nádrží, odkud se voda po odsa-

zení kalu vypouští do kanalizace. Kaly se
cyklicky stroj-ně zahušťují na zařízení pojízd-
né odstředivky kalu a odvážejí k likvidaci
nebo k dalšímu využití.
Úpravna je tedy v provozu více než 30 let. Tyto
roky se na jejím zdraví notně podepsaly, a tak
začátkem července 2012 byla zahájena pod-
pora zdraví a imunity kroměřížské úpravny
formou její celkové rekonstrukce. Otcem ná-
vrhu nového řešení byla projekční společnost
Voding Hranice, spol. s r. o. Většina z nás, kteří
jsme se jakkoli dotkli realizace staveb, víme,
že kvalita projektové dokumentace je v dneš-
ní době u většiny děl na žalostné úrovni. V pří-
padě kroměřížské úpravny byl pravdou opak,
projekt byl zpracovaný na úrovni velmi slušné
a spolupráce projektantů byla příkladná.
Úpravna po rekonstrukci je navržena na vý-
kon až 170 l/s upravované vody. Úpravou se
v projektu míní odkyselení, odželezování, od-
manganování a dezinfekce surové vody ze
4 zdrojů. Během provozu stávající úpravny se
voda z dalších 2 zdrojů přestala upravovat
odkyselením, odželezováním a odmangano-
váním a tyto vody se zavádějí přímo do aku-
mulace. Představují dalších 50 l/s vody. Cel-
kové množství surové vody přitékající na
úpravnu ze všech zdrojů pak může při plném
výkonu čerpadel na vodních zdrojích dosaho-
vat úrovně až 270 l/s.
Jak už jsem uvedl výše, rekonstrukce úpravny
byla zahájena začátkem července 2012.
Zhotovitelem stavby je sdružení, ve kterém
kromě naší společnosti ARKO TECHNOLOGY,
a. s. je lídrem společnost IMOS group,
s. r. o., Zlín. Investorem rekonstrukce a sou-
časně provozovatelem úpravny je společnost



VaK Kroměříž, a.s. a úlohu technického dozo-
ru na sebe vzala společnost CHALUPA –
STAVITEL, s. r. o. z Hulína. A dnes, kdy už je dílo
dokončené a čeká nás už jen uzavření předá-
vacího řízení, můžu říct, že spolupráce všech
zúčastněných stran byla na dnešní dobu
opravdu nadstandardní; všichni jsme byli na
jedné lodi a přes běžné problémy, související
s realizací, jsme táhli za jeden provaz. Finanč-
ně se o rekonstrukci postarala Evropská unie
se Státním fondem životního prostředí a sa-
mozřejmě také sám investor.
Rekonstrukce úpravny, která po celou dobu
trvání probíhala za jejího plného provozu,
byla zahájena demontážemi stávajících za-
řízení horizontální aerace „Bubla“ v prvním
stupni úpravy a souvisejících trubních rozvo-
dů. Byly realizovány různé provizorní propoje,
pomocí kterých byla voda z vybraných vod-
ních zdrojů přivedena do dosluhující jímky
rychlého míchání a dál na úpravnu. Pak ná-
sledovalo odstavení z provozu jedné ze dvou
sdružených linek flokulace a sedimentace
a současně odstavení dvou ze čtyř otevře-
ných pískových filtrů evropského typu s re-
generací kombinovaným způsobem (tedy
vzduch a voda) a začalo se budovat; nové
trubní trasy pro přívod vody ze zdrojů do
přítokové směšovací jímky; všechny nové
trasy byly provedeny z nerezové oceli třídy
1.4301 až 1.4571. Přítoková jímka dostala
nový kabát v podobě nového obkladu, vy-
spravení stávajících betonů a ocelové vestav-
by pro možnost odvzdušnění vody přitékající
potrubím ze zdrojů. Z přítokové jímky je voda
přiváděna do nejobávanější části rekonstruk-
ce – nového technologického celku úpravy
vody – ozonizace. Ta nahrazuje původní způ-
sob prvního stupně úpravy vody hydrátem
vápenatým, tzv. vápenné hospodářství. Kom-
pletní technologie pro přípravu a aplikaci
vápenného mléka byla zakonzervována a ulo-
žena na odpočinek. Technologický celek ozo-
nizace je sestaven ze dvou generátorů na
výrobu ozonu WEDECO, typ SMO200, z nichž
každý má výkon až 1000 g ozonu za hodinu,
dále ze dvou mísičů vody s ozonem Statiflo,
reakční nádrže o objemu 12 m , destruktoru
zbytkového ozonu a zařízení pro monitoring
úniku ozonu do ovzduší. Můžu říct, že reali-
zace ozonizace proběhla bez větších problé-
mů, i když než se podařilo vyladit odtokové
poměry z reakční nádrže, „pár“ kubíků vody
jsme místo na úpravu vypustili bezpečnost-
ním přepadem do kanalizace. A nechtěně
jsme „v reálu“ odzkoušeli i funkci čidel pro
únik ozonu do ovzduší. Odvětrání ozonu
z prostoru úpravny nám pak nějakou tu hodi-
nu zabralo.
Z reakční nádrže, ve které dochází k reakci
ozonu se železem a manganem ve vodě obsa-
ženým, voda gravitačně natéká do sdružené
linky flokulace a sedimentace. Pádlová mí-
chadla ve flokulaci byla repasována a flokula-
ce byla doplněna o novou dělící stěnu. Sedi-
mentace, která je řešena jako horizontální,
podélná a s odtokem vyčištěné vody přes
žlaby, byla v horní části nad hladinou nově
obložena, stávající betony očištěny a srovná-
ny a nádrž byla vybavena novými, nerezový-
mi, přepadovými žlaby. Usazený kal ze dna
nádrží je do kalových jímek nově stírán pomo-
cí plastových, řetězových shrabováků ra-
kouské společnosti PROBIG, které nahradily
původní shrabováky mostové. I když zařízení
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pro stírání dna funguje výborně, malá drob-
nost v podobě skřípání hnacího řetězu při
přechodu přes ozubené kolo nám zadělala na
relativně velké problémy ze strany investora.
Ze sedimentačních nádrží voda gravitačně
odtéká do otevřených pískových filtrů, které
jsou na úpravně přítomny v počtu 4 ks. Stáva-
jící filtrační náplň byla z filtrů odtěžena a do-
časně uskladněna, aby po provedení rekon-
strukce byla v nově vystrojených filtrech opět
použita. Po demontáži a vybourání stávající-
ho vystrojení byly stěny filtrů nově obloženy
a betonové dno filtrů bylo upraveno na nově
použitou technologii – filtry TRITON americ-
ké společnosti Johnson Screens. V odborných
kruzích probíhají diskuse na téma, která
technologie vystrojení pískových filtrů je
lepší; bez ohledu na tyto diskuse si dovolím
říct, že filtry TRITON jsou jak z pohledu mon-
táže a následné údržby, tak i z pohledu funkč-
nosti volba velmi dobrá.
Z pískových filtrů voda odtéká do akumulační
nádrže. Cestou se však zdrží v nově vystroje-
né strojovně, kde je čerpána na poslední stu-
peň úpravy – aerační věže včetně ventilátorů
a elektrostatických filtrů pro čištění vzduchu.
Na úpravně v Kroměříži byly použity 4 aerač-
ní věže společnosti UNICO Engeneering.
V tomto stupni úpravy dochází zejména k od-
větrání agresivního CO z upravované vody
a tím i ke snížení její kyselosti.
Kromě celku aerace je strojovna vybavena
novými trubními trasami v nerezu od průmě-
ru potrubí DN 100 až do průměru DN 800,
dále novou evakuační stanicí, vyrovnávací
nádrží o objemu 6 m a dalším mísičem spo-
lečnosti Statiflo pro promísení upravované
vody s chlorem. Zásobování pracím vzdu-
chem zajišťuje dmychadlové soustrojí Kubí-
ček. Pro čerpání prací vody, vody na aerační
věže a čerpání upravené vody na vodojem
Barbořina jsou ve strojovně umístěna čerpa-
dla Vogel, z nichž největší dodávají až 300 l/s
a jsou využívané pro praní filtrů.
Stávající akumulační nádrž doznala jen drob-
ných změn; byla provedena sanace betono-
vých stěn a původní trubní rozvody byly na-
hrazeny novými. Z akumulační nádrže voda
gravitačně odtéká do sací jímky, která byla
opravena obdobně jako akumulační nádrž,
a ze sací jímky je voda výtlakem o průměru
DN 500 čerpána na již zmíněný vodojem Bar-
bořina. V tomto místě upravená voda opouští
hranice úpravny a vydává se mimo realizova-
né dílo.
Kromě hlavní provozní budovy, kde jsou
umístěny výše popsané rekonstruované cel-
ky, byla součástí rekonstrukce i budova kalo-
vého hospodářství. Tedy prostor, kam je dove-
den kal ze sedimentačních nádrží a špinavá
prací voda z pískových filtrů. Kromě staveb-
ních úprav jako je nová fasáda, nové garáže,
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Generátory ozonu

Stávající potrubí

Vystrojení pískových filtrů

Tomáš Keberle

oprava stávajících omítek a maleb došlo v ka-
lovém hospodářství k významné změně: větší
část odsazené prací vody je znovu využita
a vrací se zpět do procesu úpravy. Tím se šetří
nejen na nákladech za čerpanou podzemní
vodu, ale také na poplatcích za vypouštěnou
vodu. Významná je pak i úspora energie. Pro
přečerpávání kalů a odsazené vody v kalovém
hospodářství jsou použita nová čerpadla
Flygt a Lowara.
Závěrem už jen krátce. Součástí rekonstrukce
technologických celků byla i dodávka nových
armatur a elektropohonů (byly použity výrob-
ky firem ABO a Schiebel) a nový řídicí systém
včetně souvisejících zařízení pro měření
a regulaci. Kromě úprav technologických
celků zahrnovala rekonstrukce úpravny také
výměnu dvou trafostanic, nové vybavení

laboratoří a vodárenského dispečinku, které
jsou v provozní budově umístěny, stavební
úpravy provozní budovy a budovy kalového
hospodářství, zejména pak realizace nové
střechy a nové fasády. Poslední tečkou za
rekonstrukcí byly nové komunikace v areálu
úpravny a pro potěchu oka i terénní úpravy.
Dne 19. 11. 2013 bylo dokončené dílo předá-
no investorovi a úpravna vody je aktuálně po
tomto významném zdravotním zásahu pře-
vedena do rekonvalescence v podobě zku-
šebního provozu.
I když jsem byl v závěru akce odvelen na jiné
pracovní povinnosti, na tuto stavbu budu
vzpomínat jako na velmi výjimečnou dík
sehranému týmu skvělých lidí, který se zde
v průběhu realizace dal dohromady.

FREYSSINET

Předpínané stropy – staronová technologie
vyztužování konstrukcí v pozemním stavitelství
aneb „Žádný strach z předpínání v pozemních stavbách“

Úvod

Systém předpětí

Železobetonové kostruk-
ce s dodatečným předpě-
tím používané v mostním

a inženýrském stavitelství na celém světě již
mnoho let nacházejí v posledním období stá-
le častěji využití i v pozemním stavitelství.
Stále větší počet architektů, developerů i pro-
jekčních kanceláří chápe výhody této tech-
nologie a využívají jí stále více pro výstavbu
všech typů budov.

V souladu s životním stylem současné doby
moderní architektonické trendy upřednost-
ňují velké prostory s minimem dělících prvků,
flexibilní vnitřní uspořádání a snadnou pře-
měnu dispozice v souladu se způsobem
využití těchto prostor. Všechny tyto požadav-
ky mohou být splněny využitím dodatečného
předpětí, které umožňuje dosahovat větších
rozpětí nosných konstrukcí, minimalizovat
počet sloupů a snížit tloušťku vodorovných
konstrukcí a tím i konstrukční výšku budovy
bez vlivu na světlou užitnou výšku jednotli-
vých podlaží.

Předpínacími jednotkami vkládanými do
stropních konstrukcí mohou být buď jednot-
livá předpínací lana opatřená polyetyleno-
vým obalem vyplněným protikorozním tu-
kem, tzv. monostrandy neboli nesoudržná
předpínací výztuž, nebo kabely složené z ně-
kolika holých lan uložené v kanálku z kovové

nebo polyetylenové korugované trubky, zpra-
vidla oválného průřezu. Předpínací jednotky
jsou kotveny do kotev umístěných v čele kon-
strukce. Kotvení je realizováno pomocí děle-
né samosvorné kuželové čelisti zapadající do
kuželového otvoru v roznášecí podložce. Pro-
vedení kotev je buď jednolanové, nebo skupi-
nové pro několik lan. Lana se napínají po
zatvrdnutí betonu hydraulickými napínacími
zařízeními. Ochrana holých lan v kabelovém
kanálku je provedena injektáží cementovou
maltou. Tato injektáž zajišťuje soudržnost
předpínací výztuže s okolním betonem, proto
v tomto případě hovoříme o soudržné před-
pínací výztuži. Celý předpínací systém musí
být certifikován v souladu se směrnicí Evrop-
ské rady pro zavádění výrobků na stavební trh
EU, to znamená, že musí mít Evropské tech-
nické schválení (ETA) a Evropský certifikát
shody.

Přepínací jednotky se vkládají do konstrukce
během ukládání betonářské výztuže daného
prvku, zpravidla mezi ukládkou dolní a horní
vrstvy výztuže. Průběh dráhy předpínacích
jednotek je dán jejich statickým působením
(viz obr. 1 na konci článku). V poli mezi pod-
porami působí zakřivení předpínacích kabelů
proti gravitaci a tedy proti deformaci od
stálého zatížení. Tím redukuje rozsah tažené
oblasti železobetonového průřezu. Nad
podporami zvyšuje předpětí reakci do svis-
lých konstrukcí. Díky tomuto působení je
možno snížit tloušťku betonových desek
oproti železobetonové konstrukci bez před-
pětí, čímž se sníží stálé zatížení a příznivý
účinek předpětí se tím vlastně multiplikuje.
Zároveň je možné výrazně snížit množství
pasivní betonářské výztuže oproti klasické-
mu železobetonu při stejném zatížení.

Freyssinet má vyvinut vlastní systém předpě-
tí pro tenké konstrukce založený na plochých
kotvách typu B a F pro 3 - 5 lan doplněný

Předpínací jednotky v plochých kanálcích
uložené do výztuže

Předpínací a betonářská výztuž uložená
před betonáží

Plochá kotva typu 5B15



STAVBY MOSTOV SLOVAKIAplochými kabelovými kanálky. Rovněž jedno-
lanový systém typu 1F15 využívající mo-
nostrandy je velmi dobře propracován do
posledních detailů. Napínací zařízení jsou
lehká a velmi jednoduchá. Díky snadné pou-
žitelnosti tohoto systému, ve spojení s jedno-
duchým statickým návrhem a posouzením
s technickou podporou Freyssinetu poskyto-
vanou statikům, předpínané stropy vytlačují
postupně v celosvětovém měřítku klasické
železobetonové konstrukce. Česká republika
je v tomto trendu na počátku, zaznamenávají
se spíše ojedinělé příklady konstrukcí tam,
kde jiný typ vyztužení byl v zásadě z dispozič-
ních důvodů vyloučen.

Systém je velmi flexibilní a poskytuje archi-
tektům a projektantům široké spektrum
možností uplatnění v různých typech pozem-
ních staveb jako jsou:

výškové budovy pro kancelářské nebo re-
sidenční účely

podzemní parkoviště a garáže
nemocnice
školy
obchodní centra
průmyslové budovy
sportovní stavby
speciální objekty (bazény, skladiště, sila

apod.)

ími výhodami, které systém předpína-
ných stropů může přinést, jsou (viz obr. 2 na
konci článku):

zvětšení rozpětí polí a zvýšení zatížitel-
nosti stropních konstrukcí

redukce tloušťky stropních desek a tím
zmenšeni výšky budovy, v některých přípa-
dech lze uspořit až výšku celého podlaží či
umístit o jedno podlaží více do původního
obestavěného prostoru

zmenšení počtu podpor
rovný podhled stropu bez trámů, zesílení

a náběhů
zmenšení vlastní hmotnosti, množství

hmot a tím i zatížení základů a základové
spáry

zásadní redukce a zjednodušení pasivního
vyztužení betonářskou výztuží

redukce počtu dilatačních spar popřípadě
dilatačních zařízení

zvýšení odolnosti proti vzniku trhlin
zvýšení odolnosti proti vodě v důsledku

tlakové rezervy v průřezech díky vnesené-
mu předpětí

snížení průhybů vodorovných konstrukcí
snadné vytváření prostupů - malé prostu-

Použití systému předpínaných stropů

-

-
-
-
-
-
-
-

Hlavn

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

py lze umístit mezi předpínací výztuž, větší
s respektováním vedení předpínací výztuže

výrazná úspora na provizorních podpěr-
ných konstrukcích bednění – podepření je
možné odstranit okamžitě po prvním pře-
depnutí tedy většinou po 3 dnech

Pracovníci společnosti FREYSSINET CS mají
již dlouholeté zkušenosti s předpínáním
v pozemních stavbách, ty však bohužel pra-
mení spíše z předpjatých konstrukcí průvlaků
či základových konstrukcí na takových objek-
tech jako je Obchodní centrum Chodov,
Bussines centrum Prosek Point či v posled-
ním období Karlin Hall 2. Zde se jednalo pře-
vážně o předpínání velkými předpínacími
jednotkami o 19 lanech tak, jak je dobře zná-
me z mostních konstrukcí. Klasické předpí-
nané deskové stropy jsou u nás, na rozdíl od
celé Evropy, zatím poměrně výjimečnou
konstrukcí, i když několik takových zakázek
společnost v minulosti též realizovala. Příčinu
tohoto stavu vidím jednak v nedostatečné
odborné zdatnosti projekčních a zejména
statických kanceláří, specializovaných na po-
zemní stavby, navrhovat předpjaté konstruk-
ce, což je pravděpodobně spojeno i s absencí
příslušného softwarového vybavení a schop-
nosti jej v tomto směru využívat. V součas-
nosti se převážná většina statických výpočtů
provádí strojně s minimálními „inženýrský-
mi“ zásahy. Stejně tak u developerů a hlav-
ních zhotovitelů není žádná motivace k přijí-
mání takových koncepčních změn zamýšle-
ných projektů, které by vedly k užití předpětí.
I tady vidím důvod v nedostatečném doceně-
ní výhod této technologie, plynoucím patrně
z ne zcela dobré informovanosti.

Je neoddiskutovatelným faktem, že předpjaté
stropní konstrukce jsou moderní technologií
přinášející mnoho výhod a ekonomických
benefitů všem partnerům, kteří se na daném
projektu účastní a lze očekávat, že v budouc-
nu si tato technologie vydobude i na našem
stavebním trhu místo, které jí právem náleží.
Na odpovědných pracovnících FREYSSINET
CS, ale nejen na nich, je tomuto vývoji vše-
možně napomoci, zejména osvětou mezi po-
tencionálními partnery z řad architektonic-
kých a statických kanceláří i zhotovitelů.
Stejně tak důležité je poskytovat těmto part-
nerům technickou pomoc formou konzultací
a prezentací již realizovaných děl i formou
spolupráce na statických výpočtech těchto
konstrukcí. Je to jistě dlouhodobý úkol, ale
zkušenosti a reference o provedených pro-
jektech z okolních států, jako je Polsko, Ra-
kousko či Německo, hovoří jasně. V tomto
našem snažení spoléháme i na účinnou
pomoc a podporu od ostatních členů skupiny
SMP.

-

Závěr

Vážení čtenáři, dovolte mi,
abych Vás v této uspěchané
předvánoční době pár větami
seznámil s obchodní činností
společnosti STAVBY MOS-
TOV SLOVAKIA, a. s. (SMS) za
uplynulé 4 roky.

Na konci roku 2009, kdy jsem
přišel do společnosti, byly
dokončovány zakázky R1
Žarnovica – Šášovské Pod-
hradie I. a II. etapa. Před za-
městnanci společnosti stála
obrovská výzva - zrealizovat
největší dopravní zakázku jak
v historii naší společnosti, tak
i v historii SMP CZ, a to vý-
stavbu 24 mostů na R1 roz-
dělených do dvou úseků.
Projekt PPP R1 se díky bez-
vadné spolupráci na všech
úrovních vedení zvládl doko-
nale a s odpovídajícími vý-
sledky.

V průběhu realizace tohoto
projektu jsme se snažili ve
složité konkurenci a dozníva-
jící ekonomické krizi uspět
na slovenském stavebním
trhu. První větší úspěch se
dostavil v polovině roku
2011, kdy jsme jako generál-

ní zhotovitel pro Slovenskou
správu cest vyhráli zakázku
I/50 Zvolen, Pustý Hrad -
Neresnica. Tato zakázka bu-
de v prosinci tohoto roku
dokončena a předána inves-
torovi. V tomto roce se nám
zároveň podařilo uzavřít
smlouvu o dílo na dva tren-
čínské mosty na stavbě I/61
Trenčín - most prováděné pro
sdružení ZIPP-STRABAG
a současně i na sedm mostů
na polské dálnici A2, které
jsou již dokončené.

Během let 2011 a 2012 jsme
se společně s Eurovií SK a CS
ucházeli o realizaci 5-ti nově
vypsaných dálničních úseků
D1. Sdružení vedené Eurovií
SK bylo v jenom z těchto
případů úspěšné a v květnu
2012 podepsalo SOD na
realizaci dálničního úseku Já-
Ja za 126,2 mil., v rámci níž je
podíl SMS 21 %.

V loňském roce jsme pak za
výrazného přispění mateřské
společnosti a referencí VINCI
vstoupili na vodohospodář-
ský trh, kde jsme jako gene-
rální dodavatel získali 2 stav-
by PPO.

Na začátku letošního roku
naše společnost zahájila rea-
lizaci opravy dálničního
mostu Belá na D1 pro NDS
a současně jsme dosáhli
úspěchu v soutěži vypsanou
SSC - I/72 Zbojská, Sedlo -
Tisovec, kterou společnost

SMS po boku firmy Dopra-
stav vyhrála.

Začátek roku 2013 byl také ve
znamení snahy uspět v 10-ti
zakázkách vypsaných spol.
Východoslovenská vodáren-
ská společnost. Nakonec se
nám podařilo ve sdružení
získat dvě kanalizace, a to
Valaliky a Krásnovce-Šamu-
dovce, přičemž ve stejném
období též kanalizaci a ČOV
Spišské Podhradie. V polovi-
ně tohoto roku jsme společ-
ně s Eurovií SK a HOCHTIEF
CZ nabízeli 3 úseky R2, D1
a D3.

Po složitém období let 2009 -
2012, kdy vítězné společnos-
ti vyhrávaly zakázky, kterých
hodnota dosahovala 50 %
rozpočtovaných cen a snažily
se toto období překonat za
cenu přehnaného snižování
nákladů což mnohdy vedlo
k likvidaci jejich subdodava-
telů, se v tomto roce začíná
blýskat na lepší časy, kdy
s větším počtem zakázek se
slovenský stavební trh poma-
lu stabilizuje a hodnota zaká-
zek začíná kopírovat skuteč-
né náklady.

Závěrem chci poděkovat
všem zaměstnancům a part-
nerům a popřát jim klidné
prožití vánočních svátků, do
nového roku 2014 vše nej-
lepší a společnosti SMS
hodně zajímavých zakázek.

Stavba plaveckého areálu
Šutka byla realizována ve
sdružení firem SMP CZ, a. s.
a CL – EVANS, s. r. o., pod ve-
dením společnosti SMP CZ,

Plavecký areál Šutka - rok po dokončení stavby

a. s. Investorem stavby bylo
Hlavní město Praha. Nově
vzniklý Plavecký areál Šutka
je situován na severním okra-
ji zastavěného území měst-
ské části Praha 8 - Kobylisy
pod ulicí Čimickou.

Úvodem tohoto článku si do-
volím uvést pro zamezení ja-

kýchkoliv nedorozumění
současný název této význam-
né stavby, který byl při zahá-
jení zkušebního a následně
i plnohodnotného provozu
této stavby pozměněn na
„Aquacentrum Šutka“.

Martin Pajer

Model předpínací jednotky s jednolanovou kotvou
typu 1F15 a lanem monostrand

obr. 2

I/72 Zbojská, Sedlo - Tisovec SO 213 Jánov Jablonov

SO 202 Trenčín

Miloš Šimler

obr. 1



PERSONÁLNÍ ÚTVAR

Každý zaměstnanec začíná, a konec konců
i končí, své působení v SMP CZ (a stejně to
platí pro každého zaměstnavatele) v perso-
nálním útvaru. Jedná se tedy bez nadsázky
o nejdůležitější organizační jednotku ve fir-
mě. Vedle klasických činností spojených se
zahajováním i ukončováním pracovního po-
měru, řízení způsobilosti zaměstnanců atd.
zajišťuje i mnoho dalších činností, které ne-
jsou na první pohled vidět, ale které jsou pro
chod firmy důležité. O těchto „neviditelných“
činnostech bych se chtěl v krátkosti zmínit.

Dovolím si tvrdit, že požadavky nejrůznějších
právních předpisů, zákonů, vyhlášek atd. ve
srovnání s požadavky předpisů vydaných
před 10 – 20 lety výrazně narostly. Zaměstna-
vatel musí dokazovat a prokazovat plnění
méně či více potřebných, ale také mnohdy
zbytečných požadavků. Na rozdíl od doby
před x lety se nyní musíme vyrovnávat s nej-
různějšími požadavky, o kterých se nám kdysi
ani nezdálo. Neplnění takových požadavků je
ve většině případů pod sankcemi a personál-
ní útvar musí rizika takovýchto postihů elimi-
novat. Typickým případem je třeba předpis
týkající se zdravotní způsobilosti zaměstnan-
ců.

Dalším příkladem „neviditelné“, ale o to
úmornější práce je oblíbený investičně spoří-
cí program CASTOR. Po nesmělých začátcích
jsme se propracovali k pravidelným příleži-
tostem investovat (výhodně) do akcií naší
mateřské firmy. Agenda spojená s investová-
ním a následně i s odprodejem akcií je tak
náročná, že by v klidu pohltila zaměstnance

na plný pracovní úvazek.
Přesto tento program
zajišťujeme k plné spoko-
jenosti jeho účastníků.

Všechny tyto a další čin-
nosti, které, jak už jsem
uvedl, nejsou tolik vidět, by
nebylo možné realizovat bez dostatečného IT
zázemí. Současná doba přinesla nejrůznější
požadavky na personální informace, databá-
ze, sestavy, statistiky atd. – to vše takřka „on-
line“, což bychom bez spolupráce s odděle-
ním R. Hlinovského nebyli schopni realizovat.
Vedle kolegyň, které se těmto činnostem vě-
nují, tak patří upřímné poděkování i IT oddě-
lení.

Tento krátký článek přináší pohled z jiného
úhlu na personální útvar, přesto bych si dovo-
lil využít této příležitosti k tomu, abych zdů-
raznil a zopakoval, že dobře odváděná perso-
nální práce se zrcadlí ve spokojenosti za-
městnanců, jejich motivaci a chuti dělat pro
kolegy a úspěchy firmy možné a někdy i ne-
možné. Personalistou je každý vedoucí za-
městnanec a tak, má-li vést prostředí ve fir-
mě k vyššímu zapojení, loajalitě a motivaci, je
to úkol každého z nás.

Přeji nám všem, aby rok 2014 začal i končil
s přesvědčením, že jsme udělali 100% pro to,
aby firma své strategické záměry splnila.
A věřte, prohlubování motivujícího pracovní-
ho prostředí mezi tyto záměry také patří.

Pavel Kameník

Aquacentrum Šutka zahájilo
po úspěšném předání stavby
našemu investorovi Hlavní-
mu městu Praha a provozo-
vateli areálu společnosti TCP,
a. s., svůj provoz v prosinci
roku 2012. Už od zahájení

provozu bylo zřejmé, že stav-
ba tohoto druhu i funkce do
této části Prahy báječně
zapadla. Bylo už jen otázkou
času, než se Aquacentrum
Šutka stane oblíbenou a vy-
hledávanou atrakcí pro rodi-
ny s dětmi, kondiční plavce či
vyznavače saunování a ma-
sáží.

V průběhu roku 2013 začaly
Aquacentrum Šutka využívat
také přilehlé základní školy,
které sem chodí na pravidel-
nou výuku plavání. Dávají tak
dětem potřebnou plaveckou
průpravu a nechávají je na
chvilku odpočinout od škol-
ních lavic. Aquacentrum
Šutka zahájilo rovněž v ma-
lém výukovém bazénu a v re-
laxačním bazénu kurzy pla-
vání maminek s dětmi.
Všechny tyto akce jsou velmi
pozitivně přijímány a Aqua-
centrum Šutka se může po-
chlubit tím, že oslovilo oprav-
du každého, a to od batolete
až po lidi pokročilého věku.
Každý si zde najde to své
a může nechat zapomenout
na všední starosti a udělat
něco pro své zdraví i zábavu.

Z vlastní zkušenosti mohu ří-
ci, že lidé jsou zde opravdu
rádi a náramně si užívají to,

na co 25 let čekali. Hlavním
lákadlem je bezesporu i nový
aquapark plný atrakcí, který
využívají především rodiny
s dětmi a který je opravdo-
vým zábavním srdcem celé-
ho areálu. To bezesporu ocení

především děti, které využí-
vají hlavně tobogány, sklu-
zavky a divokou řeku. Neza-
ostává však ani 50ti metrový
plavecký bazén, který láká
hlavně plavce - ať už kondič-
ní, nebo rekreační.

Dovolím si doplnit, že Aqua-
centrum Šutka je v převážné
míře bezbariérovou stavbou
a mezi návštěvníky můžeme
zahlédnout i imobilní občany,
kteří chodí pravidelně plavat
a plně využívají i ostatní mož-
nosti areálu.

Rád bych také řekl pár slov
o záležitostech, které doufám
zůstávají návštěvníkům ne-
známy a tím jsou záruční
závazky. V předešlých člán-
cích bylo mnohokrát napsá-
no, že plavecký areál je stav-
bou velkého rozsahu a slo-
žitých technologií. Toto tvr-
zení se bezezbytku potvrdilo
a potvrzuje. Bude
tomu rok, co pro-
bíhají pravidelná
jednání a místní
šetření s provozo-
vatelem, kde jsou
probírány a od-
straňovány jednot-
livé drobné rekla-
mační závady. Ne-
ní v lidských silách

provést stavbu technologic-
ky i stavebně tak náročnou,
aniž by byla zcela bez drob-
ných závad a tudíž i reklama-
cí. Za sebe mohu říct, že jsme
našli s provozovatelem spo-
lečnou řeč a daří se nám tyto

drobné závady v termínu
odstraňovat. Práce probíhají
pokud možno mimo provozní
dobu Aquacentra, to zname-
ná brzy ráno nebo pozdě
večer. Někdy nám však
nezbývá nic jiného, než tyto
práce provádět i za běžného
provozu.

Co říci závěrem? Rozhodně
mohu říci, že se dobrá věc
podařila.
Hlavní město Praha o tuto
stavbu usilovalo dlouhých
25 let a je jenom ku prospě-
chu věci, že v úsilí vytrvalo.
Také my jsme velice rádi, že
jsme mohli zakázku realizo-
vat a získat tak mnoho zku-
šeností a zároveň kvalitní
referenci pro naši společnost.
Po roce provozu mohu s ra-
dostí říci, že se záměr podařil
a lidé v této lokalitě Prahy, ale
i blízkého okolí, dostali krás-
ný a plně funkční plavecký
areál.

Zdeněk Burian
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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Náš zaměstnanec Bohuš Eliáš pořádal pro
děti z dětských domovů z celé ČR již 5. ročník
turnaje v malé kopané, a jako bonus
uspořádal 1. ročník turnaje ve stolním tenise
v Nové Vsi u Bečova n. Teplou. Zde se mu
podařilo vybudovat 1. sportovní areál pro děti
dětských domovů z celé ČR. Tento sportovní
areál mohou děti využívat celoročně.
Za organizační a věcnou pomoc patří podě-
kování lidem z firmy SMP CZ, u které je pan
Eliáš již přes 20 let zaměstnán. Jelikož se blíží

Bohuš Eliáš

vánoční svátky, tak všem zaměstnancům
firmy SMP přejí Bohuš Eliáš a děti z dětských
domovů krásné Vánoce a pohodový rok 2014.

Akce bude probíhat během prosincových
hokejových utkání.

Stačí jediné – přinést zabalený vánoční dárek,
o kterém každé dítě sní a položit ho pod

, který bude umí-
stěn v hale KV Arény.

Dárky budou slavnostně předány hokejisty
a p. Eliášem do Štědrého dne dětem, kterým
udělají radost.

„Strom vánočních přání“

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ AKCE

2. ROČNÍK

Připravují Eli & HC Energie Karlovy Vary

1. ročník probíhal v duchu plyšových kamarádů.
Vybralo se přes 5 000 plyšáků, které se rozvážely
10 dní po celé ČR do dětských domovů, ne-
mocnic a ústavů.

Při své práci spoléháte jen na sebe nebo
máte možnost složitější problémy s někým
konzultovat?

Zabývat se kontrolou není na první pohled
příliš velké dobrodružství, co vás na této
práci nejvíc přitahuje a inspiruje?

Jaké jsou vaše nejbližší plány?

Čeho si nejvíce v osobním životě ceníte?

Co vás dokáže opravdu hodně naštvat?

Určitě se radím s lidmi z realizace
staveb, staršími kolegy, kteří mají již něco za
sebou a já mám to štěstí, že s nimi mohu
spolupracovat.

Myslím, že moje zatím největší
stavba Komplexní obnova elektrárny Tušimi-
ce byla jedna velká zkušenost, ať už kontroly
kvality se zástupci investora, vytváření doku-
mentace k životnímu prostředí, předávání
desítek šanonů s dokumentací, nebo samot-
né předávání investorovi, kde se sešla velká
skupina specialistů, a mým úkolem bylo
předat daný objekt.

Nejbližší mé plány? Už se strašně
těším na Vánoce, na rodinu a kamarády, sníh
a procházky s mým nejzlobivějším labrado-
rem ve střední Evropě Maxem a koukání na
pohádky a takovou tu pohodu. Jen mi jí trochu
kazí termín zkoušky 13. 1. 2014 na certifikaci
Manažera kvality, na kterou se musím připra-
vit. A mým dalším přáním v nastávající funkci
manažera kvality a EMS na projektu Ústřední
čistírna vod Praha je, být platným členem
týmu na tak výjimečném projektu. Přeji Vám
všem krásné Vánoce a do nového roku hodně
zdraví a mnoho nových úspěšných staveb.

Rodiny a přátel, která mě vždy podr-
ží, protože já je mám moc ráda.

V práci? Asi jen to, když se lidé k so-
bě nechovají, jako lidé… a neváží si své práce.

Kontrolujete kvalitu odvedené práce, stalo
se vám, že jste našla dílo s minimem závad?

Kde je podle vás Achillova pata předáva-
ných staveb? Jinými slovy, kde se nejvíce
chybuje?

íte při své práci vzdorovat nějakým
tlakům a střetům, například od kolegů,
nebo při „naléhavosti“ zakázky a podobně?
Jak se přitom ubránit, abyste při řešení
vzniklého problému dokázala být skutečně
objektivní?

Jak zvládáte změny a nové technologické
postupy ve stavebnictví?

Která z významných staveb vám utkvěla
v paměti?

Mus

Určitě, ano… Na mé zatím největší
stavbě jsem měla stovky kontrol ročně… ať už
s kladným, nebo ne úplně dobrým výsled-
kem.

To je různé, to se nedá takhle říct.
Každá stavba je specifická, jiná…, každý stav-
byvedoucí, investor a subdodavatel je jiný,…
těch požadavků na kvalitu a množství předá-
vaných dokumentů dokončovaného díla je
mnoho. Snažíme se samozřejmě chybám
předcházet a vyhnout.

Moje práce je stejná, jako všechny
ostatní…, ale střetům se snažím vyhnout,
i když to občas nejde.

To je docela náročné, neboť staveb-
nictví se neustále vyvíjí, jsou zde nové po-
znatky, postupy, materiály, technologie,
předpisy atd. Studium projektových doku-
mentací, norem, internetu, odborných časo-
pisů a účast na různých školeních je nezbyt-
nou součástí mé práce.

Určitě to byly Tušimice, myslím, že
jsem se tam potkala spoustu zajímavých
a vzdělaných lidí, (nebudu nikoho jmenovat,
mrzelo by mě, kdybych na někoho zapomně-
la) od kterých jsem se toho mnoho naučila …
A všem za to moc, moc, moc děkuji. Bylo to
náročné, ale úžasné.

... JANU DINEBIEROVOU
specialistku jakosti

ptal se:
Vlastimil Vavřín

Ivo Köhler


