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Vážené ko-
legyně, vá-
žení kole-
gové,
čas neú-
prosně ubí-
há a při po-

hledu do kalendáře zjišťuje-
me, že se blíží konec 1. polole-
tí roku. Chtěl bych při této pří-
ležitosti udělat malou rekapi-
tulaci plnění našich cílů pro
rok 2015.
Při jejich stanovení jsme vy-
cházeli z předpokladu, že změ-

na procesů, našeho myšlení
a chování je v současných pod-
mínkách na trhu nezbytná pro
úspěšné fungování firmy do
budoucna. Jako hlavní cíle
jsme si stanovili získání no-
vých strategických zakázek,
zlepšení nabídkových proce-
sů, zlepšení předvýrobní a vý-
robní přípravy. Dále zlepšení
personální práce ve společ-
nosti, obrození firemní kultury
a dořešení pravidel řízení Sku-
piny a komunikace s akcionáři.
Pokud se týká zlepšení nabíd-

kových procesů, tj. nastavení
kroků v rozhodování o přípravě
nabídky, spolupráce technic-
kých skupin divizí a útvaru
technického rozvoje na zpra-
cování nabídky a rozhodnutí
o podání nabídky, dosáhli jsme
nepochybně zlepšení proti
předchozímu stavu. Přesto
jsme se v několika případech
nevyhnuli chybám při kalkula-
ci nákladů a odhadu důsledků
možných rizik, které mají ná-
sledně podstatný vliv na výsle-
dek stavby.

Fáze přechodu získané zakáz-
ky do výroby a zpracování před-
výrobní přípravy stavby před
zahájením prací je časový
úsek, kde dvojnásobně platí
heslo – co můžeš udělati dnes,
neodkládej na zítřek. Doba od
získání zakázky do zahájení
prací je rozhodující pro efek-
tivní nákup materiálů a subdo-
dávek a přípravu postupů, kte-
ré mohou vést v důsledku k eli-
minaci rizik a úspoře nákladů.
V rozjeté stavbě pod tlakem
času a řešení provozních pro-

blémů už je to podstatně ob-
tížnější a méně efektivní.
Co s tím? Jsme přesvědčeni, že
nastavení našeho systému je
správné. Je nutné vyhodnotit,
kde jsme udělali chyby, přimět
všechny zúčastněné, aby při-
stupovali k plnění svých úkolů
důsledně a odpovědně. Musí-
me také správně odhadnout
síly a schopnosti klíčových lidí
a dobře hospodařit s časem.

Vladimír Myšička
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AKTUALITY

Posláním našeho útvaru je nejen vytvoře-
ní servisu našim divizím, ale také úzká spo-
lupráce s obchodním útvarem při řešení
různých obchodních případů. Pracujeme
na dvou grantech, které nám umožňují
i vlastní vývojovou aktivitu.
V rámci spolupráce s obchodním útvarem

VÝVOJ A INOVACE
Výstupy z činnosti

Útvaru technického rozvoje

jsme řešili např. úlohu ztracené-
ho bednění u spřažených kon-
strukcí speciálně pro most Bře-
žany na Chomutovsku. Pro tento
most byl vyvinut a vyzkoušen ten-
kostěnný vláknobetonový panel
váhy 60 kg, délky 2 m, vyztužený
hybridní výztuží (čedičová síť,
sklolaminátové pruty GLASBAR)
(foto č. 1). Panely byly otestovány
v Kloknerově ústavu a dosáhly
únosnosti 6kN při průhybu 2 mm
(foto č. 2).

Dále jsme řešili společně s PRE-
FOU PRO v Brandýse návrh a výro-
bu prefabrikátu pro opěrné zdi
z vláknobetonu, jehož čelo je ob-
loženo kamenem (obr. č. 1).
V prefě Brandýs byla vyrobena
3 čela, obložená různými kameny
z ruly, tloušťky 2 - 3 cm (foto č. 3).
Kameny se vkládaly přímo do for-
my (foto č. 4). Do vláknobetonu
C30/37 XF4 byla použita poly-
propylenová vlákna Ferro Forte
délky 54 mm.

Ve spolupráci s pracovníky firmy SONIT
byl vyvinut průhledný panel protihlukové
stěny s dobrými pohltivými vlastnostmi.

Pro Divizi 8 připravujeme upra-
vený návrh dvou mostních ob-
jektů na Chomutovsku, jejichž
nosná konstrukce bude tvořena
předem předpjatými nosníky
z drátkobetonu, které byly vyvi-
nuty v rámci projektu programu
TIP FR T I2/496 MPO.
Z útvaru TR byly podány a ino-
vační komisí VINCI přijaty dva
inovační projekty.
EU 148 – Průhledné absorpční
panely stěn PHS EU 193 - Ztra-
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obr. 1

šen další významný vodohospodář-
ský projekt, na kterém se naše spo-
lečnost podílela ve sdružení s firmou
SYNER. Prohlídka úpravny a prezen-
tace projektu se konala za pozornosti
médií a všech zúčastněných.

Slavnostní ukončení stavby
„Sportovní přístav Hluboká nad Vlta-
vou“ se konalo dne 31. 5. 2015. Ote-
vření přístavu bylo propojeno s atrak-
cemi pro děti a pro širokou veřejnost.
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Aktuality ze Slovenska

Dne 10. 3. 2015 slavnostním
posvěcením a osazením sošky sv. Bar-
bory oficiálně odstartovala výstavba
tunelu Považský Chlmec na stavbě
Dálnice D3 Žilina / Strážov / - Žilina /
Brodno /. Úsek dálnice buduje sdru-
žení firem EUROVIA SK, HOCHTIEF
CZ a STAVBY MOSTŮ SLOVAKIA, a. s.
Objednatelem je Národní dálniční
společnost.
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Naše stavba „Chebsko envi-
ronmentální opatření“ získala oceně-
ní Vodohospodářská stavba roku
2014 v kategorii staveb pro zásobo-
vání pitnou vodou, odvádění a čištění
odpadních vod nad 50 mil. Kč. Dalším
oceněným projektem titulem Vodo-
hospodářská stavba roku 2014 v kate-
gorii staveb sloužící k umělému
vzdouvání, zadržování a usměrňování
povrchových vod, ochraně před škod-
livými účinky vod a úpravě vodních
poměrů nad 50 mil. Kč se stala stavba
„Sportovní přístav Hluboká“. Tato oce-
nění udělil Svaz vodního hospodář-
ství ČR a Sdružení oboru vodovodu
a kanalizací ČR. Za naši společnost
převzal ocenění Jan Hameta.
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Naše společnost byla Hlav-
ním partnerem sympozia Mosty
2015, které se konalo ve dnech 23. –
24. 4. 2015 v Brně, kde naši zástupci
prezentovali stavbu „Most přes Jizeru
v Mladé Boleslavi“ a zástupci naší dce-
řiné společnosti Freyssinet podíl na
mostních stavbách na II. úseku stav-
by dálnice D1 „Jánovce – Jablonov“.
Na tomto sympoziu Ing. Hlasivec pře-
vzal ocenění Mostní dílo roku 2013 za
stavbu Most přes Lužnici a Ing. Brej-
cha obdržel od Ministerstva dopravy
ČR Mimořádné uznání za celoživotní
práci a aktivitu v oboru mosty.

Slavnostním ukončením stav-
by ÚV Bedřichov dne 14. 5. byl zavr-
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Dne 25. 3. 2015 byla slav-
nostně přestřižena páska na dálnič-
ním přivaděči do města Trenčín. Spo-
lečnost STAVBY MOSTŮ SLOVAKIA,
a. s. na přivaděči realizovala pro sdru-
žení zhotovitelů „Trenčín - Most” dva
největší mostní objekty - SO202
a SO204.

Dne 9. 4. 2015 byla slav-
nostně otevřena stavba Dům tradiční
lidové kultury Gemer, kterou realizo-
vala SMS. Rekonstrukce probíhala
v době od srpna 2013 do prosince
2014 a týkala se stavebních úprav in-
teriéru i exteriéru, změny dispozic
a modernizace technologií. Násled-
ně, v letošním roce, byl objekt inves-
torem vybaven interiérovým zaříze-
ním. Projekt byl financovaných z fon-
dů EU.
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Z NAŠICH STAVEB

NOSNÝ SYSTÉM MHD – BRATISLAVA 2

DOPRAVNÍ STAVBY
DIVIZE 1

Vážení příznivci dopravních
staveb,
s akcí Bratislava, kterou reali-
zuje Divize D 1 formou organi-
zační složky, jste se mohli již
seznámit v některém z před-

chozích čísel. V tomto článku
Vás seznámíme s dosavadním
průběhem výstavby a s výhle-
dem na netrpělivě očekávaný
závěr stavby.
Pro rychlé připomenutí, akce
„Starý most“ obsahuje esta-
kády Artmédia a Einsteinova,
společně s dvěma lávkami pro
pěší. Estakády navazují na
„Starý most“ přes Dunaj, který
realizují naši kolegové ve sdru-
žení.
Na mostním objektu SO 30-
202-00 „Estakáda Artmédia“
pokračují práce na zhotovení

nosné konstrukce, dokončo-
vání spodní stavby a zahájení
prací na římsách. Nosná kon-
strukce mostu je dvoutrámo-
vý žebrový předepnutý spojitý
nosník. Důležité je slovo žeb-

rový, viz obrázek , a . Kom-
plikovaný tvar nosné kon-
strukce nás donutil použít
klasické dřevěné bednění se-
stavené z dřevěných ramená-
tů do jednotlivých kostek. Po
počátečních obavách k jejich
výdrži a možnostech odbed-
nění při osminásobné zadané
opakovatelnosti těchto kos-
tek se ukázalo, že tento tra-
diční systém funguje bez
problému. Ukládka armatury
předpínací výztuže Freyssinet
pak probíhá „klasickým“ způ-
sobem, viz obrázek .
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V současné době se cyklus pro
zhotovení jednoho pole ustálil
na 20 dní a z celkových 8 polí
jich máme realizováno 6. Hlav-
ní důraz byl kladen na struk-
turu betonového povrchu

s ohledem na jed-
notný výraz bedně-
ní z prken a s ohle-
dem na požadavky
následného sjed-
nocujícího nátěru.
Na objektu SO 30-
203-01 a 02 „Esta-
kádě Einsteinova“
jsme v minulém
roce dokončili mon-
táž nosníků včetně
zabetonování spřa-
žené desky, viz
obrázek a v tomto
roce pokračovali
na dokončení nos-
né konstrukce do-
betonováním čel
nosníků. Součástí

naší dodávky bylo i obnovení
protihlukové zdi mezi dálnicí
a silnicí I. třídy Einsteinova, viz
obrázek . V současnosti pra-
cujeme na zhotovení říms
a vybavení.
Práce na objektu lávce SO 30-
213 nám komplikují neuvěři-
telně zdlouhavé přeložky sítí,
zejména kabelu vysokého na-
pětí. Nyní to již vypadá, že se
vše do konce června podaří
přeložit a my budeme moct
zahájit práce na této 40 metrů
dlouhé lávce. Lávka je malou
kopii estakády Artmedia, tedy
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opět náročné tvary, bednění
a provedení.
Mimo výše uvedené práce
dodáváme na hlavní mostní
objekt této akce SO 20-201-
00 ložiska, odvodnění a most-

ní závěry. Vzhledem ke způso-
bu výstavby Starého mostu
vysouváním, bude nutné lo-
žiska dočasně umístit na zhla-
ví pilířů a po dokončení výsu-
vu bude nutné tato až 1 550 kg
těžká ložiska vsunout mezi
nosnou konstrukci a bloček.
Na všech mostech v trase je
uložena pevná kolejová dráha
pro obousměrnou kolej tram-

vaje a ve stejných osách i pro
kolej metra, jejichž kolejnice
jsou uloženy vně kolejnic tram-
vaje.  Všechny  kolejnice  jsou
navrženy jako beztykové, a to
na délku až přes 400 m.

Na estakádách budou realizo-
vány mostní hřebenové závě-
ry Fressinet Wd. Jejich užití na
Slovensku bude novinkou.
Technické řešení je již zapra-
cováno do realizační doku-
mentace. Určité starosti nám
dělá návrh odvodnění pod
závěry, hlavně vyústění, pro-
tože s nimi nebylo v předchozí
dokumentaci počítáno.

Provedení celého mostního
svršku a mostního vybavení
bude náročné, ale zajímavé,
proto informace o těchto kon-
strukcí přineseme příště.
Na závěr mi dovolte vyslovit

přání k zdárnému dokonče-
ní projekčních i našich prací
a znovu poděkovat celému
týmu za jejich úsilí a odhodla-
nost dovést toto dílo do zdár-
ného konce.

cené bednění z vláknobetonu vyztu-
žené hybridní výztuží.
Dále se podílíme aktivně v obou gran-
tových projektech CESTI a SMART RE-
GIONS. Poslední zasedání řídícího vý-
boru, jehož jsme členy, proběhlo v bu-
dově SMP na Pobřežní. Při této příleži-
tosti byla přednesena prezentace
o činnosti SMP na tomto projektu.
Spolupracujeme na řešení problémů,
které u dilatačních závěrů ALGA a ak-

foto 4 foto 5
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3 Artmédia - pohled na spodní stavbu a nosnou konstrukci

1 Artmédia - armatura mostovky 2 Artmédia - celkový pohled

tivně spolupracujeme při uvádění dila-
tačních závěrů CIPEK – Freyssinet na
český trh. Součástí této činnosti je vy-
ztužování dobetonávky dilatací hyb-
ridní výztuží (foto č. 5), aby se zamezilo
vzniku trhlin na povrchu vozovky.
Ve druhé polovině roku proběhne ško-
licí systém přepravy staveb OR-
CHESTRA pod patronací ÚTR.

Antonín Brnušák
Vladimír Brejcha

4 Artmédia - opěra č. 29



6 Einsteinova - protihluková stěna5 Einsteinova - betonáž spřažené desky

Radim Cihlář, Ivan Batal

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
DIVIZE 5

V následujících řádcích Vás stručně
seznámím s průběhem stavebních
prací na aktuálně dokončovaném
projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace
a ČOV“, který se díky svému rozsahu
i finančnímu objemu přes šest set
milionů korun stal jednou z největ-
ších vodohospodářských akcí reali-
zovaných v období posledních deseti
let na území Pardubického kraje.
S ohledem k omezeným možnostem
podrobnějšího popisu se ve svém
článku zaměřím zejména na část pro-
jektu rekonstrukce ČOV, která byla
v rámci integrovaného sdružení zho-
tovitelů od počátku plně v kompe-
tenci SMP.

Objednatel, společnost TEPVOS,
spol. s r. o., provozující ve městě a je-
ho přilehlém okolí kanalizační a vodo-
vodní soustavu, začal s jeho přípra-
vou již v polovině minulého desetile-
tí. V roce 2010 spatřila světlo světa
zadávací dokumentace stavby a po
následném výběru zhotovitele byly
od jara 2012 postupně zahajovány
samotné stavební práce na jednotli-
vých úsecích.

Po dlouhých letech relativního sta-
vebního klidu, zasáhl město Ústí nad
Orlicí téměř v jeden okamžik start
dvou z nejvýznamnějších investič-
ních akcí jeho historie. Kromě popi-
sovaného projektu vodohospodář-

Koordinace s realizací železničního
koridoru

ského též stavba železniční s ná-
zvem „Průjezd železničním uzlem
Ústí nad Orlicí“.

A právě koordinace obou stavebních
akcí se stala od samého počátku nej-
zásadnějším determinantem ovliv-
ňujícím možnosti postupu staveb-
ních prací při výstavbě
kanalizací, vodovodů,
ale též plánu rekon-
strukce ČOV. Zadávací
dokumentace stavby, na
základě validních infor-
mací z doby jejího vzni-
ku předpokládala, že
stavba železničního ko-
ridoru bude dokončena
před započetím prací na
projektu „Ústí nad Orlicí
- kanalizace a ČOV“.
Tomu byl přizpůsoben
POV i navržená řešení
v místech, kde se vý-
sledky stavební činnosti
obou projektů střetávají.
Administrativní a legi-
slativní průtahy ovšem
časové návaznosti na-
prosto otočily a v době
předání staveniště pro
stavbu kanalizace, ještě
nebyl realizátor prací na
koridoru ani oficiálně
vybrán. První měsíce
realizace se proto nesly
prioritně ve znamení
přepracování časových
plánů výstavby a úpravy
provedení částí díla ve
zmíněných místech
střetu obou akcí.

Rekonstrukce ČOV
Rekonstrukce čistírny odpadních
vod byla prioritně vedena ideou mini-
malizace výrazných zásahů do stá-

vajících stavebních kon-
strukcí. Většina budov
prošla pouze moderni-
zací a úpravami vynu-
cenými instalací no-
vých technologických
zařízení tak, aby byla
zajištěna plná funkč-
nost a maximálně pro-
dloužena doba život-
nosti a přitom nedo-
cházelo ke zbytečnému
navyšování investič-
ních nákladů.
Zásadní výjimkou z uve-

dené koncepce se stalo biologické
čištění. Jeho první stupeň byl úplně
zrušen a nahrazen zcela novou, šede-
sát tři metrů dlouhou a třicet metrů

širokou aktivační dvojnádrží. Akti-
vační nádrž 2° byla stavebně předě-
lána na nádrž regenerační a u dvojice
dosazovacích nádrží došlo k částeč-
nému zvýšení objemu.
Výraznějších úprav doznaly též ob-
jekty kalového a plynového hospo-
dářství. Byla zrušena jedna z nádrží
gravitačního zahuštění a místo ní
postavena budova zahuštění strojní-
ho. Vznikla zbrusu nová strojovna
plynojemu, hořák zbytkového plynu
a došlo k posunu měrného žlabu na
odtoku.
Na rozdíl od snahy o minimalizaci
zásahů v části stavební zahrnovala
rekonstrukce technologie až na něko-
lik drobných výjimek kompletní vý-
měnu veškerých zařízení, včetně
trubních vedení a elektrických roz-
vodů.
Postup rekonstrukce čistírny odpad-
ních vod v Ústí nad Orlicí byl limito-
ván zejména čtyřmi zásadními fak-
tory:

byl rozdělen na čtyři ucelené části:

1A:    Ústí nad Orlicí – kanalizace

1B:    Ústí nad Orlicí – čistírna odpadních vod

2:      Ústí nad Orlicí – přeložky vodovodu

3:      Dlouhá Třebová – kanalizace

Zhotovitel:      Sdružení pro Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV

SMP CZ, a. s. – vedoucí účastník sdružení

VCES, a. s.

HOCHTIEF CZ a. s.

A. B. V., spol. s r. o.
Projektant:      AQUA PROCON, s. r. o. – generální projektant

SWECO HYDROPROJEKT, a. s. – projektant části 1B – ČOV
Financování:   S využitím dotace od Státního fondu životního prostředí ČR

Základní údaje

Projekt „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“

Stavba odlehčovací komory

3x foto ČOV po rekonstrukci



REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ
SKUPINY SMP

DIVIZE 7

ÚSTECKÝ REGION

Pozitivní hodnocení situace sta-
vebního trhu nejsou v poslední do-
bě a nejen v poslední době obvyklá.
Naopak, pokračuje na rozdíl od ně-
kterých jiných regionů propad sta-
vební výroby, pokles zaměstnanců
ve stavebnictví a stále větší problé-

my stavebních firem – to jsou téma-
ta, která stavebnictví v Ústeckém
kraji v posledních letech provázejí.
Objem stavebních zakázek stále
klesá, přesto jejich počet má opač-
nou tendenci. Podstatný vliv na ten-
to vývoj měla novela zákona o zadá-
vání veřejných zakázek, která sníži-
la hranici pro podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce.
Ústecký kraj je poznamenán při
zadávání veřejných zakázek pro-
blémy v rámci Regionálního ope-
račního programu. Samotná města
nemají dostatek investic. Zmíněný
pokles stavební výroby se tím pro-
mítá i do situace firem v regionu.
S ohledem na vize, cíle, plán regio-
nu a výše uvedené, je mnohdy dosa-
žení některých ukazatelů připomí-
nající jednomu italskému přísloví:
„Je to jako se snažit udělat ve vodě

zakázek. Koncem roku 2014 za po-
moci centrálního obchodu SMP
jsme vyhráli dvě akce. Jedná se
o rekonstrukci ČOV Cínovec – Dubí.
Investorem zakázky je Severočeská
vodárenská společnost, a. s. Re-
konstrukce stávající ČOV je navrže-
na výstavbou nového objektu me-
chanicko-biologické ČOV pro
300 EO s novou technologií v místě
stávajícího pískového filtru ČOV.
Hlavní zásadou technického řešení
je rekonstrukce stávající technolo-
gicky a stavebně nevyhovující ČOV.
Stávající technologie ČOV Cínovec
vzhledem k hydraulickému přetě-
žování, extrémním klimatickým
podmínkám a charakteru odpad-
ních vod nedokáže naplnit emisní
limity stanovené NV č. 229/2007
Sb. Dále pak jsou v havarijním stavu
stávající nádrže, jejichž netěsnost

způsobuje kontaminaci podzem-
ních vod fekálními bakteriemi. Ob-
jekt ČOV je navržen v obdélníko-
vém půdorysu 9,8 x 8,1 m s přístav-
bou o rozměrech 6,2 x 3,2 m. 1. pod-
zemní podlaží s železobetonovými
jímkami o výšce 3,8 m, 1. vyzděné
nadzemní podlaží o výšce 3,6 m.
Součástí stavby jsou i nové inženýr-
ské sítě, zpevněné plochy, příjez-
dová komunikace, přepojení na no-
vou ČOV a demolice stávající ČOV.
Řízením stavby byl nově pověřen
stavbyvedoucí Pavel Hrdý, který
k našemu závodu přešel z D 8 v po-
lovině dubna 2015.
Druhou zakázkou v pořadí je re-
konstrukce přivaděče Bílina, Vše-
chlapy, též pro Severočeskou vodá-
renskou společnost. Účelem vý-
stavby vodovodu je zkvalitnění do-
dávek vody v Severočeské vodá-
renské soustavě a pro obec Chotě-
jovice. Navrhovaný přiváděcí řad
DN500 nahrazuje stávající doslu-
hující přivaděč z oceli OC DN500,

díru“. Snad mi toto přirovnání bu-
de odpuštěno.
Ale dost negativismu, toho je ko-
lem nás až dost.
I přes nepříznivý stav situace, kte-
rý v úvodu popisuji, se regionální-
mu závodu Severní Čechy podaři-
lo v ostré soutěži získat několik

1. Zahájením ročního zkušebního
provozu nejpozději k 1. 7. 2014.
2. Zajištění provizorního chodu ČOV
tak, aby nedošlo k překročení po-
volených limitů parametrů na odto-
ku.
3. Nutností koordinace prací na čer-
pací stanici – město a přilehlé odleh-
čovací komoře ve vztahu s projek-
tem železničního koridoru.
4. Po dobu výstavby vyčerpání maxi-

Pavel Kužela

málně 15 dnů povolených totálních
odstávek ČOV. A to pouze v jarních
měsících se zvýšeným průtokem vod
(prioritně březnu a dubnu).
Dříve zmíněné zdržení ve výstavbě
železničního koridoru mělo od samé-
ho prvopočátku zásadní vliv na po-
stup rekonstrukce ČOV. Ta sice leží
v bezpečné vzdálenosti od území do-
tčeného stavbou koridoru, ovšem
čerpací stanice a plánovaná nová od-

lehčovací komora jsou situovány pří-
mo k původnímu drážnímu tělesu
a odlehčovací stoky vedoucí z OK
počítají svou trasou a vyústěním
s dokončením prací na železnici. Pů-
vodní plán organizace výstavby tak
musel být doplněn o několik etap
a zejména muselo dojít k vyřešení
nutnosti totální odstávky ČOV ve
dvou letech po sobě, bez možnosti
navýšení maximálního nepřekroči-

telného počtu dnů povolených Kraj-
ským úřadem Pardubického kraje.
Práce na ČOV byly zahájeny v letních
měsících roku 2012 a ukončeny pře-
chodem do ročního zkušebního pro-
vozu 1. 7. 2014.

Přelom jarní měsíce tohoto roku jsou
již plně ve znamení dokončovacích
prací na kanalizacích a vodovodech

Dokončování projektu

v části města, které byly již stavbou
koridoru uvolněny. Definitivní ukon-
čení projektu je plánováno na
30. 6. 2015, kdy dojde k ukončení
zkušebního provozu ČOV.

Příčný řez mostu Chlumčany

který za dobu svého provozu, vyka-
zuje známky pokročilé koroze. Sou-
časně se stavbou přivaděče je v
Chotějovicích navržena výměna
stávajícího rozváděcího řadu TL
DN60 včetně přepojení všech do-
movních přípojek za nové potrubí
D90. Realizací předmětu veřejné
zakázky dojde ke splnění potřeb
zadavatele Severočeské vodáren-
ské společnosti, a. s. Přivaděč pitné
vody a rozváděcí řad, které budou
rekonstruovány, se podílí v rámci
vodohospodářské infrastruktury
zadavatele na zásobení obyvatel
pitnou vodou v regionu Ústeckého
kraje, okresu Teplice. Realizací ve-
řejné zakázky dojde ke zkvalitnění
služeb poskytovaných zadavate-
lem obyvatelstvu, převážně pak
zajištění stabilní dodávky pitné vo-
dy v požadované kvalitě a množ-
ství. Řízením stavby byl pověřen
stavbyvedoucí František Putyera.
Začátkem roku 2015 jsme získali
zakázku zateplení objektu Koje-

neckého ústavu v Mostě. V budově
dnešního dětského domova byl od jeho
výstavby ve dvacátých letech sirotči-
nec patřící katolickému řádu. Do roku
1954 byla budova využívána Severo-
českými hnědouhelnými doly, jež zde
měly své sídlo. V roce 1954, po dohodě
s řádem, byla budova předána státu
s podmínkou, že bude využívána
v souladu s prvotním posláním, tj. pro
péči o děti. Proto byl v roce 1954 v jed-
né polovině budovy zřízen kojenecký
ústav. Kojenecký ústav v Teplicích se
nacházel ve dvou vzájemně funkčně
propojených secesních vilách v sou-
sedství městského parku a dětského
hřiště. Zřízen zde byl krátce po konci
druhé světové války a nepřetržitě plnil
svou funkci až do roku 2010. Předmě-
tem realizace je demontáž stávajících
zámečnických prvků, lokální otlučení
a vyspravení odfouklých a degradova-
ných ploch omítek, kompletní dodávka
a montáž kontaktního zateplovacího
systému z minerální vlny. Investorem
akce je Ústecký kraj. Řízením stavby byl
pověřen stavbyvedoucí František Pu-
tyera.

Další významnou zakáz-
kou jsou rekonstrukce
čtyř mostů, které byly
součástí velkého tendru
„Rekonstrukce a mo-
dernizace dopravních
staveb v Ústeckém kra-
ji“. Cílem projektu je re-
konstrukce mostů v Jir-
kově, Chlumčanech
u Loun, Klůčku na Ža-
tecku a v Chomutově,
jejichž současný stav již
neodpovídá příslušným
normám a bezpečnosti
provozu. Stavba zahr-
nuje odstranění stávají-
cího mostního objektu,
výstavba nového most-
ního objektu z monoli-
tického železového beto-
nu včetně příslušenství,
provedení mikropilot,
přechodových oblastí a
nového krytu vozovky.
Stavby jsou realizovány

pod taktovkou Ústeckého kraje a Měs-
ta Jirkov. Řízením stavby byl pověřen
stavbyvedoucí Vladimír Chlivényi.
V následujícím období je nutné se sou-
středit na získání zakázek na zimní ob-
dobí a zejména na rok 2016.

Rekonstrukce ČOV Cínovec - Dubí

Pavel Cihlář

5

Zateplení kojeneckého ústavu



PRŮMYSLOVÉ STAVBY
DIVIZE 8

ZBUZANY JIH, 2. ETAPA
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO RODINNÉ DOMY

Zájmová lokalita se nachází na
jižním okraji obce Zbuzany
v nezastavěné části obce. Úče-
lem stavby bylo vybudovat do-
pravní a technickou infrastruk-
turu pro plánovanou výstavbu
67 rodinných domů. Dopravní

skelet řešeného území tvoří
systém místních obslužných
komunikací s šířkou uličních
prostorů 13,00 m. Tyto základ-
ní komunikace jsou navzájem
propojeny. Na základní do-
pravní skelet navazují zklidně-

né komunikace, které jsou řeše-
ny jako komunikace se smíše-
ným provozem chodců a vozi-
del (obytné zóny). Komunikace
řešené jako obytné zóny s se-
bou přináší výrazné zvýšení
komfortu bydlení. Hlavním dů-

vodem zřízení obytné zóny je
snaha o zvýšení bezpečnosti
provozu a posílení nebo zdů-
raznění pobytové funkce nad
funkcí dopravní na komunika-
cích s malým dopravním vý-
znamem.
Rok se s rokem sešel a stavba
ve Zbuzanech jde do finále.
Právě do roka jsme se zavázali,
že předmětnou stavbu vybu-
dujeme a předáme našemu
soukromému investorovi. Ter-
mín finálního dokončení byl
po vzájemné dohodě stano-

ven na 30. 6. 2015. V tomto
čase zároveň probíhjí kolau-
dační řízení OŽP odboru vod-
ní hospodářství 12. 6. 2015
a odboru stavebního úřadu
25. 6. 2015.
Proběhla pokládka živice na
hlavních komunikačních tra-
sách V1 až V6. Zároveň s tím
byly v plném proudu pokládky
betonových zámkových dla-
žeb v chodnících. Poté násle-
dovaly sadové úpravy, mlatové
chodníky, vodorovné a svislé
dopravní značení a objekt tří-
děného odpadu.
Po celou dobu výstavby jsme
se potýkali se špatnou geolo-
gií a rozmary počasí. Ke konci
května 2015 bylo evidováno
38 deštivých dní, kdy nešlo
pracovat, a rozmočený terén
práce zastavil. Ke konci května
2015 jsou dokončeny násle-
dující stavební objekty:
Příprava území, Dešťová kana-
lizace vč. přípojek a vsakova-
cího objektu, Splašková kana-
lizace vč. přípojek, Vodovod
vč. přípojek, Plynovod vč. pří-
pojek, Veřejné osvětlení a Spo-
lečné pilíře.

Všechny inženýrské sítě mají
za sebou vyhovující tlakové
zkoušky, propojení na stávající
sítě v lokalitě včetně předání
správcům sítí.
Na závěr bych se chtěl ještě
zmínit, že ke špatné geologii
a počasí se připojil prvek, který
se vyskytuje stále častěji, a to
volba nejlevnějšího subdoda-
vatele, který v půlce stavby
nebyl schopen dostát svých
závazků a celou stavbu v pod-
statě zastavil. Museli jsme te-
dy za pochodu vyměnit sub-
dodavatele stavby.
Věřím, že celou stavbu včas
dokončíme, zkolaudujeme
a předáme investorovi.

Tomáš Záruba

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

ARKO

STŘEDISKO PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Středisko provozování vodohospodářských zaří-
zení provozuje majetek obcí Lutín s místní částí
Třebčín a majetek lázeňské obce Slatinice včet-
ně místní části Lípy. Před dvěma lety se do jed-
notné kanalizace svádějící odpadní vody na ČOV
Lutín napojila obec Slatinky s nově vybudova-
nou kanalizací a rozšiřuje se i průmyslová zóna
v obci Hněvotín, jejíž odpadní vody jsou čištěny
na ČOV Lutín. Rozšiřuje se i část plánované zá-
stavby rodinných domků v uvedených obcích.
Každoročně se při zpracování kalkulací vodného
a stočného připravuje a s obcemi odsouhlasuje
plán oprav na další období, prostřednictvím kte-
rého se snažíme udržovat stávající majetek
v dobrém stavu a objekty a technologická zaří-
zení delší dobu používaná postupně vyměňovat.
Začátek cesty vody je ve vodním zdroji, odkud se
čerpá surová voda, po jejíž úpravě hygienizací se
rozvodem vody vodovodními řady dostává k od-
běrateli.

V lutínském vodním zdroji Trávníky se v posled-
ních dvou letech vyměňovalo potrubí od čerpa-
del a některé zcela netěsnící uzavírací armatury.
Byl vybudován nový vodárenský dispečink s radi-
ovým přenosem signálů nezbytných pro infor-
mace provozovatele. Také byla řešena bezpeč-
nostní podmínka neoprávněných vstupů do ob-
jektů. Bylo částečně vyměněno dávkovací zaří-
zení a rozvody pro hygienizaci vody chlornanem
sodným.
V současnosti je ve fázi zpracování projektu in-
stalace dávkovacího zařízení v závislosti na kon-
centracích měřeného volného chloru a množ-
ství odebírané pitné vody, které už máme od-
zkoušené na VDJ ve Slatinicích.
Na rozvodu vody se v minulém roce ve spolu-
práci s obcí podařilo zrekonstruovat bezvýko-
povou technologií prostup vodovodního přivá-
děcího řadu pod recipientem Blatou, který byl
ve velmi špatném technickém stavu.
Průběžně opravujeme tekoucí armatury na vo-
dovodní síti. Po každoroční revizi hydrantů se
opravují a vyměňují nefunkční a netěsnící hyd-
ranty za nové. Ve spolupráci s obcí řešíme prů-
běžné výměny vodovodních řadů v těch nej-

starších částech obce
a navrhujeme dobudo-
vání nových částí
vzhledem k rozrůstají-
cí se zástavbě. Do této
oblasti patří i rekon-
strukce nových částí
a výměna nefunkčního
nebo špatně fungující-
ho zařízení na síti v ce-
lém areálu Sigmy.
Na kanalizační síti ob-
ce Lutín provádíme
průběžně po částech
čištění a monitoring
celé sítě. Každoročně
se provádí čištění re-

tenční nádrže v Třebčíně pro zachycení
dešťových vod a čištění dešťového odva-
děče, kterým je svedena dešťová voda
hlavně z areálu Sigmy. Byla vyměněna již
značně opotřebovaná čerpadla na čer-
pací stanici odpadních vod Rotunda
a také na vstupní čerpací stanici na ČOV.
Pravidelně každý rok jsou čištěny dešťo-
vé vpusti, které vzhledem ke spádu ně-
kterých částí obce by byly brzy po příva-
lových deštích nefunkční. Také na ČOV
Lutín byla postupně repasována všech-
na čerpadla z čerpací stanice dešťových
vod. Samozřejmostí jsou průběžné re-
konstrukce propadlých nebo jinak sta-
vebně narušených kanalizačních a deš-
ťových šachet.
Na ČOV Lutín proběhlo dobudování čer-
pání vratného kalu a možnost jeho řízení
a kontroly přes dispečink. Součástí této
úpravy technologie byla i výměna opo-
třebovaných čerpadel v dosazovacích
nádržích. Vzhledem k vyšší abrazivitě
průmyslových odpadních vod, které jsou
součástí přitékajících městských vod
(obsahují velké množství rozpustných
anorganických solí) čerpadla nemají tak

vysokou životnost ja-
ko u běžných odpad-
ních vod od obyvatel.
V minulém roce pro-
běhla rekonstrukce
mechanického před-
čistícího zařízení fir-
my Fontána.
V letních měsících
bylo provedeno po-
stupné vyč iš těn í
obou aktivačních ná-
drží od sedimentova-
ného kalu, který již
v některých částech

zamezoval dostatečnému průniku kyslíku do
biologických reaktorů. Koncem roku byl nově
vyvložkován odtokový žlab a proběhla výměna
kabeláže na dosazovacích nádržích.
V současné době je ve stadiu zpracování projek-
tové dokumentace a přípravy soutěže na sanace
komor vodojemu Skály, jejíž investorem bude
obec, ale technické podklady připravovala naše
firma.
V letošním roce končí desetiletá smlouva o pro-
vozování vodohospodářského majetku obce
Lutín a v současné době probíhá koncesní řízení,
jehož jsme samozřejmě účastníkem. Koncesní
řízení je jediná možnost soutěžení dodavatele
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FREYSSINET
REALIZOVANÉ ZAKÁZKY A DALŠÍ VÝHLEDJe za námi prvních šest měsíců

roku 2015, dovolím si zhodno-
tit jejich průběh a seznámit vás
s dalším výhledem. U společ-
nosti Freyssinet CS došlo k ně-
kolika organizačním změnám.
Na pozici obchodního zástup-
ce nastoupil Ing. Marek Mik-
šovský, který bude zodpovídat
za obchodní činnost v oblasti
ložisek a dilatací. Ob-
last hydroservisu byla
po odchodu Tomáše
Červencla posílena
o nového stavbyve-
doucího Ondřeje Klí-
ra, oblast sanací byla
doplněna o stavbyve-
doucího Radka Golt-
sche po odchodu Mi-
loslava Kobrleho.

Díky mírné zimě jsme
úspěšně dokončili
velké projekty oblasti
předpínání ve Sloven-
ské republice, které
jsme realizovali od
poloviny roku 2012. Jednalo se
o projekty realizované pro Stav-
by mostov Slovakia a Eurovia
CS na dálnici D1 Jánovce – Jab-
lonov, II. úsek a o projekt I/61
Trenčín pro Stavby mostov Slo-
vakia. Celkem bylo dodáno
a zabudováno více než 1 800
tun předpínací výztuže, za vy-
zdvihnutí stojí dodávka před-
pětí volných kabelů s 31 lany
a s délkou kabelů od 175 až do
415 metrů.
K dokončení nám aktuálně zbý-
vá jen SO 216 pro Eurovii. Ty-
to projekty byly realizovány
s předpínacím systémem
Freyssinet a přinesly nám vel-
ké zkušenosti s jeho používá-
ním. Další zajímavou stavbou
v oblasti předpínání byl nad-
jezd na silnici II/326 přes že-
lezniční trať v Poděbradech,
realizovaný pro SMP CZ. Pro
předpětí nosné konstrukce byl
z důvodu elektrifikované tratě

Oblast předpínání
a geotechniky

projektem předepsán systém
elektricky izolovaných kabelů.
Tento systém je v České repu-
blice používán poměrně zříd-
ka, a tak jsme na projektu vyu-
žili zkušeností kolegů z Freys-
sinetu ze Švýcarska a Francie,
kteří pro nás zajišťovali dodáv-
ku speciálních kotev a spojek,
HDPE trubek Plyduct a potřeb-

ného strojního zařízení pro
spojkování předpínací výztuže
lisovanými spojkami. Na pro-
jektu bych chtěl vyzdvihnout
vzornou spolupráci s D 1 (tým
Petra Jelínka), protože prove-
dení prací vyžadovalo pečlivou
součinnost při ukládce beto-
nářské výztuže a předpínacího
systému. Nakonec se chci zmí-
nit o zakázkách realizovaných
v oblasti pozemních staveb,
kdy jsme v Praze dodali před-
pětí stropních konstrukcí pro
Metrostav na stavbě obchod-
ního centra Nová Palmovka
a pro Strabag na projektu byto-
vého domu v Radlicích. Po pře-
chodu na předpínací systém
Freyssinet se zde otevřely nové
možnosti z pohledu konkuren-
ce schopné ceny za prvky před-
pětí, které jsme do té doby ne-
měli k dispozici, navíc se v před-
pětí stropních konstrukcí v ob-
lasti pozemních staveb nyní

naskýtá mnohem větší poten-
ciál pro získání zakázky.
Výhled další zakázky je přede-
vším na Slovensku, kde jsou
před námi dva velké mostní
objekty na dálnici D3 v úseku

Žilina Strážov – Žilina Brodno.
Objekty budeme provádět
opět pro Stavby mostov Slova-
kia (SO 224, 335 tun předpína-
cí výztuže, délka NK 400 m)

a pro Eurovii (SO 223, 1 060 tun
předpínací výztuže, délka NK
1 000 m).
V současné době se podílíme
spolu s projektanty na optima-
lizaci předpětí a chystáme se
na zahájení činnosti na nos-
ných konstrukcích. V České
republice je před námi větší
projekt mostu ve Velemyšlevsi
pro SMP CZ a několik menších
konstrukcí na dálnici D8 pro
Eurovii a na dálnici D11 pro Me-
trostav. Poslední zmínka se

týká vzájemné spolupráce
s Prefou Pro při výrobě prefab-
rikovaných předpjatých nosní-
ků. Zde jsme nejvíce zazname-
nali nárůst poptávky, který ko-
responduje s oživením staveb-

ního trhu v České republice
a se zvýšeným objemem fi-
nancování oprav mostů v ma-
jetku krajů.

Oblast sanací dokončila pod
vedením stavbyvedoucího La-
dislava Muchy zdárně zakáz-
ku Úpravny vody Kančí obora
u Břeclavi, pokračujeme dále
na úpravně vody v Plavu, re-
konstrukci čiřičů na úpravně
vody v Praze Podolí. K dokon-
čení se také po třech letech
blíží stavba Komplexní obnovy
Elektrárny Prunéřov II. Z no-
vých zakázek oblasti sanací
stojí za zmínku podíl na sanaci

Oblast sanací

Nuselského mostu, kde pro
SMP CZ provedeme sanaci jed-
né opěry a tří pilířů, další čin-
ností jsou nyní také sanace aku-
mulačních nádrží VDJ Micha-
lovice a VDJ Vesec.

I zde se v posledním období
podařilo získat větší projekt na
rekonstrukci podjezdu Gam-

brinus v Plzni. Oblast hydro-
servisu bude pro Skansku za-
jišťovat provizorní podepření
železničního ocelového mostu
a provede výměnu mostních
ložisek. U této zakázky probí-
hala složitá technická jednání
o způsobu podepření a návrhu
ložisek, jednání dovedli do
úspěšného konce technický
náměstek Ing. Miloš Šimler
a vedoucí oblasti Ing. Jiří Srp.
Na rozdíl od jiných oblastí jsou
zakázky hydroservisu mno-

Oblast hydroservisu a těžké-
ho zvedání

hem náročnější na předvýrob-
ní přípravu a dokonalou komu-
nikaci s klientem ohledně po-
stupu výstavby. Společnost
Freyssinet CS má v této oblasti

dlouhodobé zkušenosti, zku-
šený tým a značné možnosti
materiálního vybavení ve zve-
dací technice.
Výhled zakázky tedy vypadá
pro Freyssinet CS poměrně pří-
znivě, přejme si její úspěšné
zvládnutí.

této služby pro obce této velikosti.
Od roku 2007 provozujeme i vodohospodář-
skou infrastrukturu lázeňské obce Slatinice.
I zde je snaha udržovat a částečně i zlepšovat
stav technologie jak na pitné, tak i odpadní vo-
dě. Vzhledem k značnému stáří rozvodů pitné
vody v obci je zde množství oprav a havárií, je-
jichž rychlá oprava je naší prioritou. I zde se sna-
žíme vyměňovat netěsné a nefunkční uzavírací
zařízení, opravují se a vyměňují stávající hyd-
ranty a armatury. Bylo zakoupeno náhradní čer-

padlo do vodního zdroje pro případ nutné výmě-
ny. Vzhledem ke kvalitě zdejších minerálních
vod s obsahem sirovodíku je voda podstatně
agresivnější, než běžné složení pitné vody,
i když obsah sirovodíku je jen stopový. Z tohoto
důvodu je také snížena životnost technologic-
kého vybavení na síti.
Prioritou posledních dvou let byl monitoring
kanalizace a lokalizace průniků dešťových a ba-
lastních vod. V průběhu posledních dvou let by-
lo objeveno a zavulkanizováno 8 průniků způso-

bených mechanickým narušením kana-
lizačního potrubí. Je nezbytné snížit
množství odpadních vod natékajících na
ČOV, aby nedocházelo k jejímu hydrau-
lickému přetěžování.
Koncem minulého roku bylo vyměněno
dávkování síranu železitého na odstra-
ňování celkového fosforu z odpadní vody
a proběhla také repase čerpadel na
vstupní čerpací stanici odpadní vody.
Prioritou je nadále snižování ztrát na vo-

dovodní síti, kterou se nám z původních
62,4 % na začátku provozování daří stále snižo-
vat. V minulém roce už byly ztráty 38,4 %. V le-
tošním roce bychom se výměnou některých ar-
matur chtěli dostat pod 35 %.
I nadále se v rámci provozování majetku obcí
budeme snažit udržovat všechny objekty v co
nejlepším možném stavu, průběžně provádět
opravy a stávající stav pomalu zlepšovat hlavně
ke spokojenosti majitelů nám svěřené vodohos-
podářské infrastruktury.

Marcela Česalová

Milan Kyndl
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OK Třebestovice
OCELOVÝ MOST V BRATISLAVĚ

Společnost OK Třebestovice je doda-
vatelem části ocelové konstrukce
Starého mostu v Bratislavě. Hlavním
zhotovitelem je sdružení firem SMP
CZ, Eurovia CS a Eurovia SK.

Daniel Skura

Vizualizace chodníkových konzol v místě rozšíření nad pilířem

Sestavování dílce mostu

Vizualizace

PREFA PRO

PŘÍSTAVNÍ MOLA Z BETONOVÝCH PONTONŮ
PŘÍSTAVIŠTĚ PURKAREC

Sestava 6 plovoucích betonových
pontonů tvořící molo je umístěna v
přístavišti Purkarec, povodí řeky Vlta-
vy levý břeh ř. km 217,3 (okres České
Budějovice, kraj Jihočeský).
Plovoucí molo se skládá z pěti beto-
nových pontonů o šířce 2,4 m, délce
10 m a výšce boku 1,1 m a jednoho
betonového pontonu o šířce 2,4 m,
délce 8 m a výšce boku 1,1 m. Ponto-
ny o délce 10 jsou vzájemně pružně
spojeny čely do celku o délce
50,16 m. Ponton o délce 8 m je při-

František Kozel

pevněn bočně k pětici desetimetro-
vých pontonů směrem ke břehu me-
zi třetí a čtvrtou dalbou (počítáno ve
směru toku). Na osmimetrovém pon-
tonu suvně spočívá přístupová lávka
ze břehu. Ocelová lávka bude kyvně
upevněna k betonovému bloku, kte-
rý bude součástí nástupní plošiny.
Na betonové konstrukce pontonu
bude provedena dřevěná paluba ve
dvou úrovních s výškovým rozdílem
280 mm, kvůli zabezpečení pohodl-
ného výstupu cestujících osobní vod-

Investorem stavby
Generálním projektantem odpovědným projektantem

Výrobcem prefabrikátů

je Ředitelství vodních cest ČR, město Hluboká nad Vltavou, Povodí Vltavy
je Ing. Miloš Cibur a dílčího objektu je Ing. Vít

Hušek
je naše společnost PREFA PRO, a. s.

ní dopravou (dále v doku-
mentaci tzv. vysoká podla-
ha, cca 0,9 m nad hladi-
nou) a zároveň uživatelů
malých plavidel (tzv. nízká
podlaha, cca 0,6 m nad
hladinou).
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Výsun mostu s namontovaným chodníkem 2. sekce

Doprava dílců o rozměrech 6 x 15 m

Původní konstrukce mostu byla kom-
pletně demontována a na stejném
místě se staví most nový. Návrh nové-
ho mostu ctí původní koncepci. Oce-
lová konstrukce má rozpětí 32,56 +
106,68 + 137,16 + 75,60 + 75,92 +
32,56 m. V polích 2 až 5 má kon-
stantní výšku hlavních nosníků
11,285 m. Výška hlavních nosníků
v krajních polích 1 a 6 je proměnná

2,400 až 2,615 mm.
Osová vzdálenost hlav-
ních nosníků na celém
mostě je 11,0 m, šířka
mostu mezi svodidly
je 8,0 m. Na vnějších
stranách mostu jsou
umístěny chodníky
pro chodce a trasy pro
cyklisty se šířkou
5,0 m. Při podpěrách
jsou chodníky rozšíře-
ny o vyhlídkové ploši-
ny šířky 5,50 m.

Na mostě bude umístěna dvouko-
lejná tramvajová trať (rozchod
1 000 mm) a vozidlo „tram - train”
(rozchod 1 435 mm). Navržený most-
ní svršek umožní průjezd silničních
vozidel.
Na obou vnějších stranách mostu
jsou umístěny chodníky pro chodce
a trasy pro cyklisty se světlou šířkou
5,0 m mezi zábradlími. Tyto chodníky
jsou při vnitřních pilířích na obou
stranách mostu rozšířené na 10,5 m
a vytvoří vyhlídkové plošiny. Tyto
chodníkové konzoly vyrábí naše spo-
lečnost. Jedná se o 52 ks běžných

dílců a 4 rozší-
ření na pilířích,
celková hmot-
nost činí přes
1 100 kg. Chod-
níkový dílec je
t v o ř e n p l e-
chem tloušťky
12,0 mm a je
vyztužen příč-
nými výztuha-
mi, které jsou
umístěny ve
vzájemné vzdálenosti cca 400 mm.
Panely jsou neseny příhradovými

konzolami, které jsou
přivařené k svislicím
a spodním pásům hlav-
ních nosníků. Vzájemná
osová vzdálenost chod-
níkových konzolí je to-
tožná s osovou vzdále-
ností příčníků mostu,
tedy cca 7,5 m. Rozmě-
ry dílců jsou 6 x 15 m,
což je velmi složité
z hlediska přepravy.
V tuto chvíli jsme s do-
dávkou cca ve třetině,
poslední dílce by měly
dorazit na stavbu v září
tohoto roku.

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, A. S.Posledný februárový deň

sme naposledy zamkli dve-
re historickej Vilky na ulici
Janka Kráľa 11/231 a od no-
vého mesiaca už všetci za-
mestnanci centrály prišli do
práce v nových priestoroch na adrese Partizánska
cesta 91 v Banskej Bystrici.
Na tejto adrese našli postupne od 24. 1. 2015 svoje
nové sídla spoločnosti STAVBY MOSTOV SLOVA-
KIA, a. s., SMP CZ, a. s. – organizačná zložka
a FREYSSINET CS, a. s., organizačná zložka.

Myšlienka na zmenu his-
torického zámočku s krás-
nou záhradou v centre
mesta za rozľahlejšie ad-
ministratívne priestory
s priestranným parkovis-
kom v okolí zrela postup-
ne.
Hlavným dôvodom bola

zmena organizačnej
štruktúry spoločnosti.
Vznikli nové pracovné
miesta na oddeleniach
pod vedením technické-
ho a správneho námest-
níka, strediska skruží
a mechanizácie, a s tým
súvisela potreba nových

kancelárií. Pôvodné kan-
celárske priestory dýchali
históriou, ale mali svoje
nevýhody z hľadiska
priestorového usporiada-
nia miestností, energe-
tickej náročnosti a slabej
možnosti na rozšírenie
parkovacích a skladových

plôch v centre mesta.
Po dlhšom hľadaní vhod-
ného miesta na sídlo sta-
vebnej firmy sa vedenie
spoločnosti rozhodlo vyu-
žiť možnosť prenájmu
novo zrekonštruovaných
administratívnych pries-
torov bývalej bansko-

bystrickej cementárne.
Veľkou výhodou pri roz-
hodovaní bola možnosť
úpravy vnútorného uspo-
riadania kancelárií podľa
želania a potrieb jednotli-
vých oddelení.
Kolegovia tak teraz majú
možnosť zdieľať kance-



Milan Svoboda
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JAKOST, BOZP, EKOLOGIE

Kvalita

BOZP

Byla upravena směrnice IMS/B/05 – Průběh
zakázky a v následujícím období proběhne
aktualizace další části řídicí dokumentace
IMS. Audity projektů jsou v plném proudu,
byl proveden audit projektů ÚV Plav, Stéblo-
vá-Opatovice a Lapáků štěrků na ČOV. Vý-
sledky z auditů jsou na dobré úrovni. Chystá
se provedení interních auditů odborných úse-
ků.

Dne 29. 4. proběhla schůzka interních koor-
dinátorů BOZP. Programem schůzky bylo za-
jišťování činností BOZP na našich stavbách,
stav pracovních úrazů, provádění kontrol
a auditů a používání programu TEMPUS. Ny-
ní máme ve společnosti 23 interních koordi-
nátorů BOZP a z toho 11 má již oprávnění
OZO v prevenci rizik.
Pracovní úraz pracovníka našeho dodavatele.
Pracovník šel připravit staveniště (ukotvení
žebříku) a spadl z výšky 3,5 m. Byl nalezen

v bezvědomí. Po
převozu do ne-
mocnice tvrdí, že
si nic nepamatuje.
Poučení: nechodit
sám na pracoviště
a používat kotvící
prvky.

Z důvodu změny technologie výstavby „Pro-
jekt rekonstrukce mostu Lovosice“ je nutné
porazit tři vzrostlé stromy na břehu Labe. By-
lo provedeno místní šetření a zahájeno řízení
k povolení kácení dřevin. Jako kompenzaci
ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin
provedeme náhradní výsadbu v počtu 15 ks
stromů v obci Siřejovice. V současné době
běží lhůta k připomínkování správního řízení
a tak stále čekáme na rozhodnutí o kácení.

EMS

Adam Veit

Vážení kolegové
a obchodní partneři,
jsme v polovině roku 2014 a můžeme tak po-
malu vyhodnotit, jak se nám daří plnit úkoly,
které jsme si na jeho začátku stanovili. Poku-
sím se zaměřit zejména na naše obchodní
aktivity. Od 1. ledna letošního roku začaly
u Skupiny SMP fungovat 3 regionální zastou-
pení. Od 1. června začíná pracovat 4. regio-
nální zastoupení se sídlem v Ostravě. Do-
mníváme se, že je to krok správným směrem
a první výsledky nově vzniklých zastoupení
to potvrzují. Na skutečné vyhodnocení si
však budeme muset ještě chvíli počkat. Roz-
voj těchto jednotek nechceme uspěchat. Dů-
ležité je pro nás dodržovat vysokou kvalitu,
na jakou jsou naši objednatelé zvyklí, dodr-
žovat smluvní termíny a samozřejmě zakáz-
ka musí přinést i rozumný hospodářský vý-
sledek. Regionální zastoupení by se měla za-
měřit na realizaci menších zakázek a podpo-
ru jednotlivých společností v rámci Skupiny
SMP u větších zakázek.
Obchodní aktivity zajišťované z ředitelství
jednotlivých členů Skupiny SMP se potýkají
zejména s problémem, který se jmenuje
„dumpingové ceny“. Spousta stavařů na růz-
ných setkáních a konferencích žehrá na ne-
smyslně nízké ceny, za které jsou mnozí z nás

schopni nabízet. Ty-
to nabízené ceny
nepokrývají obvykle
ani přímé náklady
stavby. Této cenové
„hysterii“ podlehl
v minulosti jistě kaž-
dý z nás. Přitom to
je cesta do pekel.
Často diskutujeme
s kolegy tuto problematiku a přemýšlíme, jak
se s ní vypořádat. Řešení by mohla být usta-
novení o dumpingové ceně podobná těm,
která jsou na Slovensku. Popřípadě rozumně
využívat možnosti vyhodnocení nabídek na
základě ekonomické výhodnosti.
Jako další možné řešení by mohl být způsob
zadávání veřejných zakázek formou „vypro-
jektuj a postav“. Tento způsob, který je v za-
hraničí používán velmi často, se u nás zatím
objevuje velmi sporadicky.
Doufám, že nakonec mezi námi stavaři zvítě-
zí zdravý rozum, začneme nabízet za ceny,
které pokryjí veškeré náklady a budeme mít
možnost naše společnosti také rozvíjet a in-
vestovat do obnovy.

Jan Jech

Obchodní oddělení

lárie s kolegami zo svojho oddelenia, vedenie spo-
ločnosti má viac priestoru a súkromia na rokovania,
a kolegovia prichádzajúci na sídlo firmy zo stavieb
môžu využiť zasadacie miestnosti aj pre svoju
prácu.
Budova bývalej cementárne je lokalizovaná v bý-
valej priemyselnej zóne Banskej Bystrice. V minu-
losti tu bola rušná fabrika na výrobu cementu a je-
den z významných banskobystrických zamestná-
vateľov. Technickou raritou bola nákladná lanovka,
spájajúca cementáreň s lomom v Kostiviarskej.
Zhodou okolností v každej z tejto častí mesta naša
spoločnosť realizovala výstavbu mostov v rámci
severného obchvatu Banskej Bystrice.
V okolí budovy je dostatočný počet parkovacích
miest. Dnes málo využívaný areál a okolité pozem-
ky sme za výhodných podmienok prenajali a využili
na zriadenie skladov a úložných plôch priamo „pod

oknami“ kancelárií. Poda-
rilo sa nám tak dať celú
centrálu so skladmi, ktoré
boli predtým na druhom
okraji mesta, pod jednu
strechu. A zároveň za veľ-
mi výhodných cenových
podmienok.
Napriek starému ruské-
mu porekadlu „lepšie je
vyhorieť ako sa sťahovať“
samotné sťahovanie fir-
my za plnej prevádzky
prebehlo úspešne. Svoje
miesto si najskôr v sute-
réne novej budovy našiel
archív, postupne sa pres-
ťahovali sklady, kancelár-

sky nábytok a nakoniec
samotní zamestnanci.
Každý prispel k úspešné-
mu zvládnutiu tejto úlohy
náročnej na čas, za čo pa-
trí všetkým vďaka.
Momentálne má naša
spoločnosť prenajaté celé
druhé poschodie trojpod-
lažnej administratívnej
budovy. Ostatné dve sú
stále v ponuke na prenáj-
om v realitných kance-
láriách. Veríme, že one-
dlho k nám pribudnú aj
ďalší susedia a do kedysi
rušnej priemyselnej štvr-
te mesta sa opäť vráti ži-
vot.

ROK A VÍCE POTÉ

KAMENNÝ KRASAVEC
WILSONŮV MOST V CENTRU PLZNĚ SLOUŽÍ V NOVÉM KABÁTĚ

Plzeňáci mu neřeknou jinak než Wilsoňák.
Mohutný most už před více jak sto lety překro-
čil Radbuzu, aby spojil centrum města
a především odlehčil blízkému mostu U Jána,
který najdete kousek po proudu řeky u plzeň-
ského pivovaru. Mluvíme o jednom z po-
sledních kamenných mostů vybudovaných

v Čechách. Prý se tak stalo díky původnímu
povolání kameníka zdejšího plzeňského purk-
mistra, který o stavbě rozhodoval. A bylo nako-
nec dobře, že jako hlavní stavební materiál byl
zvolen i na dobu Rakouska - Uherska poněkud
nepraktický kámen, most všechny povodně,
vichry a války bez větší úhony přežil.

Z žuly jsou vyzděny klenby obou oblouků
o rozpětí 27,5 m a také jejich vyzdívky, opěry
a líce pilířů, zábradlí a mýtné domky. Beton šel
pouze do základů. Most postavila podle pro-
jektu Ing. Václava Mencla stavební firma Ing.
A. Müller a V. Kapsa. Slavnostní otevření mostu
najdete z 28. září 1913 na stařičkém němém

filmu a uvidíte tu následníka trůnu Františka
Ferdinanda, který dílo pojmenoval po svém
strýci Františku Josefovi.
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I když most přes Radbuzu nepřekonal v počtu
přejmenování na navazující Americkou, která
svůj název změnila desetkrát, až si vysloužila
název Ulice politických omylů, přesto ve své
stoleté historii obdržel už šesté jméno.
Původně byl mostem císaře Františka Josefa,
po roce 1918 ho pokřtili jménem Wilso-
novým, pak si počkal na Karla IV., Vítězství a na
Stalina… Po Listopadu se do Plzně zase vrátil
starý dobrý „Wilsoňák“. Most je zapsán jako
kulturně technická památka České republiky.
Po sto letech provozu se na mostě projevil zub
času. Díky špatné izolaci do mostu zatékalo,
voda se na špatném stavu mostu podepsala.
Ze spár mezi kameny se vydrolila omítka. Díky
různým dopravním karambolům se některé
kameny z masivního zábradlí pootočily nebo
vybočily. Mnohaletý hustý provoz, hlavně
trolejbusů, s kterými tehdejší stavitelé mostu
nemohli počítat, zdeformoval vozovku. Jak už
bylo řečeno, špatně fungovalo odvodnění
a unikátní mýtné domky byly nevhodným
používáním a téměř bez údržby zdevastovány.
Most se nemohl ani pyšnit vhodným typem
osvětlení, odpovídající historické době vzni-
ku stavby. Konečně most zčernal a zešedl díky
prachu, a co nepoškodilo životní prostředí,
dorazili holubi… Kamenný kabát mostu dávno
ztratil svou původní barvu.
„Obnovu Wilsonova mostu včetně předpolí
Americká se souvisejícím kabelovým ko-
lektorem v Plzni převzala naše stavební
společnost v červnu 2013 od objednatele
města Plzeň a prováděla ji ve sdružení s firmou
EUROVIA CS, v němž byla SMP CZ vedoucím

členem týmu,“ konstatoval Robert Vraštil
a vysvětlil, že velmi náročné bylo vyřešení
náhradních tras pro napájecí kabely trolejbusů
a především jejich provizorní přeložení. Vše
souviselo s vybudováním kolektoru na
blízkém nábřeží.
Nejprve se musely přeložit a přepojit všechny
kabely, které vedly nitrem mostu a vymístit
z kolektoru. Poté bylo možné rozebrat vo-
zovku, chodníky včetně kabelových chrániček,
výplně kleneb a nefunkční izolace. Zůstala jen

majestátná kamenná konstrukce a plynovod
vedoucí přes most, který se nepřekládal.
Všechno se důkladně očistilo a pečlivě
zkontrolovalo. Veškerý zvětralý beton musel
pryč, aby na dobře upravený povrch byla
položena nová izolace. Ještě předtím bylo
zrevidováno a dořešeno odvodnění mostu.
Mezi tím se pracovalo na vnějším plášti
mostu, který byl otryskán Torbo systémem.

Jak
se vyjádřil Robert Vraštil: „

Most je unikátním příkladem skloubení
architektonické, umělecké a řemeslné kame-

Kamenné konstrukce mostu a mýtných dom-
ků byly vyspraveny, vyspárovány a očištěny.
Spodní stavba mostu byla zpevněna injektáží.
Následovalo ošetření impregnačním a z části
i antigrafitovým nátěrem. Obnoveny byly
interiéry mýtných domků a na most se vrátily
repliky původního osvětlení. Most má i slav-
nostní osvětlení pro výjimečné příležitosti.

Očištěním pláště
celý most doslova prokoukl, rozzářil se….
Dominuje svému okolí, jakoby vystoupil z ná-
břežních zdí… „
Po opětovném uložení výplně pod vozovku,
mohly být pod budoucí chodníky položeny
chráničky kabelových vedení. Pak přišla na řa-
du pokládka liniového odvodnění a původních
obrubníků. Pod vozovkou se provedla pod-
kladní vrstva MZK a následně i dlažba vozovky
z původních kostek. Po dokončení chodníků
se na most vrátily i repliky původního histo-
rického osvětlení, středových bran, opravené
mýtné domky včetně vlajkových stožárů. Most
má navíc i slavnostní osvětlení pro výjimečné
příležitosti města.

nické práce. Před umem předků, kteří dokázali
na počátku dvacátého století most postavit,
bez velké mechanizace, s velkým lidským
nasazením, za jeden a půl roku, musíme jen
smeknout. Snad i to bylo motivem dnešních
projektantů naplánovat mostovku

První automobily přes nově zrekonstruovaný
a pro veškerou dopravu opět otevřený Wil-
sonův most v centru Plzně projely odpoledne
26. 5. 2014. Vlastní rekonstrukce mostu trvala
nakonec jedenáct měsíců a podařilo se jí pře-
dat před vypršením termínu, kdy se plánovalo
uvedení do provozu.
Úspěšnou a významnou stavbu trochu zkazil
po několika týdnech těžký provoz. V dlažbě se
začaly projíždět koleje. V současné době se
hledají příčiny neshody s objednatelem,
správcem a projektantem. Zatím se většina
odborníků přiklání k názoru, že tento typ
konstrukce, který si objednavatel a památkáři
ve stavbě zadali, není vhodný pro tak velké
namáhání, hlavně trakcí trolejbusů, jímž je
dlažba neúměrně zatížena. Bohužel koňským
povozům už odzvonilo, ty se už na most
nevrátí, ale snad se problém, který nemá
zásadní vliv na bezpečnost dopravy a prakticky
ani jiný, podaří ve spolupráci se všemi
uvedenými aktéry stavby vyřešit ke spo-
kojenosti široké veřejnosti.

o jeden
pruh užší a naopak chodníky vyskládané žu-
lovými deskami rozšířit, aby si člověk pro-
cházku na mostě širokém patnáct metrů
a dlouhém šedesát metrů opravdu vychutnal.

OTÁZKY PRO ...
... ING. VÁCLAVA KRAUZE

Předpokládám, že jste na technice studoval
stavební fakultu. Byla to nějaká rodinná tra-
dice nebo náhoda, vzpomínáte si, co vás
k tomu motivovalo?

Pocházím ze stavařské rodiny, tatí-
nek studoval plzeňskou stavební odbornou
školu a byl tam premiantem, po válce praco-
val na stavbách v Sokolovském uhelném reví-
ru až do své předčasné smrti v 53 letech. Bra-
tr chodil na stavební průmyslovku v Kadani
a po celý život šel v tátových šlépějích. Sestra
absolvovala keramickou průmyslovku v Kar-
lových Varech a také v oboru keramiky a skla
pracovala po celý život. Maminka byla ze ze-
mědělství a dělala nám všem logistickou pod-
poru. Od první třídy na základce jsem chodil
s tátou místo do družiny na pracovní brigády
při výstavbě sportovního areálu v Sokolově.
Vzpomínám si, jak se pokládaly obrubníky
atletického oválu a já je výškově zaměřoval.

Uměl jsem nivelovat současně s tím, jak jsem
se učil číst a psát. Skutečný zájem o stavařinu
ale přišel poté, když jsem nastoupil na prů-
myslovku v Plzni. Prvním rokem zde otvírali
dopravní směr a při přijímačkách o tom velice
poutavě hovořil jeden mostní inženýr, a to
rozhodlo. Můj zájem o profesi byl tak velký, že
jsem jednou zorganizoval útěk celé třídy ze
školy v den, kdy SSŽ předváděly buldozer
a nakladač Caterpillar v Plzni Na rondelu.

Při vysoké škole na oboru KD sta-
vební fakulty v Praze jsem chodil na brigády
k SSŽ závod 1, kde jsem pomáhal při stavbě
kolejí, při tramvajových výlukách ale hlavně
při opravě mostu Svatopluka Čecha, a to defi-
nitivně rozhodlo o mostařině. Po absolvování
školy s diplomkou Vysouvaný most v Brandý-

Jak jste v oboru začínal. Měl jste nějaký
vzor?

se nad Labem jsem 15. 7. 1975 nastoupil
k závodu 2 mosty SSŽ a zde jsem potkal své
první vzory - Honzu Vodňanského, Honzu
Nováka a rovněž Emila Nováka. Tím nejlep-
ším učitelem ale byl Vláďa Brejcha, se kterým
od roku 1982 nepřetržitě spolupracuji a stali
se z nás rovněž velcí přátelé.

Nebylo, již dříve jsem pracoval na
stavebních objektech mimo mostařinu, za ty
bych jmenoval objekty na stavbě Most Be-
roun na D5, kde jich bylo přes 100 od elektri-
ky přes telefony až ke kanalizacím, vodovo-
dům až k úpravě říčních koryt Berounky a Li-
tavky. S přechodem na vyšší funkce jsem do-
cela rád přivítal nutnost seznámit se i s vý-
stavbou čistíren, úpraven pitné vody a po-

Jste tělem a duší mostař, nebylo vám „proti
srsti“ pátrat pro firmu v jiných stavebních
vodách?

dobnými stavbami. Za
naprostou lahůdku
v mém profesním živo-
tě považuji účast při
rekonstrukci Elektrár-
ny Tušimice II vzhle-
dem k rozmanitosti této zakázky a rovněž tak
k poznání jiných profesionálních pracovníků
jak z našich řad, tak z řad objednatele a pro-
jektanta.

Těch, které se i díky mně moc nepo-
vedly bylo několik a člověk se k nim nerad
v myšlenkách vrací, i když se říká, že všechno

Ale vraťme se k mostařině. Kterou stavbu
byste nejraději z hlavy vymazal a naopak ja-
ká by byla u vás top?

Vlastimil Vavřín,
Laurus press servis
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zlé je pro něco dobré. Jmenoval bych stavby
jako Jedlí, Hoštejn, Lipová a Obchvat Mostů
u Jablunkova. U té poslední jsme dosáhli na
čtyřech malých mostech pro medvědy nebý-
valé bilance 2 Kč nákladů na 1 Kč výnosů.
Z těch opačných, kterých bylo nepoměrně

více bych předně jmenoval realizaci zesílení
pilířů tramvajového mostu v Holešovicích
prováděného za dvacetistupňových mrazů
v únoru, zde se sešel dělnický výkvět firmy
a byl to doslovný koncert od stavby dřevě-
ných vorů z velké kulatiny jako pracovních
plošin až po betonáž za velice složitých pod-
mínek. Z těch opravdu TOP bych jmenoval
Most Beroun o 15 polích a délce 721 metrů,
dále potom Klabavu, Úhlavku, Most přes Jor-
dán, Davli, Sedlický potok, Kutrovice a hra-
niční most se SRN Waidhaus.

Je přirozené, že v mládí byl člověk
rád na stavbách, rád za nimi také cestoval bo-
hužel někdy na úkor rodiny. S přibýváním vě-
ku a zkušeností ale hledá uplatnění jinde, hle-
dá novou motivaci a tou byla v mém případě
vyšší řídící funkce, k té je ale potřeba dosta-
tek zkušeností, odvahy a rovněž štěstí být ve
správnou dobu na správném místě. Myslím,

Prošel jste si za své dlouholeté praxe celým
stavebním kolečkem od nižších pozic až po
výkonného ředitele společnosti. Co bylo
lepší, postavit třeba most u nádraží na be-
rounské D5 nebo se spíš zabývat řízením
firmy?

že veškeré činnosti v průběhu mé kariéry
mne naplňovaly v daném čase a byl jsem za
ně rád.

Letos je to čtyřicet let a musím říci,
že to všechno uběhlo velice rychle, ale zažilo
se toho mnoho, zatím si ještě i dost pamatuji
a tak budu mít doufám stále na co vzpomínat.
Co se změnilo či posunulo? Řekl bych, že
všechny mostařské varianty realizace byly
vymyšleny před námi, zde se moc změn nedá
čekat. Co se ale posunulo nepředstavitelně
jsou informační technologie a podobné zále-
žitosti, představa jak jsme přes noc dělali děl-
nické mzdy, dělili a násobili na mechanické
kalkulačce Nisa je velice úsměvná stejně tak
jako psaní faktur přes kopíráky, používání blá-
ny pro rozmnožení dokumentů a hlavně tele-
fonování „poštičko dejte mi Prahu 232543“
to je dnes jen pro pamětníky. Další zásadní
změnou jsou moderní technologie bednění,
lešení, skruží a staveništní dopravy včetně
nabídky zásobování materiálem a službami.

Z mého osobního pohledu mohu
říci, že si to užívám a udělal jsem dobře, že
z toho životního vlaku jsem nevystoupil na-
jednou. Dost si z realizace staveb pamatuji,
tak jednoduše dojdu společně s kolegy ze
staveb k řešení, na druhou stranu je to ale stá-
le o negativních situacích a tak je to dost psy-
chicky ubíjející podobně jako dnešní zprávy
v rozhlase či televizi nebo na internetu. Až
uvědomění si, že podobně jsou na tom zdra-
votníci a další profese mi dodalo chuť do další
práce. Z těch neřekl bych zapeklitých ale pro-

U firmy pracujete snad od nepaměti, mimo-
chodem, kolik je to let? A jak moc se za tu

dobu stavebnictví ve vašem oboru posunu-
lo?

V současné době sledujete na stavbách zá-
ruční servisy. To vyžaduje poměrně velkou
zkušenost a znalost. Řešil jste v nedávné
době něco hodně zapeklitého?

fesně nezvládnutých budu jmenovat silážní
jámy v Merklíně, zasvěcení ví o čem mluvím
ti ostatní ať jsou rádi, že o tom nic neví.

Pokud má člověk co předávat je
z mého pohledu naprosto přirozené, že velice
rád předává to, co za celá léta nasbíral svým
následovníkům a dětem. Předávání zkuše-
ností a návyků běží vlastně celý život, tak jak
přicházejí noví a mladší spolupracovníci, není
nutné čekat až na samý závěr. Má to ale jeden
drobný nedostatek či překážku a to, že si to
nejde vynutit, takže pokud není z druhé stra-
ny zájem tak se to nepodaří. Já osobně jsem
spokojen s tím jak se mi to zdařilo i když ně-
kdy to také zabolelo.

To je otázka na kterou Vám odpoví
jinak pesimista a jinak optimista, já sám jsem
v tomto velmi nevyrovnaný, rád bych řekl, že
jsme se již odrazili ode dna, ale není tomu bo-
hužel tak, ještě tak dva roky a snad to přijde,
souvisí s tím rovněž velice nízká politická kul-
tura v naší republice a bez jejího zlepšení

k celkovému pozvednutí stavu stavebnictví
nedojde, musí to jít ruku v ruce.

Navazuji na předchozí odpověď,
v dnešní době mi vadí veliké zhoršení mezi-
lidských vztahů, chování lidí v autech, na spor-
tovních stadionech a hlavně chování kdy
osobní zájmy jdou před zájmy společné. Nej-
více vnímám, že v době kdy vládne celosvě-
tově obchodní globalizace se právě rozdílné
životní podmínky obyvatel naší planety veli-
ce opomíjejí, bohužel ani já sám mimo drob-
ných finančních příspěvků pro to nic nedě-
lám.

Na rozdíl od předchozích dvou od-
povědí je tato pro mne velice příjemná a ra-
dostná. Pocit je to nádherný a každému
mostaři bych to přál. Přestože jsme kdysi
v raných dobách s Vláďou Brejchou byli od-
půrci segmentových mostů, tak dnes jej

Předáváte někomu své cenné letité zkuše-
nosti?

Když se kolem sebe rozhlédnete, myslíte si,
že se už snad vymanilo stavebnictví z nej-
větších potíží?

Co vás na dnešní době nejvíce překvapuje?
A nemusí to být jen negativní…

Pod mostem usínáte, pod mostem stáváte,
alespoň ve dnech vašeho volna, protože prá-
vě pod mostem, který jste pomáhal realizo-
vat, máte postavenou víkendovou chatu,
jaký je to pocit, denně se dívat na svou prá-
ci?

Dálnice D5, most Beroun

Silnice I/19, most přes rybník Jordán v Táboře

Dálnice D5, hraniční most Waidhaus

Dálnice D5, most Klabava

Silnice I/38, most Bělá pod Bezdězem

Most Bělá pod Bezdězem

ptal se
Vlastimil Vavřín,

Laurus press servis

mám prakticky denně na očích a co na očích,
přímo mám jeden pilíř na parcele, sice mi po-
hled na most zarůstá zelení, ale stále je na co
se koukat hlavně při večerním zapadání slu-
níčka. Chatu jsem nepostavil, ta již stála před
budováním mostu, minulý majitel byl zcela
opačného názoru než já, co se krásy mostu na
zahradě týče, tak ji prodal, stali se z nás ale

dobří přátelé a Jarda se ženou rád k nám cho-
dí na návštěvu a sleduje všechny novoty
a změny zahrady.

Na bývalém bramborovém poli, po-
té na stavebním dvoře jsme provedli společ-
ně se ženou a dětmi zalesnění a výstavbu
„malého vodního prvku“ s několika dřevěný-
mi mosty o celkové délce 18 metrů. Rybníček
má cca 200 kubíků vody a je to široko daleko
jediná vodní plocha, ta se stala doslova pta-
čím rájem od rána až do pozdního večera.
Slouží rovněž ke koupání toho, kdo se nebojí
ryb a dalších vodních živočichů, ryby zatím
jsou jen pro radost a okrasu ale časem určitě
na některé dojde. To co to vůbec obnáší lze
říci takto – parcela je hektarová a rybník po-
třebuje skoro denní kontrolu vzhledem k fil-
tračním biotechnologiím, které udržují vodu
v průzračném stavu.

Cestování a horská turistika patří
kromě zahrady, astronomie a lyžování k mým
hlavním aktivitám. Máme v tomto se ženou
téměř společné zájmy a tak je to celkem snad-
né. K nejzamilovanějším patří již čtyřicet let
Vysoké Tatry, našlo by se jen pár let, kdy jsme
v Tatrách nebyli. Další lokalitou je skoro již
dvacet let oblast Dolomit a Alpy. Nezapome-
nutelným zážitkem byla cesta do Tibetu
a pohled na Everest z výšky téměř šesti tisíc
metrů, k této cestě patří rovněž Nepál, který
ale právě nyní zažívá to co naše Země dovede.
Co Země umí jsme si zažili v loňském roce při
fantastickém zájezdu na Island, zde je mož-
nost vidění pomalu až nitra Země. A co letos?
Jako důchodci si dáme se ženou týden v Ta-
trách, pár dní v Dolomitech a zakončíme to
u Jadranu s naší vnučkou Amálkou.

Když už jsme u těch zálib, prý máte svůj
vlastní rybníček. Co to vůbec obnáší, je jen
pro okrasu nebo v něm chováte i ryby?

Rád zamíříte do hor. Máte nějaké zvlášť oblí-
bené? A zda se vám letos v létě podaří něja-
ké prošlapat?
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SPORT, KULTURA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Zástupci naší společnosti, jako generálního
partnera ankety „Nejúspěšnější sportovec
roku 2014“, předávali ocenění vyhlášeným
sportovcům, družstvům a trenérům. Václav
Vlček v Plzni, Jindřich Tautrman v Ústí nad La-
bem a Ivo Köhler v Hradci Králové. Akce se ko-
naly pod záštitou hejtmanů krajů a primátorů
jednotlivých měst.

Dne 22. května v tenisovém areálu TK Sparta v Holešovi-
cích se konal tenisový turnaj dvojic „O putovní pohár GŘ
SMP” pro obchodní partnery.

Slavnostním křtem a předáním nového bezbariérového
autobusu, který se uskutečnil 30. dubna 2015 u budovy
školy Jedličkova ústavu, byl úspěšně završen projekt
s názvem „Jezdím pro Jedličkův ústav“. Naše společnost
se prostřednictvím Nadace Jedličkova ústavu podílela
na tomto projektu. Předání autobusu se zúčastnila pri-
mátorka Prahy Mgr. Adriana Krnáčová. Přejeme dětem
mnoho šťastných kilometrů s tímto novým autobusem.

Tenisová Sparta
ve dnech 27. dub-
na až 2. května na
svých antuko-
vých kurtech po-
řádala již šestý
ročník meziná-
rodního turnaje
žen pod hlavič-
kou WTA – J&T
Banka Prague
Open 2015. Hlav-
ním partnerem
přinášející prestižní ženský podnik byla i naše společnost.

Hvězdný bazar je cha-
ritativní obchod, který
prodává věci s příbě-
hem. 14. dubna spo-
lečnost Průmstav uspo-
řádala tuto dobročin-
nou akci, jejíž výtěžek
z darovaných věcí šel
přímo na činnost Čes-
ké asociace paraplegi-
ků. Akce byla doprová-
zena výstavou fotogra-
fií, kterou otevřela ředi-
telka této asociace.

Tým složený ze zaměstnanců a přátel firmy ARKO TECHNOLOGY, a.s. se o víkendu
15. a 16. května 2015 zúčastnil druhého ročníku štafetového běhu VLTAVA RUN
2015. Jedná se o štafetový běh pro 12členné týmy od pramene Vltavy do Prahy.
Závodníci uběhli trať o délce 350 km nejkrásnějšími místy jižních a středních Če-
ch. Náš tým ARKO BRNO obsadil v konkurenci 176 týmů krásné 33. místo v čase
30 h 14 min 34 s.

Divadlo Na Fidlovačce, jehož jsme dlouhodobým partnerem, uspořádalo v nedě-
li 3. května již 10. představení s názvem „Eva tropí hlouposti“ pro naše obchodní
partnery a zaměstnance SMP.

Program Dnů české a slovenské Umělecké besedy se
konal ve dnech 15. až 17. května

. Vernisáž výtvarných děl, dokumentační výstava
z historie a současnosti Umělecké besedy a dopro-
vodné hudby proběhla za účasti hlavního mediálního
partnera České televize a také za přispění naší spo-
lečnosti SMP CZ.

v Praze na Vyšehra-
dě

Dňa 4. 6. 2015 v priestoroch spoločnosti STAVBY MOSTOV
SLOVAKIA, a. s. výstavba diaľnice D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno
na Bytčianskej ulici 371/121 v Žiline – Považskom Chlmci, na
4. poschodí. sa uskutočnil už 2. ročník Mostárskej kvapky krvi.
Celkovo sa zúčastnilo 20 osôb, z ktorých priamo darovalo krv
14 osôb, čo spolu predstavovalo odovzdanie 5,6 l vzácnej tekutiny.

Ďakujeme
v š e t k ý m
ktorý da-
rovali kú-
sok seba
a tým po-
mohli tým
k t o r ý t o
potrebu-
jú.


