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Věčná je je-
nom změna

F i l o z o fi c k á
doktrína Hé-
rakleita z Efesu
(šesté století

před n. l.), pro nějž je pohyb zdro-
jem všeho, nám připomíná, že
jsme vždy žili v neustále se mění-
cím prostředí. To platí zejména
v naší oblasti stavebnictví, kde je
každé dílo dílem jedinečným, kaž-
dý den na staveništi se liší ode dne

předchozího a každý pohyb se ode-
hrává za vždy nových okolností.

To však neznamená, že bychom
své řemeslo měli každý den znovu
a znovu objevovat. Nebyli bychom
totiž součástí změn, ale chaosu,
který nejenže by nám neumožnil
dosáhnout našich cílů, ale přede-
vším by ohrozil bezpečnost naši i
bezpečnost našich kolegů. Naše
každodenní práce je výsledkem
dlouholetých zkušeností, a to jak
osobních, tak kolektivních. V žád-

ném případě nesmíme zapome-
nout odkud jsme, ale je také důle-
žité, abychom jasně řekli, kam
chceme směřovat.

To, že jsme vyjádřili svou vizi pro
rok 2020, je tedy velmi důležité.
Tato Vize 2020 definuje nejen to,
kým chceme být, pomůže nám
také posunout se v tomto neustá-
le proměnlivém prostředí společ-
ně stejným směrem. Být součástí
změny znamená, že musíme
otevřít svou mysl a své jednání,

přijímat změny a vyhledávat je,
snažit se změnit sami sebe k lep-
šímu a tím být na změny připrave-
ni a schopni je zvládat. Pokud toto
dokážeme, umožní nám to lépe
přizpůsobovat naše jednání a naši
organizaci výzvám, které známe a
také těm, které jsou pro nás dosud
neznámé.

Tato neustálá práce se zdaleka ne-
omezuje pouze na naše stavby,
musí se dotknout všech složek na-
ší společnosti, ať už jde o výrobu,

obchod, technickou skupinu a sa-
mozřejmě i veškerých podpůr-
ných služeb.

Nevynakládejme veškerou ener-
gii na to, abychom dělali věci vždy
stejným způsobem. Snažme se
raději o to, abychom je dělali lépe,
jednodušeji, jinak.
„Lepší je vzít změnu za ruku dřív,
než nám půjde po krku“ (Winston
Churchill).

Crosnier Leconte Patrick
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SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI

18. září se konalo společné setkání
všech zaměstnanců SMP CZ
Důvodem tohoto setkání byla společná
oslava 25. narozenin naší společnosti
(k 1. dubnu 1990 vznikly Stavby mostů
Praha, které navázaly na více než 40leté
úspěchy a prvenství ve výstavbě mostů
a inženýrských konstrukcí) a představení
vize, jak by měla naše společnost vypadat
v roce 2020.
Za místo pro toto společné setkání byla
vybrána Betlémská kaple, která je, s odka-
zem na univerzitní tradice, slavnostní au-
lou Českého vysokého učení technické-
ho, a která je nejen pro stavaře místem
pro společenské akce a společná setkání.

„Čtvrtstoletí“ SMP CZ
Zdá se to jako včera, když jsme na podob-
ném setkání (tentokrát v úžasných pro-
storách Muzea Karlova mostu) oslavovali
20 let od vzniku naší společnosti. Během
této doby jsme nejen o 5 let zestárli a změ-
nili se, ale radikálně se změnilo prostředí,
ve kterém žijeme, pracujeme a podniká-
me. I to patří k životu. A stejně jako v lid-
ském životě i život firmy je protkán řadou
lepších i horších období, úspěchů i ne-
zdarů, ale i pocitů hrdosti a radosti. To pla-
tí i pro naši společnost. Generální ředitel
Ing. Martin Doksanský se ve svém vy-
stoupení vrátil k období vzniku Staveb
mostů Praha, k rozvoji a růstu společnos-
ti, ke vstupu akcionáře, začlenění SMP do
skupiny VINCI, vytvoření Skupiny SMP,
ale i k výzvám, se kterými se musíme vypo-
řádat.
Slavnostního setkání se zúčastnili i 2 váže-
ní hosté, kteří Stavbám mostů Praha,

a posléze SMP CZ, vtiskli
obraz spolehlivé a tech-
nicky vyspělé firmy. Prv-
ním byl „zakladatel“ a býva-
lý generální ředitel Staveb
mostů Praha Ing. Vladimír
Brejcha a druhým, ještě
nedávno výkonný ředitel
společnosti Ing. Václav
Krauz, který v tomto roce
završil svou čtyřicetiletou
službu pro SMP. Generální
ředitel ve svém vystoupe-
ní podtrhl přínos a význam
Ing. Vladimíra Brejchy
a Ing. Václava Krauze pro
SMP CZ.

VIZE 2020
Stavebnictví jako jedno
z nejvýznamnějších od-
větví hospodářství naší
země, se již několik let po-
týká s vážnými problémy.
Nestačí pouze tyto problémy pojmeno-
vávat, je nutné určit, jak na tyto problémy
budeme reagovat, a jak se s nimi vyrovná-
me. Veškeré kroky, které jsme v posled-
ních letech (jako reakci na problémy sta-
vebnictví) učinili, byly správné, citlivé
a jsou i dnes obhajitelné, ale znamenaly
pro většinu z nás určitou ztrátu jistot, mož-
ná motivace, materiální ztrátu apod., což
se logicky projevilo v atmosféře firmy.
Na výroční konferenci techniků naší spo-
lečnosti, která se konala v březnu tohoto
roku, zazněla jasná výzva ke změně. Gene-
rální ředitel specifikoval 5 klíčových úkolů
pro následné období a jeden z těchto úko-

lů se týkal právě obrození firemní kultury.
Jsme totiž přesvědčeni, že právě firemní
kultura je dnes hlavní konkurenční výho-
dou. Smazávají se rozdíly v technickém
i technologickém vybavení firem, dispo-
nibilitě odborníků, know-how, a to, čím
se liší dlouhodobě úspěšné firmy od těch
ostatních, je právě firemní kultura.
Naší společnosti prospěje nová atmosfé-
ra, která zásadním způsobem ovlivní cho-
vání každého zaměstnance. Věřme, že no-
vá, resp. obrozená firemní kultura umož-
ní, aby SMP CZ mohla z dlouhodobého
hlediska zůstat předním hráčem na čes-
kém trhu - firmou, která se mění (reaguje

na změny prostředí)… ne „tlakem“ zvenčí,
ale díky vnitřní energii a inspiraci, jinými
slovy osobní díky odpovědnosti a angažo-
vanosti každého jednotlivce.
Je zřejmé, že obrození firemní kultury je
dlouhodobý projekt, který počítá se zapo-
jením všech zaměstnanců. Spojuje nás
(a musí spojovat) vidina společného cíle.
Proto jsme vytvořili obraz naší společ-
nosti, jak by měla vypadat v roce 2020.
Odpověděli jsme si na to, proč a kam chce-
me za těch 5 let dojít, jak se k sobě během
té cesty budeme chovat, a jakými kon-
krétními kroky se do tohoto cíle dostane-
me.

Celé vedení společnosti má
zájem na tom, aby projekt ob-
rození firemní kultury byl pro-
veden co nejpoctivěji, a klade
proto na tyto změny velký dů-
raz. Tomuto projektu jsou vě-
novány i samostatné www
s t r á n k y ( w w w.v i ze 2 0 2 0
smp.cz), které jsou určeny na-
šim zaměstnancům, a na kte-
rých budeme postupně přidá-
vat informace o tom, jak celý
projekt postupuje.
Závěr druhé části setkání
v Betlémské kapli byl věnován
inspirativnímu příběhu člově-
ka, který měl vizi, a který díky
této své vizi a vůli naplnit ji do-
kázal vystoupat až na nejvyšší
horu světa. Nutno ještě dodat,
že i s výrazným handicapem –
tento horolezec byl nevidomý.
18. září přišla do Betlémské
kaple většina našich zaměst-
nanců. Z pohledu této více než
600 let staré budovy to byla
jen jedna z mnoha událostí,
která se zde konala. Z pohledu
naší společnosti se ale jedná
(a věřím, že budoucnost to
i potvrdí) o datum historické…

Martin Doksanský



AKTUALITY

Slavnostní ukončení projektu
„Břeclav - Úpravna vody Kančí obo-
ra” se uskutečnilo ve středu 8. čer-
vence 2015 v areálu úpravny vody.
Akce se zúčastnili zástupci investora
- Vodovody a kanalizace, správce
stavby - AP INVESTING, projektanta
stavby AQUA PROCON a za zhoto-
vitele - Sdružení ÚV Kančí obora
společnosti SMP CZ, ARKO TECH-
NOLOGY a VHS Břeclav.

Naši stavbu L -ávku přes řeku Be
rounku v Hýskově dne 13. 7. na-
vštívila porota soutěže Stavba roku
2015. Soutěž vyhlásilo Ministerstvo

dopravy, ČKAIT, SPS a ABF. Výklad
a doprovod jim dělali zástupci města
Hýskova, projektanta a naší spo-
lečnosti.

Dnem 14. 7. 2015 byl slavnostně
zakončen projekt „Ústí nad Orlicí –
kanalizace a ČOV”. Stavbu provádělo
sdružení firem SMP CZ lídr sdružení,
VCES, Hochtief a A.B.V. Realizací to-
hoto projektu je docíleno kvalitněj-
šího a efektivnějšího řešení problé-
mu zpracování odpadu a ochrany ži-
votního prostředí na Ústecku. Na
slavnostním ukončení poděkoval
starosta města Ústí nad Orlicí pan

Petr Hájek všem, kteří se na projektu
podíleli. Průběh celého projektu za
investora TEPVOS kladně zhodnotil
Ing. Václav Knejp, jednatel spo-
lečnosti, za správce stavby D-Plus
RNDr. Ing. Čestmír Kučera, za pro-
jektanta AQP Ing. Daniel Kozický
a závěrem za lídra sdružení Ing. Jan
Freudl ze SMP CZ poděkoval všem za
spolupráci a vyslovil přání, že projekt
bude efektivně sloužit všem obyva-
telům.

Cenu Ředitelství vodních cest ČR
2014 v soutěži Česká dopravní stav-
ba, dopravní technologie a výrazná
inovace v dopravě získala stavba
Sportovní přístav Hluboká, kterou
jsme jako lídr prováděli ve sdružení
se společností Metrostav.

15. 8. byla předána objednateli
stavba Karlovy Vary – venkovní ba-
zén. Stavbu prováděla divize D 7 Re-
gion západní Čechy.

Závěrečná kontrolní prohlídka
stavby „Praha 7 – Provizorní komu-
nikace ul. Za Elektrárnou – Trojský
most”; výstavba dočasné komu-
nikace pro přepravu stavebních
hmot a dopravní obslužnost stavby
Nové vodní linky se konala dne
25. 8. 2015.

1. 9. byl zahájen 6 měs -íční zku
šební provoz projektu „Rekonstruk-
ce a modernizace úpravny vody
Plzeň” .

Ve dnech 9. - 10. září 2015 se
uskutečnil 12. ročník Letních spor-
tovních her zaměstnanců Skupiny
SMP, které se konaly již po druhé
v Tenis Centru CAFEX v Rakovníku.

Montáž nosníků mostu Ostředek
na dálnici D1 v km 34, v nočních
čtvrthodinových výlukách dne
26. 9. 20155.

Dne 30. 9. 2015 proběhlo za účas-
ti hejtmana Středočeského kraje Ing.
Miloše Petery slavnostní otevření
stavby „II/329 Poděbrady, pře-
mostění přes ČD”. Stavbu jsme pro-
váděli ve sdružení se společností M -
SILNICE a.s. Most je součástí stavby,
která umožní bezkolizní spojení
dvou částí města rozdělených želez-
niční tratí Kolín – Nymburk.
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Z NAŠICH STAVEB

BEZBARIÉROVÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ STANICE METRA ANDĚL

DOPRAVNÍ STAVBY
DIVIZE 1

Jedná se o první zakázku v novodobé
historii SMP CZ, jenž naše společ-
nost získala a provádí přímo pro
objednatele Dopravní podnik hlav-
ního města Prahy, a. s. Zakázku
provádíme se společve sdružení -

ností Eurogas a. s., kde SMP CZ,
a. s. vystupuje jako vedoucí sdružení.
Účelem námi prováděné stavby, jak
již vyplývá z názvu zakázky, je zlep-
šení dostupnosti a tím zvýšení
atraktivity veřejné dopravy hl. m.
Prahy.

Stavba byla zahájena v červnu 2014
s -předpokládaným termínem do
končení na konci září 2015. Účelem
stavby je vybudování kaskády osob-
ních výtahů do stanice v podobě
dvojice výtahů z úrovně terénu cca
30 metrů hlubokou šachtou do no-

vě vybudované lomené přestupní
chodby délky přes 70 metrů a poté
dvojice osobních výtahů a únikového
schodiště na úroveň nástupiště sta-
nice Anděl.

Průběh stavby
Po nutném provedení zázemí stavby,
v podobě zařízení staveniště v úrovni
terénu na velmi frekventovaném
území, byly zahájeny práce druhého
člena sdružení. Šachta byla zaháI -
jena prováděním převrtávaných pilot
a poté samotným hloubením šachty.
Po dokončení hloubení byly zaháje-
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ny práce na rozrážce přestupní
chodby. Práce ražeb probíhaly ve
velmi komplikovaných geologických
a hydrogeologických podmínkách,
což se nejvíce projevovalo zvý-
šenými přítoky vody. Na konci roku
2014 ražba dorazila již nad stani-
ci metra. Pro provedení rozrážky nad
stanicí a probourání do stanice Anděl
jsme museli vystavět podepření
klenbového stropu. Pro možnost
provedení podpůrné konstrukce ve
stanici metra jsme museli vybudovat
druhé zařízení staveniště, tentokráte
v úrovni nástupiště, odkrýt podhledy
klenby vč. zontů stanice, odstranit

dlažby a zabezpečit vybavení stanice
proti poškození stavební činností.
Současně s prováděním podpůrné
konstrukce jsme realizovali železo-
betonové konstrukce od úrovně pod
nástupištěm až po vrchol klenby sta-
nice. Také jsme již zahájili práce v zá-
zemí metra. Jednalo se o provádění
rozvodů, elektroinstalací, vzducho-
techniky a dalších činností.
Drtivou část prací v úrovni nástu-
piště a v kolejích č. 1 a č. 2 bylo
prováděno pouze v nočních hodi-
nách, což přinášelo komplikace

další ná -a klady. Nepříznivé geo
logické a hlavně hydrogeologické

podmínky zapříčinily skluz termínu
v době ražeb, což již původně napjatý
harmonogram prací změnilo na té-
měř nesplnitelný a my muselijsme
své činnosti optimalizovat tak, aby
bylo možné provádět co nejvíce pra-
cí současně, v co nejkratší době
a v režimu 24 hodin denně.
Naše práce jsme zahájili prováděním
stříkané hydroizolační membrány.
Postup prací byl opačný oproti raž-
bám a směřoval z místa rozrážky nad
stanicí k šachtě jedna a poté šachtou
na úroveň terénu. Izolační membrá-
nu tvoří dvouvrstvá stříkaná izolace
nanášen na vyrovnávací vrstvu pria -
márního ostění tunelu.
V dostatečn -ém technologické a pro
vozním odstupu, za již funkční hy-
droizolační vrstvou, jsme zahájili
práce na sekundárním ostění. Pr-
votně jsme provedli dna přestupní

chodby a rozrážky nad stanicí, což
nám umožnilo lepší dopravní ob-
služnost stavby a navezení velkého
množství materiálu pro stavbu do
míst tunelu.
Na provedených železobetonových
dnech tunelu jsme zahájili stavbu
klenbového bednění pro provedení
sekundéru tunelové chodby. V jednu
dobu se na stavbě nacházely čtyři
vozy klenbového bednění, čímž jsme
maximálně využili možný prostor
stavby a výrazně urychlili výstavbu.
V průběhu provádění tunelového
sekundárního ostění jsme již sou-
časně zahájili -práce na železobe
tonovém ostění šachty. Toto maxi-
mální nasazení v režimu 24 hodin
denně bylo velice náročné na orga-
nizaci práce, optimalizaci dopravy
materiálu lidí.i
Velkou zajímavostí bylo osazení a za-

betonování tlakového uzávěru, který
do budoucna bude fungovat jako
případné plyno é těsnění metra.v
Jakmile byly provedeny jednotlivé
části železobetonového ostění, byla
zahájena demontáž vozů bednění,
odvoz materiálu tak, abychom si
připravili místo na provádění stavby
dělících příček, zahájení montáže
rozvodů a veškerého dalšího zázemí
pro fungování osobních výtahů.
V současné době již osazujeme
osob í výtahy v šachtě i v úrovnin I
nástupiště, provádíme obklady stěn
chodby, dokončujeme instalace po-
třebné k fungování výtahových kom-
plexů a připravujeme montáž pod-
hledů přestupní chodby.
V místě nástupiště jsme již provedli
přetěsnění a sanace stávajících kon-
strukcí metra, montujeme nové zon-
ty a osazujeme ocelovou nosnou
konstrukci prosklených stěn kiosku.
V úrovni terénu je již osazena ocelo-
vá konstrukce kiosku, do které se
montují duplexy výtahů a připravu-
jeme osazení protipožárního zaskle-
ní kiosku v úrovni terénu.
Podzemní stavby jsou komplikované
s ohledem na zajištěn -í dopravy ma
teriálu a lidských kapacit v stíe -
sněných prostor ch. V kombinaciá
umístění stavby na vysoce frek-
ventovaném území Smíchova a ma-
ximálního nasazení pro splnění ter-
mínu dokončení, vznikají tak vysoce
stresové a komplikované situace,
jenž jen díky kvalitnímu kolektivu na
stavbě se dají zvládnout. Tato za-
kázka v podobě kompletní dodávky
stavby přímo pro objednatele Do-
pravní podnik hl. m. Prahy je pro nás
další zkušeností, kterou doufám zú-
ročíme na dalších projektech v oboru
podzemních staveb.
Závěrem si dovol -ím poděkovat ko
lektivu stavby za maximální nasazení
a úsilí pro dokončení projektu v do-
hodnutém termínu s přáním aby vše,
dobře dopadlo, a rozloučím se po-
zdravem správného tuneláře „Zdař
bůh”.

Ondřej Svoboda

Práce na ražbě přestupní chodby

Obklady a instalace přestupní chodby

Klenbové bednění přestupní chodby, využití více vozů najednou

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ÚV PLZEŇ

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
DIVIZE 5

Potřeba rekonstrukce a modernizace
vznikla z potřeby odstraňovat především
látky ze zemědělské výroby/produkce.
V roce 2005 byla vypracovaná studie
„Generel zásobování města Plzně pitnou
vodou”. Tento generel řešil obecně zá-

sobování pitnou vodou Plzeň a okolí. V roce
2007 na tuto studii navázala studie „Návrh
řešení doplnění technologie úpravny vody
Plzeň”. Ta s á ala ze dvou částí, z chemickose kl d
- technologického průzkumu a z technicko -
ekonomické studie.
Z této studie vzešly z -ávěry a doporučení, na je
jichž základě vznikl návrh koncepce rekon-
strukce úpravny vody. Řešení rekonstrukce
předpoklád zachování dvou provozně saalo -
mostatných technologických linek úpravny
vody.
Na základě předpokládaného vývoje potřeby
vody bylo přijato doporučení snížit jmenovitý

výkon úpravny vody na 1000 l/s, tj. na výkon,
který odpovídá reálné potřebě pitné vody v re-
gionu. Ve stručnosti by se dalo konstatovat, že
kvantita se mění za kvalitu. Toto opatření ote-
vřelo možnosti přehodnotit některé poměrně
finančně nákladné doplnění technologické lin-
ky úpravny vody. Jedná se hlavně o filtraci gra-
nulovaným aktivním uhlím. Nová technologie
úpravy vody je zaměřena na snižování obsahu
manganu a amoniaku. Mění se dávkování chlo-
ru, nově se doplňuje hygienické zabezpečení
upravené vody osazením UV lamp. Dále se mě-
ní a modernizují strojní zařízení, elektrozařízení
i systém řízení technologických procesů (SŘTP)
tak, aby byly zajištěny požadavky na kvalitu
upravené vody a na její bezporuchové dodávky.
Doplnění všech nových technologií je nezbytný
krok k trvalému zajištění jakosti upravené vody.
Stavební úpravy související s doplněním tech-
nologické linky úpravny vody, rekonstrukcí

a sanací stavebních konstrukcí mají za cíl řešit
téměř havarijní stav některých konstrukcí a vý-
znamně prodloužit jejich životnost.
Rekonstrukce úpravny vody je rozdělena do
3 etap takzvaných ucelených částí díla (UČD).
Realizace každé etapy je zakončena prove-
dením individuálního a komplexního vy-
zkoušení. Po dokončení zkoušek jsou tyto do-
končené části díla uváděny do zkušebního
provozu, který musí být u každé části v délce
minimálně 6 měsíců.

Shrnutí základních termínů nově aktualizova
ných:
UČD 1: zahájení: 15. 08. 2013

dokončení: 15. 07. 2014
UČD 2: zahájení: 03. 03. 2014

dokončení: 29. 06. 2015
UČD 3: zahájení: 03. 03. 2014

dokončení: 31. 08. 2015
Následuje 6 měsíců zkušebního provozu od
01. 09. 2015.

Stavba se nám pomalu, ale jistě blíží do finále.
Je na čase si vše zrekapitulovat.

Investor:
Statutární město Plzeň, zastoupené Útvarem
koordinace evropských projektů města Plzně.
Projektant:
Sweco Hydroprojekt a. s.
Provozovatel:
Vodárna Plzeň a. s.
Generální dodavatel stavby:
SMP CZ, a. s.
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V rámci těchto ucelen -ých částí díla jsme rea
lizovali následující stavební objekty:
UČD I:
odběrný objekt surové vody, sanace kanálů

surové vody, čerpací stanice surové vody ÚV II,
sanace výtlačných řadů na ÚV III resp. na před-
sedimentaci, rekonstrukce předsedimentace,
rekonstrukce akumulací B a C.

UČD II a III:
rekonstrukce filtrace vč. -ÚV záření, rekonstruk
ce čerpací stanice upravené vody ÚV III, re-
konstrukce akumulace A, rekonstrukce vy-

rovnávacích nádrží kalového hospo-
dářství, rekonstrukce budovy reakčních
nádrží, rekonstrukce CO a chlorovny, dílčí2

úpravy na dávkování vápenného hydrátu
a síranu hlinitého, úpravy resp. doplnění
dávkování chemikálií siřičitanu sodného,
chloru, GAU, rekonstrukce jímání surové
vody ÚV III, rekonstrukce objektu ozoni-
zace a sedimentace. Na závěr se prove-
dou terénní a sadové úpravy.

V současné době se dokončuje UČD III,
což je závěrečná část stavby. Všechny klí-
čové stavební objekty a provozní soubory
jsou již dokončeny, vyzkoušeny a jsou pl-
ně funkční. Kompletní stavba je připra-
vena k předání investorovi ( jedná se
o předání dokončených prací nikoliv díla)
a od 1. 9. 2015 i k zahájení zkušebního
provozu. Toto posvětily i stavební a vodo-
právní úřady, které vydaly svá souhlasná
stanoviska. Zkušební provoz tedy může
být zahájen podle plánu.

Teď na z ějí -ávěr se provád pouze dokon
čovací práce, jako jsou poslední nátěry
a terénní úpravy.
Úplný závěr stavby by měl následovat po
ukončení a vyhodnocení zkušebního pro-
vozu 29. 02. 2016. Termín předání do-
končeného a zkolaudovaného díla je
stanoven na 31. 03. 2016. Doufáme, že se
vše zdárně podaří, tak jak tomu bylo
doposud, a dílo úspěšně předáme do uží-
vání k plné spokojenosti investora i pro-
vozovatele.

František Havelka
a Tomáš Lazur
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Jak jednoduchou práci mají
obchodníci…
... jsem si říkal vždycky, když
nám kolegové z obchodu pře-
dali stavbu do realizace. Dnes
bych mnoho svých názorů, rče-
ní a rozhodnutí vrátil nejraději
zpět, protože obchodníci práci
nemají jednoduchou.
Na počátku roku vznikl závod
Vysočina se spojením závodu
v Jihočeském kraji. Do zahájení
činnosti jsme vstoupili se stav-
bou „Rekonstrukce čerpací sta-
nice surových vod na ÚV Že-
livka” ve sdružení s kolegy s AR-
KA, kterou jsme D 5převzali od
a kde máme práci zajištěnou do
příštího roku. S vidinou velkého
teritoria a myšlenkou snad-
ného zajištění zakázky a záro-
veň její realizace, jsme brzy na-
razili. Saganův syndrom (věčně
druhý) přišel zhruba po třech
měsících působení závodu
a obchodní plán se nenaplňuje
a m nabízíme a nabízíme Poy .
čtvrt roce první vlaštovka při-
létla. Oprava dlažeb pro Povodí
Moravy, byla pěkná stavba, kte-
rá se předala v předtermínu.

Následně jsme u-
spěli na stavbě re-
konstrukce mostů
u Netolic, kde byl
investorem Jihoče-
ský kraj. Na tuhle
s t av b u b u d e m e
dlouho vzpomínat,
neb jsme se potý-
kali s mnoha pro-
blémy, ale když se
ohlédneme zpět,
tak nám mnoho da-
la. Jednalo se o re-
konstrukci dvou
mostů na silnici II.
třídy. Technické ře-

šení se zpočátku zdálo velmi jednoduché.
Vyfrézovat, vybourat, vyvázat, ,zabetonovat
vyasfaltovat, osadit svodidla. Avšak realizace
vyrovnávací vrstvy z lehčených betonů u mo-
stu s podélným a příčným sklonem nebyla je-
dnoduchá věc. Stavba byla složitá i v dalších
ohledech a to zejména, že mosty byly v prů-
běhu výstavby provoz . Na konec přesv u
veškeré problémy se po ařilo stavbu dokond -
čit a předat investorovi do užívání.
Nyní se připravujeme na další příležitosti
a pevně věříme, že se na regionálním trhu
uchytíme. Je evidentní, že naše firma prochází
vývojem a změnami a pokud chceme něco
dokázat, musíme se s těmi změnami zto-
tožnit.
„Modernizace komunikace II/145 v úseku
České Budějovice – Vimperk, jako přístu-
pové komunikace k silnici I. třídy Strážný –
Philippsreut, mosty ev. č. 145-037 a ev.
č. 145-038”

Rekonstrukce mostu
je provedena ve dvou
fázích.
V první fázi výstav-
by došlo k demolici
chodníkové římsy
a odstranění stávající
hydroizolace.
Následně byl odbou-
rán spádový beton na
nosné konstrukci až
po úroveň horní plo-
chy prefabrikovaných
nosníků. Do stejné
úrovně byly ubourány
i navazující závěrné
zídky. Nosnou kon-
strukci mostu tvoří 15

ks před pjatých nosníků KA-73-
délky 18,0 m, výšky 0,85 m.
Nosníky KA-73 byly vějířovitě
vyskládány, aby bylo zajištěno
rozšíření komunikace v křižo-
vatce. Boky krajních nosníků
byly sanovány.
Rekonstrukce mostu předpo-
kl -ádala odstranění stávající vy
rovnávací vrstvy betonu a polo-
žení nové spádové vrstvy z leh-
čeného betonu, která vytvořila
úžlabí před obrubníkem Pro.
vyrovnávací vrstvu byl použit
lehký beton třídy pevnosti LC
35/38 s třídou objemové hmot-
nosti bude D 1,8 (tzn., že
objemová hmotnost bude |
1 600 až 1 800 kg/m³). Pro
spřažení spádového betonu
s nosnou konstrukcí byly do

spár mezi nosníky navrtány
otvory pro spřahující trny. Řím-
sy na mostech jsou tvořeny
monolitickou a prefabrikova-
nou částí. Do monolitických
částí říms je kotveno zábradlí
a zábradelní svodidlo. Povrch
chodníkové římsy byl opatřen
striáží. Izolace je provedena
celoplošná, z asfaltových modi-
fikovaných pásů NAIP tloušťky
10 mm na pečetící vrstvu. Jako
ochrana izolace pod římsami je
proveden vyztužený NAIP tl.
5 mm s ochrannou AL vložkou,
přetažený před obrubník o cca
150 mm. Odvodnění mostovky
izolace je provedeno pomocí
protispádu s úžlabím před
obrubníkem. Odvodnění ko-
munikace na mostech zajišťuje
obrubníková odvodňovací sou-
prava typu Dunaj H. V prostoru
mezi mosty je osazena odvod-
ňovací souprava typu Labe I.
Následně byla provedena
dvouvrstvá vozovka tloušťky
85 mm ACO.
Mosty byly osazeny mostními
závěry Freyssinet CIPEC JEP. Na
římse vlevo je osazeno zábra-
delní svodidlo ZSNH4/H2 s pa-
nely se svislou výplní ukotvené
dodatečně do římsy přes patní
desku. Na chodníkové římse
vpravo je osazeno svodidlo
MS4/H2. Ve druhé fázi výstavby
byly provedeny stejné práce
v podobném pořadí.

Most Prachatice - České Budějovice Karel Uhlíř



Nově osazená stavidla Pohled na nová stavidla, rozvaděč, prefa desku a zábradlí

DIVIZE 8

VČETNĚ UZÁVĚRŮ PŘED SHYBKOU ACK

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

ÚČOV - SANACE LAPÁKU ŠTĚRKU

Pohled z mostu

Půdorys

Pohled od příjezdové komunikacePůvodní stav

Koncem loňského roku získala naše společ-
nost zakázku „ÚČOV – sanace lapáku štěrku
včetně uzávěrů před shybkou ACK”. Lapák
štěrku se shybkovou komorou a jeřábovou
dráhou je objekt na stávající kanalizační stoce
„ACK”, který se nachází na levém břehu pla-
vebního kanálu řeky Vltavy ještě před Cí-
sařským ostrovem, na kterém se nachází
vlastní ÚČOV v Praze. Ze shybkové komory la-
páku štěrku vedou tři samostatná ramena ka-
nalizační shybky pod plavebním kanálem,
která jsou zaústěna na Císařském ostrově
v čerpací stanici horního horizontu.
Stavbu jsme realizovali jako přímý zhotovitel
pro našeho objednatele Pražsk vodohospoou -

dářsk společnost.ou
Stávající objekt lapáku štěrku se shybkovou
komorou, se společně s nadzemní jeřábovou
drahou a nadzemním zděným přístavkem stá-
čecího místa nacházejí na ploše o rozloze cca
221 m .²
Předmět realizace díla spočíval v celkové
sanaci železobetonových konstrukcí podzem-
ní části lapáku štěrku a shybkové komory,
kompletní výměně původních zkorodovaných
stavidlových uzávěrů včetně jejich rámů a po-
honů, kompletní výměně s tím související
elektroinstalace, výměně a doplnění zámeč-
nických konstrukcí zábradlí a vrat, proti-
korozní ochraně části jeřábové dráhy a dráhy
pro kladkostroj a částečné sanaci sloupů jeřá-
bové dráhy v nadzemní části objektu.
Stavební práce rekonstruovaného objektu la-
páku štěrku probíhaly přímo na stávajícím
objektu za jeho provozu. Vzhledem k nutnosti
zachování provozu objektu byla realizace díla
rozdělena na tři etapy tak, aby byl vždy umož-
něn provoz dvou komor a zbývající se mohla
rekonstruovat – tzn. sanovat železobetonové
konstrukce a vyměnit původní stavidlový uzá-
věr. Vzhledem k absenci hrazení v uklidňovací
komoře byly nainstalovány provizorní zahra-

zení tak, aby mohly sanační práce probíhat
v plném rozsahu. Nadzemní část lapáku byla
rozdělena po polovinách na dvě etapy, ve
kterých byly prováděny sanace příslušných
částí sloupů, byly odbourány jejich zkarbo-
natované hlavice a dobetonovány nové dle do-
datečného stavebně-technického posouzení

a byly provedeno protikorozní ošetření části
jeřábové dráhy a dráhy pro kladkostroj. Na zá-
věr byly osazeny nové prefa panely na zastro-
pení manipulační části lapáku štěrku a osaze-
na nová kompozitová a nerezová zábradlí
a plechová vrata.
Vlastní zahájení rekonstrukčn -ích prací pro
běhlo na počátku dubna, dokončení potom na
konci července tohoto roku. Závěrečná kon-
trolní prohlídka spolu s vydáním kolaudačního
souhlasu proběhla počátkem srpna tohoto
roku.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se
podíleli na realizaci této stavby tak, abychom ji
mohli společnými silami úspěšně a včas dle
smluvních termínů dokončit.
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FREYSSINET
ÚKOLY TECHNICKÉHO ÚSEKU FCS PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

Podjezd Gambrinus v PlzniPodjezd Gambrinus v Plzni

Když jsem přemýšlel o tématu pro tento článek, pře-
četl jsem si příspěvek výrobního náměstka FCS Ing.
Milana Kyndla v minulém čísle tohoto časopisu a roz-
hodl jsem se z něj vycházet. Můj kolega v něm mimo
jiné informoval o výhledu zakázky ve společnosti
Freyssinet CS pro nadcházející období a o situaci
v jednotlivých oblastech této společnosti. Pokládám
proto za vhodné doplnit tyto informace o podílu tech-
nického útvaru FCS na těchto připravovaných zakáz-

ARKO
INTENZIFIKACE ÚPRAVNY VODY TEMNÝ DŮL

Armaturní chodba pískových filtrů

Armaturní prostor filtrů přes GAU

Automatická tlaková stanice

Rozdělovací válec čerpací stanice

Budova úpravny vody

Provozní nádrže dávkování síranu

Venkovní zásobník (silo) vápenatého hydrátu

Úpravna vody Temný Důl slou-
ží jako hlavní zdroj pitné vody
pro zásobení Trutnova a okolí
a zásobuje cca 33 000 obyvatel
pitnou vodou. Úprav-
na vody zpracovává
p o v rc h o v o u v o d u
z horního toku řeky
Úpy.
Z úpravny vody je pit-
ná voda vedena do
Trutnova gravitačním
potrubím přes Horní
Maršov, Svobodu nad
Úpou a Mladé Buky.
Kvalita vody v toku je
během roku velmi pro-
měnlivá a úpravna vo-
dy musí velmi rychle
reagovat na nastalé
zhoršení kvality jíma-
né vody. To zejména
po přívalových deš-
tích a v době tání.
V závislosti na kvalitě
vody a ročním období
kol ísá upravitelné
množství vody od
30 l/s po 100 l/s. Před
rekonstrukcí bylo prů-
měrné množství jíma-
né vody z toku 65 l/s.
Toto množství bylo
jímáno z důvodu doži-
té technologie, která
nebyla schopna zpra-
covávat větší množ-
ství vody.
Objekt úpravny po-
chází z 60tých let 20. století,
její dostavba potom z roku
1987. Celkový stav úpravny
vody byl neutěšený, byly nutné
stavební úpravy dožitých sta-
vebních konstrukcí, sanace
betonových konstrukcí, výmě-
na potrubí a armatur, dokončit
rekonstrukci zbývající dvojice
pískových filtrů a zajistit vý-
měnu zastaralých částí tech-
nologie.
V rámci intenzifikace úpravny
vody došlo k navýšení množ-
ství vyčištěné vody na poža-

dovaný výkon od 85 l/s do
130 l/s.
Nová doplněná technologická
linka intenzifikace zahrnuje
tyto technologické stupně:
Jímací objekt surové říční vody
s mechanickým předčištěním
a měřením ropných látek. La-

pák písku na úpravně vody, mě-
ření a regulace průtoku. Pře-
dalkalizace (dávkování vá-
penného hydrátu ve formě vá-
penné vody). Dávkování koa-
gulantu (síran hlinitý, alterna-
tivně PAX. Reakční zdržení
a mísení v opraveném chemic-
kém mísiči s novou nerezovou
míchací vestavbou na přítoku
a zvýšeným nerezovým odto-
kovým žlabem v horní části.
Flokulace v upraveném mean-
drovém reaktoru s novým æ-
račním systémem. Rovnoměr-

né rozdělení vody na jednotlivé
filtry pomocí regulačních arma-
tur a měření průtoků na jed-
notlivé filtry. Multilůžková fil-
trace na šesti otevřených fil-
trech s náplní filtračního písku
a antracitu, u všech filtrů byly
zvýšeny žlaby pomocí nerezo-

vých přepážek pro možnost
dosypání vrstvy antracitu na
stávající filtrační písek a zvýše-

ní vrstvy vody nad náplní filtrů
pro doplnění regenerace fil-
trační náplně současně vodou
a vzduchem. Dezodorizace na
filtrech s náplní GAU pro elimi-
naci organoleptických závad
vody. Úprava PH (doalkalizace
vápenným hydrátem ve formě

vápenné vody). Hygienické za-
bezpečení vody předchlorací
plynným chlorem.

Akumulace vyrobené vody (a-
kumulační nádrž 1000 m +³
alternativně nádrž 230 m . UV³
záření pro fyzikální dezinfekci
vody. Dochlorace plynným
chlórem v závislosti na jeho
zbytkovém množství ve vodě.
Pro zajištění nátoku vody z pí-

skových filtrů na rozdělovač
pro filtry s aktivním uhlím byla
zřízena nová posilovací čerpací
stanice. Ve stejném prostoru
byla zároveň umístěna čerpací
stanice do provozního vodo-
jemu 150 m .³

Součástí intenzifikace je i vy-
budování nového kalového hos-
podářství. Při praní filtrů vzniká
cca. 50 m odpadní vody z jed-³
noho filtru. Tato odpadní voda
se shromažďuje v nové sedi-
mentační nádrži vybudované
v prostoru stávajících čerpadel
prací vody. V nádrži byla osaze-
na dvojice kalových čerpadel
s frekvenčními měniči, které
mohou odsazenou vodu z odbě-
ru v nádrži přečerpat zpět do

procesu na přítok do
ÚV a usazený kal po-
tom do kanalizace.
Odsazenou vodu lze
také po naplnění nádr-
že nechat přetékat do
recipientu a usazený
kal průběžně přečer-
pávat do kanalizace.
Veškeré elektro zaří-
zení (čerpadla, dmy-
chadla, klapky apod.)
je možné ov ládat
z ovládacích skříní
přímo z místa poho-
nu. Dálkové řízení za-
jišťuje pomocí PLC
umístěných v rozva-
děčích DT.
V současné době je ve
stávající úpravně in-
stalována radiosta-
nice, která je začle-
něna do rádiové sítě
provozovatele. Radio-
stanice byla přemí-
stěna, byla na ní pro-
vedena nová para-
metrizace a bude na-
dále využívána pro
přenos dat mezi ÚV,
dispečinkem provo-
zovatele a dalšími ob-
jekty vodárenské sítě.
Dispečerské stano-
viště ÚV bylo vyba-
veno novým PC, které
komunikuje s jedno-
tlivými procesními
stanicemi PLC.
Stavba byla zahájena
v d u b n u 2 0 1 4

a k 30. 6. 2015 byla předána
investorovi, to jsou Vodovody
a kanalizace Trutnov, a. s., a by-
la uvedena do ročního zkušeb-
ního provozu.
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OK Třebestovice

MOST PŘES OHŘI U OBCE BŘEŽANY NA STAVBĚ II/246
BUDYNĚ KOŠTICE–

Společnost OK Třebestovice se podí-
lí na rekonstrukci mostu přes Ohři
u obce Břežany na stavbě II/246 Bu-
dyně – Koštice. Jedná se o silniční
trámový most o 3 polích (spojitý nos-

ník o rozpětí 22,800 m + 30,600 m +
22,800 m), s horní mostovkou, kol-
mý a směrově přímý. Celková šířka
je 11,100 m, celková délka mostu
pak 87,120 m. Hlavní nosnou kon-
strukci mostu tvoří spřažená ocelo-
betonová konstrukce ŽB deska mos-

tovky (výšky 250 mm až 340 mm).
Předmětem zakázky se pro nás sta-
la výroba a montáž kompletní oce-
lové konstrukce mostu. Ocelová
konstrukce je tvořena pěti hlavními
nosníky výšky 1 030 mm. Všechny
nosníky mají po délce mostu stejný

profil (tvaru I). Stěna HN má po celé
délce konstantní tl. 15 mm, horní
pásnice v poli má profil 250 x
20 mm a nad středními pilíři 500 x
35 mm, dolní pásnice v poli má pro-
fil 400 x 30 mm a nad středními
pilíři 500 x 35 mm. Vzájemná oso-
vá vzdálenost mezi nosníky je
2,000 m, resp. 2,200 m.

Montáž středního dílu Namontovaná konstrukce 1Pracovní lešení pro svařování hlavních nosníků Namontovaná konstrukce 2

Pro montáž byla konstrukce rozdě-
lena na několik montážních dílů.
V podélném směru se konstrukce
skládá ze třech dílů délky 29,8 m +
18 m + 29,8 m. V příčném směru
rovněž ze třech dílů, a to z dvou dvo-
jic krajních nosníků a středního nos-
níku. Konstrukce se ukládala na pro-
vizorní bárky u opěr a na vypodlože-
ní na pilířích. Střední vložené pole
délky 18 m bylo zavěšeno přímo na
převislé konce hlavních nosníků.
Vzhledem k hmotnosti dílců až 22

kách a v té souvislosti infor-
movat o činnosti tohoto tech-
nického útvaru vůbec. Jistě
budete souhlasit, že práce
spojená s technickou přípra-
vou staveb a s technickým
rozvojem, ač se jeví jako ne-
produktivní a nepřináší bez-
prostředně žádný hmatatel-
ný profit, je nezbytná a závisí
na ní v rozhodující míře ná-

sledný úspěch či neúspěch
dané zakázky a většinou se
chyby ze špatné přípravy stav-
by dají jen těžko zachránit
v průběhu realizace.
Technický úsek FCS je ří-
zen technickým náměstkem
a pracuje ve složení přípravář
specialista Ing. Tomáš Sme-
ták, manažerka jakosti Ing.
Jana Davidová, asistentka ná-

kupu Lenka Beránková a vý-
robní kalkulant Bc. Martin
Zdeněk. V této velmi sporé
sestavě jsou řešena mnohá
technicky velmi náročná za-
dání, o kterých bych rád na
tomto místě informoval.

Oblast předpínání
V tomto období vrcholí pří-
prava dvou velmi zajímavých

mostních staveb v oblasti Ži-
linské aglomerace. Jedná se
o mosty na dálnici D3 – Žilina
Strážov – Brodno v těsné blíz-
kosti Hričovské přehrady. Prv-
ním mostem je objekt SO
223, který je složen ze čtyř
technologických celků, TC1 –
dvoutrám na pevné skruži,
TC2 – dvoutrám budovaný
pomocí horní výsuvné skruže

Strukturas, TC3 – komora bu-
dovaná letmou betonáží
a TC4 – dvoutrám budovaný
horní skruží BERD. Celé most-
ní dílo má délku 1 400 m
a FCS se na něm zatím podílí
dodávkou předpětí v celko-
vém množství přes 1 000 tun
a dodávkou 106 ks hrncových
ložisek, o nichž budu hovořit
v dalších odstavcích mého
článku. Tento mostní objekt
staví firma Eurovia CS, projekt
zpracovává projekční kance-
lář SHP Brno. Druhým most-
ním objektem je SO 224, kte-
rý staví člen Skupiny SMP CZ
Stavby mostov Slovakia. Ten-
to most je poněkud menší,
jeho délka je přes 400 m
a FCS zde zabuduje cca 335 t
předpínací výztuže a 32 hrn-
cových ložisek. Projekt mos-
tu zpracovává Doc. Vráblík
z firmy Novák a Partner. Tech-
nický úsek v těsné spolupráci
s oblastí předpínání a ob-
chodním úsekem řeší nepře-
berné množství problémů
plynoucích z velmi kompli-
kovaného návrhu konstrukcí
a velmi krátkého časového
prostoru pro regulérní zpra-
cování RDS. Na obou těchto
mostech se v plné míře pro-
jevila skutečnost, že se staví
podle ne zcela dokončené
RDS, což vyvolává mnoho
stresových situací v přípravě
i realizaci a vyžaduje si znač-
né úsilí ze strany přípraváře
všechny změny vzniklé za
pochodu evidovat a včas

a správně na ně reagovat. Tí-
ha této odpovědnosti leží pře-
devším na Ing. Smetákovi.
Kromě zmíněných stěžejních
staveb v oblasti Žiliny pro-
jdou rukama přípraváře ještě
další stavby v ČR jako je letmá
betonáž u Velemyšlevsi, nebo
mosty na D11 u Osiček pro
Metrostav. Na Slovensku se
bude připravovat předpětí
dvou mostů u Bardějova.

Oblast ložiska a speciální
projekty
Jak jsem již uvedl v předchozí
kapitole FCS dodává ložiska
na obě stěžejní mostní za-
kázky na dálnici D3 u Žiliny.
V této souvislosti se FCS potý-
ká s celou řadou problémů
s dodávkami ložisek. Tyto pro-
blémy pramení z jiných zvyk-
lostí s dodávkami ložisek
i prokazováním kvality pro
ostatní zastoupení v Evropě,
z neznalosti a nepochopení
našich rezortních předpisů
a i z požadavků předávat veš-
keré dokumenty o výrobě loži-
sek v češtině či slovenštině.
Čím více se projevuje tento
přístup u dodavatelů, tím vět-
ší úsilí je třeba vynaložit ze
strany technického útvaru
FCS, který poskytuje technic-
kou podporu obchodnímu
zástupci Ing. Mikšovskému,
pro dotažení takových zaká-
zek ke zdárnému konci. Tato
situace vyústila v rozhodnutí
přenést těžiště obchodní čin-
nosti, technického návrhu
a výroby ložisek do Česka
a mít tak možnost celý pro-
ces dodávky ložisek řídit.
K tomuto rozhodnutí přispěl
i fakt, že členem Skupiny
SMP CZ je společnost OK Tře-
bestovice, která má s výrobou
mostních ložisek bohaté zku-
šenosti. Proto FCS ve spolu-
práci s OKT a projekční orga-
nizací PONTEX vytvořil vlast-
ní řadu hrncových ložisek
FCS a poté, co pro tato ložiska
získal od TAZUSu CE certifi-
kát, je nabízí všem svým part-

nerům jako přinejmenším pl-
nohodnotnou náhradu. První
zakázkou, na kterou jsou do-
dávána ložiska FCS vyráběná
v Třebestovicích je dálnice D3
Žilina Brodno, SO 223. Nyní
probíhá proces certifikace
elastomerových a kaloto-
tových ložisek tak, že od října
bude FCS schopno nabídnout
dodávku celého sortimentu
mostních ložisek vyrobe-
ných v ČR. Na úspěšném prů-
běhu certifikace má hlavní
podíl Ing. Jana Davidová, kte-
rá celý proces řídí a koordinu-
je.
Na tomto místě bych rád in-
formoval čtenáře o jedné výji-
mečné zakázce, kterou je do-
dávka ložisek včetně jejich
osazení pro rekonstrukci pod-
jezdu Gambrinus v Plzni. Kaž-
dý z nás, kdo alespoň jedin-
krát navštívil Plzeň, tento pod-
jezd zná. Je to velmi šikmý
most o značné šířce, který
převádí pražské zhlaví Plzeň-
ského hlavního nádraží přes
čtyřproudovou výpadovku
z centra na Prahu. Na rekon-
strukci tohoto mostu, kde
vyšším dodavatelem je SKAN-
SKA, musí pracovníci speci-
álních projektů postupně
zdvihnout celkem 9 ocelo-
vých mostů, které jsou spolu
spřaženy, a provést výměnu
celkem 70 hrncových a kalo-
tových ložisek. Ložiska navr-
huje a vyrábí náš polský part-
ner Freyssinet Polsko a tech-
nický úsek se rozhodující mě-
rou podílí na přípravě celé
akce, koordinaci projekto-
vých prací tak, aby akce byla
vůbec proveditelná, hlavně
pak na tvorbě a kontrole VTD
ložisek, což je velmi náročný
úkol vzhledem k nebývalé
technické náročnosti kon-
strukce těchto ložisek i celé
akce. Nemalou měrou se na
všech technických řešeních
podílí i samotná oblast speci-
álních projektů zastoupená
Ing Srpem.
FCS dotáhl úspěšně do zdár-

Ložisko

Zkouška vlivu soudržnosti lan na ohybovou únosnost nosnííků

ného konce také certifika-
ci všech dilatačních závěrů
Freyssinet CIPEC, které jsou
dodávány ve spolupráci s OK
Třebestovice a v neposlední
řadě i certifikaci inovované-
ho typu lamelového závěru
Freyssimod (dodávaného dří-
ve pod názvem Algamod). I na
úspěšném získání těchto ná-
rodních certifikátů má podíl
Ing. Davidová.
Technický úsek se spolu s dal-
šími partnery podílí na dvou
projektech spolufinancova-
ných Technologickou agen-
turou ČR a to na „Moderní
metodě pro měření osových
sil v prvcích stavebních kon-
strukcí“ a „Posouzení vlivu
provizorní protikorozní o-
chrany předpínací výztuže na
soudržnost s betonem a na
ohybovou únosnost předpja-
tých prvků“.
Kromě této činnosti technic-
ký úsek FCS připravuje české
verze prospektů pro dilatační
mostní závěry a geotechniku,
což představuje velké množ-
ství technické a organizační
práce, jakož i množství času,
který je nutno věnovat správ-
né jazykové formě těchto bro-
žur. Jejich vydání bude jistě
důležitý krok k propagaci
těchto produktů na našem
trhu, které jsme dosud zůstali
mnoho dlužni.

Závěrem
Všichni pracovníci technic-
kého úseku FCS věnují maxi-
mální úsilí tomu, aby napo-
mohli hladkému průběhu
všech zakázek společnosti.
V současné době je jedním
z hlavních cílů doplnit úsek
o jednoho mladého a per-
spektivního inženýra a zapra-
covat jej tak, aby bylo možno
tento trend udržet i v pod-
mínkách narůstající zakázky
ve všech oblastech působ-
nosti Freyssinetu CS.

Miloš Šimler
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STAVBY MOSTOV SLOVAKIA

STAVBA „I/72 ZBOJSKÁ, SEDLO – TISOVEC, ČERTOVÁ DOLINA

SO 205-00 Most na žel. trati č.174 nad c-I/72 v km 2,059

Rekonštrukcia cesty I/72 je situovaná v členi-
tom, charakterom horskom uzemí ertovejČ
doliny a údolím potoka Furmanec. Morfológia
terénu strmého pravostranného svahu kladie
zvý ené nároky na budovanie technicko-š
inžinierských konštrukcii (mostne objekty
a oporne konštrukcie). Z hľadiska inžiniersko-
geologických pomerov sa jedná o náročné
územie s výraznou horizontálnou i vertikál-
nou členitosťou a premenlivosťou geologic-
kých vrstiev, s výskytom navá ok. V súladež
s uvedenými podmienkami je riešená sanácia
územia (povrchové odvodnenie, svahove
rebrá a výmena podložia) a jeho stabilizácia
(kotvené zárubné mury).
Rekonštrukcia cesty I/72 sa dotýka rozšírenia
cesty do lesných pozemkov ako aj do pozem-
kov pôdneho fondu – trvale trávny porast. Ide
o zalesnené lesné pozemky.
Stavenisko predmetnej investície v rámci sta-
novených hraníc zasahuje do stávajúcej
vzrastlej zelene nachádzajúcej sa v lese i mi-
mo les. Priestor stavby nezasahuje do zasta-
vaných území ani území určených k zastava-

niu mesta Tisovec a obce Pohronska Polhora. Stavba je vedená v dotyku veľkoplošných a maloploš-
ných chránených území. Z veľkoplošných chránených území je to národný park Muránska planina,
vyhlásený Nariadením vlády SR č. 259/1997 Z. z. Národný park Muránska planina a z maloplošných
chránených území je to prírodná rezervácia ertova dolina a Nad Furmancom. K uvedeným chráne-Č
ným územiam patrí aj chránene vtá ie územie SKCHVU017 Muránska planina a Stolické vrchy.č
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo ozubnicovú elezničnu trať z Pohronskej Polho-ž
ry do Tisovca za národnú kultúrnu pamiatku.
Stavbu realizuje spoločnosť STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s. v Združení Doprastav – SMS – 1/72-
Zbojská.

Pri realizácií stavby boli použité materiály, kto-
ré boli schválené v súčinnosti s Doprastavom,
a.s., ako aj Externým stavebným dozorom
(ďalej len ESD) na stavbe. Niektoré stavebné
objekty alej len SO) boli realizované na tzv.(ď
„kľúč“, napr. SO 601-00, 605-00, 661-00,
651-00. Ostatné SO boli realizované v spo-
lupráci s našimi podzhotoviteľmi. Realizácia
prác prebiehala podľa stanoveného harmo-
nogramu. Dodržiavanie harmonogramu a spô-
sobu stavby boli pravidelné hodnotené a v prí-
pade potreby by boli operatívne riešené na
koordinačných poradách za účasti zástupcov
objednávateľa, zhotoviteľa a ESD. Niektoré

ú-z vyššie uvedených SO, napr. 228-00 sú v s
časnej dobe ešte v tádiu vykonávania finál-š
nych stavebných prác, a niektoré SO sa už pri-
pravujú (spracovávanie DSRS od jednotlivých

SO 201-00 Most na žel. trati nad preložkou
potoka Furmanec

PREFA PRO

PREFABRIKOVANÉ TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY
PRVNÍ APLIKACE PRO SŽDC

František Kozel

PREFA PRO realizuje první pro-
jekt technologického objektu
pro SŽDC, kde je navržen pre-
fabrikovaný skelet se speciál-
ními prvky propojení jednotli-
vých prefabrikátů. Tento pro-
jekt je pro nás velkou zkuše-
ností a čas věnovaný přípravě
této zakázky především v ob-
lasti projektové dokumentace
se „propsal“ do realizace vý-
znamným způsobem v podobě
délky montáže nosné kon-
strukce, která proběhla v 10
dnech. PREFA PRO se i nadále
připravuje na další projekty to-
hoto typu a připravuje systé-
movou řadu technologických
objektů pro SŽDC.

1. Identifikační údaje
Název objektu:
SO 320 TNS Oldřichov- napáje-
cí stanice
Investor:
SŽDC

Projektant:
SUDOP PRAHA, část statika:
Ateliér 4, Jablonec
Vyšší zhotovitel:
Skanska, a.s.
Zhotovitel: PREFA PRO, a.s.,
VTD: HCH, Brno

2. Umístění stavby
Oldřichov, okres Teplice

3. Stavebně konstrukční
řešení

Dispoziční řešení: jedná se
o dvoupodlažní objekt. Tech-
nologie a zázemí jsou umístěny
v 1. NP, 1. PP je řešeno jako tech-
nologický prostor pro kabelová
vedení. Objekt je řešen jako
bezobslužný.

Nosná konstrukce: prefabriko-
vaná (montovaná) železobeto-
nová. Je navržena z plošných
a prostorových prefabrikátů se
speciálním propojením. Objekt

TNS je založen na plošných zá-
kladech – základové desce.
Pod konstrukcí základu bude
proveden roznášecí štěrkopís-
kový polštář.

Rampy u objektu jsou provede-
ny z prefabrikovaných dílců
s povrchem ve standardu po-
hledového betonu.

Příčky jsou provedeny prefab-
rikované železobetonové.
Střecha: dvouplášťová (železo-
beton + tep. izolace a dřevěný
krov) se sklonem 2°.

Střechy jsou provedeny s pre-
fabrikovanou atikou na třech
stranách objektu a s vnějším
odvodněním.

Namontovaná konstrukce 3 Namontovaná konstrukce 4 Daniel Skura

tun a nutnosti vyložení pro osazení přes
24 m musel být použit pro ukládku dílců
200 t jeřáb. Vlastní svařování kompliko-
val obtížný přístup k montážním sty-
kům. Z tohoto důvodu bylo na konstruk-
ci zavěšeno pracovní lešení.
Po svaření všech montážních styků byla
konstrukce předána k ukládce filigráno-
vých panelů, které tvoří ztracené bedně-
ní pro betonáž mostovky.
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ROK A VÍCE POTÉ
ČISTÁ VODA PRO VŠECHNY

Kdo se v letošním horkém létě na
berounském jezu ve vyhledáva-
ných Všenorech položil do náruče
čisté a vonící vody, tak osvěžující-
ho zážitku určitě nelitoval. Za tako-
vé vykoupání mohl vděčit nejen
chladné vodě, ale především
„megaprojektu“ několika sdruže-
ných měst a obcí z povodí Be-
rounky, který si vytyčil za cíl
„čistou vodu pro všechny“.
Projekt Čistá Berounka II se začal
připravovat už před jedenácti lety
a pro svou náročnost byl rozdělen
do čtyř částí. Celé to přišlo na dvě
miliardy korun. Projekt byl z pře-
vážné části spolufinancován Ev-
ropskou unií, konkrétně Fondem
soudržnosti a Státním fondem ži-
votního prostředí ČR v rámci Ope-
račního programu Životní prostře-
dí. Díky této investici se vyřešila
dostavba a rekonstrukce kanaliza-
cí ve městech a obcích v povodí
Berounky. V Plzni, Přešticích, Blo-
vicích a v Domažlicích byla navíc
řešena intenzifikace a moderniza-
ce stávajících čistíren odpadních
vod. Připomeňme si poslední
z nich, Domažlickou, která po ze-
vrubné rekonstrukci už celé dva
roky bez větších problémů kvalit-
ně čistí vodu.
Když byla před pěti lety zahájena
rekonstrukce domažlické čistírny
odpadních vod v rámci zmíněného
projektu D, stál před zhotoviteli
sdružení společností SMP CZ, a. s.,
OHL ŽS, a. s., a Strabagu, a. s., ne-
lehký úkol. Během dvou let za ne-
přerušeného provozu zmoderni-
zovat ČOV a rozkopat půlku Do-
mažlic. Nebylo to levné. Investice
téměř za půl miliardy korun se vy-
platila.
Investor, jímž byl Svazek obcí povo-
dí Berounky, si od modernizace
ČOV sliboval nejen nové technolo-
gie a výměnu zastaralého strojní-

ho zařízení, ale současně při zvý-
šení intenzifikace čištění vody eli-
minaci všech provozních rizik. Čis-
tírna, která byla v provozu téměř
třicet let, zažila do té doby jen dílčí
nezbytné „kosmetické“ rekon-
strukce. Zastaralé stroje a zařízení
byly technologicky překonané,
nesly známky značného opotřebe-
ní a vůbec neodpovídaly na aktuál-
ní požadavky čištění vody, jako je
mechanicko-biologická aktivace,
regenerace kalu, příliš neřešil stav
kalového hospodářství včetně
strojního odvodnění a anærobní
mezofilní stabilizace.
Hlavním úkolem byla komplexní
rekonstrukce a intenzifikace me-
chanicko-biologické části, kalové-
ho a plynového hospodářství ČOV
Domažlice, který by splnil přijatel-
nou úroveň náročných norem na
kvalitu vody. Koncepce projektu

předpokládala maximální využití
stávajících stavebních objektů
ČOV s optimální sestavou strojně-
technologického zařízení. Priori-
tou se stal vysoký stupeň provozní
spolehlivosti, životnosti v režimu
minimální údržby a automatické
řízení provozu s dálkovým přeno-
sem dat do velína.
Bylo modernizováno mechanické
předčištění, vybudovaná nová bio-
logická linka s úplným odbourává-
ním nutrietů a rekonstruováno ka-
lové a plynové hospodářství. Kon-
krétně v kalovém hospodářství se
vybudovalo nové strojní zahuštění
přebytečného kalu, které umožni-
lo dosažení vyšší koncentrace suši-
ny kalu, což se promítlo do ener-
getické bilance vyhnívací nádrže.
Podchycení a dávkování kalové
vody do regenerace snížilo zatíže-
ní nitrifikace dusíkem a přispělo

tak ke zvýšení celkové stability pro-
cesu. Pro chemické odstraňování
fosforu na ČOV dnes funguje sta-
nice simultánního chemického
srážení fosforu dávkováním síranu
železitého. Vyčištěná voda je z kaž-
dé dosazovací nádrže odváděna
samostatně do regulační odtokové
šachty a odtud do bubnových mik-
rosítových filtrů ke konečnému
dočištění, aby se efektivně snížila
hladina nerozpuštěných látek do
odtoku z ČOV do řeky Zubřiny. Jak
už jsme zmínili, zahuštěný přeby-
tečný kal končí ve vyhnívací nádrži
a kalová voda je odváděna zpět do
přítoku na biologickou linku. Spe-
cifické řešení si našla instalace
membránového plynojemu nasa-
zená přímo na vyhnívací nádrž. Vy-
produkovaný bioplyn je spalován
v kotelně zajišťující teplo pro po-
třeby celého areálu. ČOV Domažli-

ce má vybudovaný řídicí a infor-
mační systém vzájemně propoje-
ných čtyř programovatelných auto-
matů PLC připojený na centrální
dispečink čistírny.
Připomeňme také, že sdružení zho-
tovitelů se v Domažlicích pustilo
i do rozsáhlé rekonstrukce vodo-
vodního a kanalizačního řadu. Ná-
ročná stavba na dlouhé měsíce
poznamenala město rozkopanými
ulicemi. Výsledkem byla komplet-
ní modernizace a napojení všech
domácností včetně přípravy pro
další rozvoj města. Z jedenácti tisíc
se rozšířila kapacita na dvacet tisíc
obyvatel.„Kanály jsou 80 až 90 let
staré. Jsou za hranicí životnosti
a jejich výměna byla nutná,“ uvedl
tehdejší domažlický starosta Miro-
slav Mach.
V rámci stavby bylo vyměněno
přes sedm km kanalizačního po-
trubí a další čtyři km se rekonstru-
ovaly. Nově se připojilo několik
stovek domácností. U vodovodu se
obnovilo čtrnáct km potrubí. „Nad
rámec původního projektu jsme
především v centru města kom-
pletně zrekonstruovali povrch při-
bližně dvaceti ulic,“ doplnil mana-
žer projektu Ing. František Havel-
ka. „Původní projekt totiž předpo-
kládal pouze opravy rýh. Na přání
investora jsme na naše náklady ře-
šili podkladní vrstvy, vozovku (as-
falt i dlažbu), obrubníky, chodníky
i odvodnění.“
ČOV Domažlice má za sebou
úspěšný zkušební provoz. V sou-
časné době výkonnost čistírny
umožnila připojení sousedních
vesnic Chrastavice, Bořice, Tluma-
čov, Mrákov, Starý Klíčov a Stráž.
Služeb ČOV mohou v budoucnosti
využít i další přilehlé obce, kapaci-
ta je na roky dopředu víc než do-
stačující.

Vlastimil Vavřín

JAKOST, BOZP, EKOLOGIE

V měsíci srpnu byl jako každoročně proveden
certifikační společností Silmos-Q dozorový
audit na systémy řízení dle norem ČSN EN ISO
9001, 14001 a OHSAS 18001. Jako referenční
stavby byly vybrány následující projekty:
Divize 1 - Budyně a Poděbrady, Divize 5 -
Uhříněves a Vestec a Divize 7 – Bílina-
Všechlapy. Auditorský tým byl s předve-
denými činnostmi spokojen a děkuji všem,
kteří se na přípravě auditů podíleli.

Likvidace papírového odpadu
Pokud máte na stavbách či v kancelářích
různý papírový odpad, nevyhazujte papír jen
tak do koše a pojďme za něj ještě vydělat.
Schraňujme papírový odpad a vozme jej k li-
kvidaci.
Na základě smlouvy č. 1025101140 o převzetí
odpadu – směsného papíru mezi CIUR a SMP
CZ bude odpad odvážen na třídící linku v are-
álu CIUR v Brandýse nad Labem, Pražská
1012. CIUR při převzetí odpad zkontroluje,
zváží a zjistí případnou vlhkost. O převzetí
odpadu vydá potvrzení (dodací list, vážní
lístek). Nadměrně vlhký odpad nad stanovené
% vlhkosti bude odečten od váhy odpadu,
bude-li vlhkost nad 20%, bude odpad od-
mítnut.

Odpadem se rozumí
separovaný papír
a foliové obaly z kar-
tonu a strojní lepen-
ky, směs novin, pe-
riodik a časopisů bez
lepených a nelepe-
ných vazeb, kore-
spondence na různobarevných tiskových
a psacích papírech s tiskem nebo bez tisku.
Odpad nesmí být kontaminován chemickými
(barvy), ropnými (oleje), sypkými (zemina)
a zapáchajícími látkami, které odpad zne-
hodnocují.
Cena za vykoupený odpad se určuje podle
aktuálně platného ceníku CIUR.

Cenu za vykoupený odpad zaplatí CIUR takto:
1) Bezhotovostním převodem podle faktury
vystavené na základě dodacího lisu a vážního
lístku
2) V hotovosti při převzetí odpadu (cena po-
nížena o 3 %)

V případě požadavku na skartaci, je možné
přímo v areálu využít skartační linku. V tomto
případě je cena za výkup nulová.

Adam Veit

Útvar administrativně-finančního ředitele Skupiny SMP

Od založení Skupiny SMP před dvěma lety
jsme pracovali v mnoha oblastech, abychom
mohli společně co nejlépe využít síly všech
našich společností. Jde o oblast obchodní,
technickou, výrobu a také podpůrné služby.
Museli jsme společně reagovat na tržní tlak,
který z naší strany vyžadoval, abychom
spojili své síly a i s málem dokázali více.
V oblasti podpůrných služeb je rok 2015 pro
SMP a pro celou Skupinu důležitým ze-
jména, co se týče organizace. Postupně
začala fungovat součinnost mezi SMP
a Průmstavem v oblasti mezd, pro OKT již
zajišťuje SMP kompletní back office. Je
samozřejmé, že nezbytnou podmínkou pro
větší synergii je postupné zavádění Helios
Green. To je důvod, proč jsme vytvořili tým
složený z pracovníků různých společností,

aby na realizaci tohoto
projektu spolupracovali.
Naším cílem je, aby FCS
a Průmstav mohly He-
lios Green používat od
roku 2016.
Tato opatření musí jít
ještě dále, aby se rozšířila na všechny členy
Skupiny SMP a v různých oblastech pod-
půrných služeb s cílem zajistit transpa-
rentnější a účinnější fungování těchto slu-
žeb. Používání jednotné platformy navíc
usnadní zastupitelnost mezi jednotlivými
společnostmi, sníží režijní náklady a dále
umožní náš obchodní růst bez zvyšování
fixních nákladů.

Patrick Crosnier Leconte

SO) na preberacie konanie tak, aby mohli byť
tieto SO odovzdané budúcim správcom k uží-
vaniu.
Počas realizácie stavby nebol zaznamenaný
žiadny registrovaný pracovný úraz a ani mimo-
riadna udalosť o svedčí o veľmi pozitívnom, č

prístupe zamestnancov k ochrane zdravia
a bezpečnosti pri práci.
Zároveň nebola zaznamenaná iadna envi-ž
ronmentálna udalosť, ktorá by nejakým spô-
sobom ohrozila alebo ohrozovala životné
prostredie.

Jozef Páleš
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SPORT, KULTURA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Na konci června byl uspořádán zájezd pro naše bývalé zaměstnance, kteří jsou již na zaslouženém odpočinku.
Náplní cesty byla návštěva plavební komory VD Velký Osek, mostu v Poděbradech, plavba lodí po Labi a návštěva
lázeňského
města
Poděbrady.

Na Světové univerziádě v Koreji se podařilo vyplavatSimoně Baumrtové
stříbrnou medaili na 200 znak a k tomu si t i letenku do Ria, takžem zajisti
super!!
Po delší době opět veze domů velkou medaili. Dále plavala ještě 100 m
znak, kde skončila jen o 0,14 s čtvrtá, zamrzí to, ale nedá se nic dělat, je to
sport. Simona se vrátila z těžkého soustředění z Dánska a i čas na
aklimatizaci nebyl dostatečný, měla pouze dva dny na to, aby se srovnala
se 7 hodinovým posunem. Od 17. do 18. 7. závodila v Praze v Podolí na
MČR, kde plavala vedlejší disciplíny, 30. 7. odletěla na MS do ruské Ka-
zaně, které bylo vrcholem letní sezony. Zde se už naší plavkyni tolik ne-
dařilo. Snad příště. Držíme palce.

Simona Baumrtová

A to bez front pro 2 osoby. Tato nabídka platí do
31. března 2017 a rezervovat vstupenky můžete na:
http://www.vinci.net/appli/toolbox.nsf/en/pages/-
vinci-invites-you-versailles-2015.htm
VINCI je významným patronem zámku ve Versailles
a podporuje současn -é sanační práce pavilonu Du
four, který je navržen architektem Dominique
Perraultem.
VINCI podporuje zámek Versailles ve svém restau-
rátorském a modernizačním programu od roku
2003. VINCI provedla mimořádnou obnovu
Zrcadlového sálu v letech 2003 - 2007 a v roce 2008
výstavbu Dočasného návštěvnického centra. Dále
se finančně podílela na obnově Belvederu v Malém
Trianonu v roce 2010.

VINCI Vás zve na zámek ve Versailles

Aktivní stáří

5. září 2015 uspořádal náš zaměstnanec
Bohuš Eliáš již 7. ročník Eliho turnaje v malé
kopané pro děti z dětských domovů.

Eliho turnaj

OTÁZKY PRO ...
... MGR. STANISLAVA KUBICU

Má práce je mým koníčkem

Co vás v letošním lé-
tě, kromě tropických
veder, pořádně roze-
hřálo nebo naopak
zchladilo?
Nejprve mě rozehřálo

a následně zchladilo rozhodnutí prvoinstanční-
ho soudu, který rozhodl o legálnosti provokace
úřadu ombudsmana ČR v soukromoprávním
vztahu. Dle takového rozhodnutí je přípustné,
aby v rámci antidiskriminační kampaně došlo
k vyprovokování protiprávního jednání, na zá-
kladě kterého se pak lze domáhat nároku (ať již
nepeněžitého; v tomto případě nároku na omlu-
vu, nebo peněžitého). S takovým rozhodnutím
se neztotožním, ani kdyby bylo potvrzeno sou-
dy vyšší instance.

Jakými pozicemi jste u firmy prošel? Jak se za
dobu deseti let, co jste u firmy, vaše činnost
změnila?

Do společnosti jsem přišel před dese-
ti lety na pozici junior právníka, a to do oddělení
smluv. Již název napovídá, že prvotním poslá-
ním tohoto oddělení byla kontraktace. Netrvalo
dlouho a byl jsem pověřen vedením tohoto od-
dělení. V rámci reorganizace došlo následně
k transformaci toho oddělení do právního oddě-
lení, které má na starosti celkovou právní agen-
du společnosti, potažmo celé Skupiny.
S odstupem deseti let je zajisté co srovnávat.
Tak již například kontraktace je zcela odlišná.
Před deseti lety byly překvapující smlouvy
s rozsahem nad patnáct stránek. Trendem je
neustálý růst obsahu smluv, kdy např. 80 strán-

kové smlouvy nejsou výjimkou.

Jste zastánce týmové práce? Věříte, že se mů-
žete na své lidi plně spolehnout?

Týmová práce je dle mého názoru pro
právníka naprosto nezbytná. Bez ohledu na kva-
litu poskytovaného názoru, který je ze strany
právníka poskytován, je dle mého názoru ne-
zbytné tento názor konfrontovat s názorem dru-
hého. To nám pak poskytne jiný úhel pohledu,
který může mít na kvalitu našeho stanoviska
zásadní vliv. Ne nadarmo se v této souvislosti
v nadsázce říká, že dva právníci přicházejí se
třemi názory. Na druhou stranu nevýhoda pod-
nikového právníka spočívá nejčastěji v tom, že
názor musí poskytnout bezprostředně, bez
možnosti opilování tohoto názoru svým kole-
gou.
Měl jsem tu výhodu, že jsem svůj tým mohl vy-
budovat od základu. Vsadil jsem na juniorní
dobře vzdělaný tým. Jsem přesvědčen, že počá-
teční práce s tímto kolektivem přináší své ovo-
ce. Na své lidi stoprocentně spoléhám, jsem
s nimi spokojen a i touto cestou bych jim chtěl
poděkovat za práci, kterou odvádějí pro společ-
nost, potažmo Skupinu.

Na rozdíl od stavebního díla, které je reálné
a roste doslova před očima, není vaše práce
tak konkrétní a viditelná, přesto je v tomto
procesu stejně důležitá. Která kauza vám za
dobu vaší kariéry opravdu utkvěla v paměti?

Dovolím si s Vámi polemizovat. Ne-
sdílím názor, že práce právníka není konkrétní,
není viditelná. I samotná smlouva je svým způ-

sobem dílem, které Vám může růst doslova
před očima. Jiným příkladem může být založení
nové společnosti. V tomto případě se jedná
o výsledek ještě více hmatatelnější, než v pří-
padě smlouvy. I na těchto „dílech“ se pak samo-
zřejmě podílíme.
Kauzy, které mi utkvívají nejvíce v paměti, jsou
takové, u kterých máte příležitost se hodně
učit. V poslední době jsou to bezpochyby insol-
veční kauzy.

Společnost SMP CZ se průběžně rozšiřuje,
hledá stále nové příležitosti. Například v loň-
ském roce vstoupily do firemního svazku
SMP CZ, a. s. dvě nové společnosti, PREFA
PRO, a. s. a OK Třebestovice, a. s., jak tento vý-
voj vnímáte?

Založení dvou zmíněných společností
lze vnímat jedině pozitivně. V rámci synergie ve
skupině VINCI se podařilo vytvořit dvě nové
společnosti, u kterých lze konstatovat, že napl-
ňují očekávání obou akcionářů.
Mám za to, že založení těchto nových společ-
ností nebo předchozí úspěšná akvizice společ-
nosti ARKO TECHNOLOGY, a. s., jen zvýší apetit
naší společnosti se opětovně rozrůstat. Mě prá-
ce na případných akvizicích naplňuje a i v této
souvislosti rádi přiložíme ruku k dílu.

Jaké nejbližší úkoly očekáváte v druhé polovi-
ně roku?

Jako zcela zásadní hodnotím očeká-
vaný začátek realizace ÚČOV v Praze. Jedná se
o projekt, který svou velikostí v rámci naší spo-
lečnosti nemá obdoby. S rozjezdem takového

projektu je spojeno i mnoho „právničiny“ a já
věřím, že svou roli zvládneme. Přál bych si, aby-
chom se mohli podílet na realizaci PPP projek-
tu na Slovensku. Již z předešlé zkušenosti s PPP
projektem vím, že role právníka je zcela nepo-
stradatelná a jsem přesvědčen o tom, že tento
projekt by byl pro celý náš tým obohacující.

Raději vypnete mobil a na všechny starosti
a problémy na chvíli zapomenete nebo raději
odpočíváte aktivně?

Má práce je mým koníčkem. Nicmé-
ně to neznamená, že bych neuměl vypnout. Nej-
raději odpočívám při sportu, rád trávím svůj
volný čas s rodinou a přáteli, rád si něco kvalit-
ního přečtu.

Umíte prohrávat? Nebo si neúspěch nepři-
pouštíte?

Prohrávat neumím. Na druhou stranu
jsou to právě drobné životní prohry, které vás
zocelují.

Čeho si v životě nejvíce ceníte?
Bezesporu fungující rodiny a zdraví.

Cením si dobrých lidí, kterými jsem obklopen.

Co vám v poslední době udělalo radost?
Myslím, že je důležité, aby se člověk

uměl radovat i z maličkostí. K takovým lidem
patřím.

ptal se
Vlastimil Vavřín

Laurus press servis
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fotografie: autoři článků a Josef Hebr

Ve dnech 9. - 10. září 2015 se uskutečnil již
12. ročník Letních sportovních her zaměst-
nanců Skupiny SMP, které se konaly již po
druhé v Tenis Centru CAFEX v Rakovníku.
Hry zahájil 9. září večer generální ředitel Sku-
piny Ing. Martin Doksanský. Účast byla re-
kordní, téměř 160 sportovců ze společností

patřících do Skupiny SMP soutěžilo následu-
jící den, a to v 7 sportech - tenis, stolní tenis,
badminton, volejbal, beach volejbal, nohej-
bal, squash. Doprovodným programem bylo
i cvičení vedené profesionální cvičitelkou.
Zdravá soutěživost se odehrála i mezi jed-
notlivými společnostmi. Úspěšnost v jed-

notlivých sportech, kde se hodnotilo umístě-
ní od prvního do pátého místa, bylo oceněno
body. Výsledné pořadí společností na stup-
ních vítězů je v tabulce. Závěrečným vyhod-
nocením a předáním cen vítězům byly hry ve
večerních hodinách úspěšně zakončeny.
Atmosféra byla výborná a počasí nám také
přálo.

12. Sportovní hry zaměstnanců Skupiny SMP

Ivo Köhler

Tabulka pořadí společností na Letních sportovních hrách Skupiny SMP

SMP CZ

Průmstav

ARKO

volejbal                       tenis               stolní tenis ženy     stolní tenis muži         badminton                 nohejbal                     beach                       squash body
celkem

celkové
pořadípořadí        body       pořadí        body       pořadí        body       pořadí        body       pořadí       body        pořadí       body        pořadí       body       pořadí        body

1,3,4

5

2

11

1

4

1,2,3,4,5 15

0

0

1,2,5

3,4

10

5

0

2,3,4,5

1,2

8

7

0

1,2,3

4

12

2

0

1,3

2

8

4

0

0

1,2

3,4

0

9

5

72

31

13

1

2

3

1,4,5

3

2

8

3

4


