
Silnice I/72 Zbojská, Čertova 
Dolina, sedlo – Tisovec 

 
Stavba silnice I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina byla oceněna v soutěži Stavba roku 2016 na 
Slovensku. Cena Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky byla udělena za celospolečenský 
přínos v oblasti přispění k rozvoji regionu a cestovního ruchu, vysokou kvalitu stavebních prací 
technicky náročných konstrukcí, zohlednění environmentálních aspektů při řešení technického 
vybavení díla, výrazné zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. 
 
Silnice I/72 je v tomto území jediným možným spojením mezi severní a jihovýchodní částí Banskobystric-
kého kraje a její kvalita má přímý dopad na hospodářské a turistické aktivity regionu.  Před výstavbou 
byl stav silnice I/72 v daném úseku v nevyhovujícím směrovém a šířkovém uspořádání, které bylo hlavní 
překážkou plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu, zejména nákladní dopravy. Cí lem rekonstrukce 
bylo vybudování komunikace, která splní požadavky intenzity dopravy a parametry silnice I. třídy.  
 
Nejvýraznějšími objekty jsou tři silniční a dva železniční mosty, devět levostranných zárubních zdí, devět 
pravostranných opěrných zdí a ochranná opatření levostranných svahů.  
 
Nejzajímavějším je železniční jednopolový most s nosnou konstrukcí tvořenou dvěma příhradovými 
ocelovými nosníky, s horní ocelovou ortotropní mostovkou a průběžným kolejovým lůžkem (dodavatel 
SMS). Neméně složitý je čtyřpolový most nad bezejmenným potokem v km 3,449 navržený jako předpjatá 
monolitická konstrukce o celkové délce 78 m (dodavatel Doprastav). 
 
Členité horské území Čertovy doliny a údolí potoka Furmanec a morfologie terénu se strmými svahy 
kladla zvýšené nároky na budování stavebních objektů. Stavba byla prováděna v oblasti s druhým a třetím 
stupněm ochrany přírody. Rezervace Čertova dolina podléhala dokonce pátému stupni ochrany přírody. V 
celém souběhu rekonstrukce cesty vedla zubačka Pohronská Polhora – Tisovec, která je národní kulturní 
památkou. Zároveň byly po dobu realizace zakázky kladeny nároky vyplývající ze zachování dopravy, a to 
střídavě vždy v jednom jízdním pruhu. 

Autoři architektonického řešení: Eva Macková, Martin Milata, Zapád Zsigmond  
Projektant architektonické části: Dopravoprojekt, divize Zvolen  
Projektant realizační dokumentace: Dopravoprojekt, divize Zvolen  
Hlavní zhotovitel: Sdružení Doprastav (vedoucí člen) a  SMS (člen) 
Stavebník: Slovenská správa ciest 
Dozor: Bedřich Sixta, IZ Tisovec vz. INFRAM SK 
Doba výstavby: květen 2013 – listopad 2015 

STAVBA ROKU 2016 NA SLOVENSKU 

Zapojte se do 
soutěže Cena za 
inovaci skupiny 
SMP 2017! 

Druhý ročník soutěže Cena za inovaci Skupiny 
SMP čeká na Vaše příspěvky! Soutěže se může 
zúčastnit každý zaměstnanec skupiny SMP, pracovní 
kolektiv nebo jednotlivec. Jejím účelem je vytvořit 
prostor pro Vaše nápady a napomáhat jejich šíření ve 
společnostech.  
 
Vedení skupiny SMP Vás proto vyzývá, abyste 
předložili své inovační návrhy v jedné ze čtyř 
následujících kategorií: POSTUPY a TECHNOLOGIE, 
MATERIÁLY a NÁSTROJE, MARKETING a SLUŽBY, 
MANAGEMENT. 
 
Od 2. 4. do 30. 9. 2017 zasílejte své návrhy na 
mail: brnusak@smp.cz 
 
V roce 2017 poprvé otevíráme soutěž studentům 
vysokých škol. Soutěže se může zúčastnit student 
nebo tým studentů.  Posuzuje se přínos inovačních 
nápadů a jejich využitelnost ve skupině SMP. 
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ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE 
CENA ZA INOVACI 
SKUPINY SMP 2017!
Druhý ročník soutěže Cena za inovaci Skupiny SMP čeká na Vaše příspěvky! Soutěže se 
může zúčastnit každý zaměstnanec Skupiny SMP, pracovní kolektiv anebo jednotlivec.  
Jejím účelem je vytvořit prostor pro Vaše nápady a napomáhat jejich šíření ve 
společnostech. Vedení Skupiny SMP Vás proto vyzývá, abyste předložili své inovační  
návrhy v jedné ze čtyř následujících kategorií: POSTUPY a TECHNOLOGIE, MATERIÁLY 
a NÁSTROJE, MARKETING a SLUŽBY, MANAGEMENT.

Od 2. 4. do 30. 9. 2017 
zasílejte své návrhy  

na mail:  
brnusak@smp.cz

E-LETTER SKUPINY SMP

SMS 



 
 
SMS 
 
SANACE SESUVU 
Oravský Podzámok 
Společnost SMS začala v dubnu 2017 
pracovat na opravě silnice I/78 v 
Žilinském kraji, která tvoří hlavní 
dopravní spojení okresu Námestovo a 
pokračuje až ke státní hranici  
s Polskem. Práce na sanaci sesuvu 
probíhají v km 4,400 – 4,500 a jejich 
cí lem je odstranit vzniklé deformace a 
nerovnosti vozovky a pomocí opěrného 
zdiva a drenážního systému zabránit 
vzniku nových. Sanace probíhá ve dvou 
etapách. Termín dokončení je stanoven 
na konec července tohoto roku.  

 
RYCHLOSTNÍ 
KOMUNIKACE R1 

Sielnica 
Nedaleko Banské Bystrice pokračují 
práce na úpravách křižovatky na 
rychlostní silnici R1. Aktuálně byl 
dokončen objekt SO 202-20, zárubní 
zeď na větvi 3. V průběhu realizace 
nastaly problémy při provádění 
zemních prací a následného zpevnění 
svahu torkretovou stěnou s klínci, 
kdy docházelo k častým sesuvům 
půdy z důvodu špatných geologických 
podmínek, se kterými původní projekt 
nepočítal. Z důvodu sesuvu svahu 
došlo k částečnému obnažení založení 
stávajícího mostu a hrozilo statické 
narušení této konstrukce. S nečekaným 
vývojem se společnost SMS vypořádala 
rychle a navrhla více variant řešení 
krizové situace. Investor se nakonec 
přiklonil k variantě výplňových betonů, 
které nahradily původní tvar zemního 
tělesa, a zároveň stabilizovaly obnažené 
založení stávajícího mostu. Veškeré 
práce realizovala společnost SMS 
vlastními silami a oprava byla rychle 
dokončena. V současné době byly 
zahájeny práce na rozšíření mostu nad 
Sielnickým potokem a v brzké době 
budou zahájeny také na zbývajících 
objektech. Celý projekt bude dokončen 
v červnu 2017. 
 
 

ARKO 
TECHNOLOGY  
ODKANALIZOVÁNÍ A 
VÝSTAVBA ČISTÍRNY 
ODPADNÍCH VOD 

Čierny Balog, Slovensko 
Projekt odkanalizování a výstavby 
Čistírny odpadních vod slovenské obce 
Čierny Balog v okrese Brezno dopomůže 
k zachování krásy a malebnosti 
této vesnice a jejího turisticky tolik 
vyhledávaného okolí. Bude provedena 
kompletní splašková kanalizace ve 
všech částech obce a zcela nová čistírna 
odpadních vod. Celkovou technologickou 

část čistírny a čerpacích stanic bude 
realizovat ARKO TECHNOLOGY. 
 

DMÝCHADLA PRO 
KOMPRESI PÁRY 

Ledeč nad Sázavou 
Po úspěšné dodávce a bezproblémovém 
odzkoušení dvou prototypů dmýchadel, 
která stlačují páru, si společnost 
KOVOFINIŠ objednala další vyhotovení 
tohoto speciálního dmýchadla pro 
výrobní linku na galvanické pokovování. 
Jedná se o speciální dmýchadlo, kdy 
je zařízení navrženo a zkonstruováno 
podle vlastního návrhu. Samotný zcela 
nerezový dmýchadlový blok je vyráběn 
dlouholetým partnerem KAESER 
KOMPRESSOREN GmbH. Nosný rám 
a řídicí systém jsou vlastní výroby. 
Součástí dodávky je vždy i uvedení do 
provozu a zaškolení obsluhy.  
 

ÚPRAVNA VODY 
Lutín 
Stavba úpravny vody v líbezné obci 
Lutín nedaleko Olomouce si klade za cí l 
zlepšení a úpravu dodávané pitné vody 
pro 3 500 místních obyvatel. V dané 
lokalitě se velmi významně zvedl podíl 
manganu a železa v pitné vodě, a to až 
do takové míry a hodnot, že bylo nutné 
přistoupit k technickému odstranění a 
úpravě vody. Dí lo bude zabezpečovat 
a dozorovat vysokou kvalitu dodávané 
pitné vody.   
 

SPIRÁLOVÉ VÝMĚNÍKY 
ČISTÍRENSKÝCH KALŮ 
Praha 
Pro investora INGOS bude společnost 
ARKO TECHNOLOGY realizovat výměnu 
spirálových výměníků SHE SW 750/28. 
Jedná se o největší spirálové výměníky 
v České republice. Budou umístěny 
na Ústřední čistírně odpadních vod v 
Praze. Realizace zakázky bude rozdělena 
do tří etap, vždy ke konci měsíců června, 
července a srpna 2017. V každé etapě 
se dodají tři kusy výměníků. Výrobcem 
výměníků je francouzská společnost 
NEXSON GROUP. Samotné výměníky by 
ovšem neplnily svou funkci bez správně 
definovaných komponent a provozních 
režimů. Proto se ARKO TECHNOLOGY 
podílí nejen na dodávce, ale i na 
realizační projektové dokumentaci  
k této akci.  
 
 

OK TŘEBESTOVICE  
OBNOVENÍ SILNICE A 
MOSTU III/2565  
Mariánské Radčice 
Společnost OK Třebestovice se bude 
podílet na realizaci mostů na zakázce 
obnovení silnice a mostu III/2565. 
Jedná se o výrobu a montáž ocelové 
části nosné konstrukce mostu, výrobu a 
montáž mostních závěrů a také výrobu 
mostních ložisek. Most překlenuje 
kolejiště Českých drah a řeku Bí linu. 
Mostovka zavěšené části mostu je 
tvořena dvojicí hlavních ocelových 
nosníků, které jsou spřaženy  
s železobetonovou deskou. Délka 

nosníků je 101 m, hmotnost ocelové 
konstrukce je cca 170 t. Mostní závěry 
objektu SO 201 jsou typu FREYSSIMOD 
LW80 a LW 160, pro objekt SO 203 budou 
realizovány závěry CIPEC WP 180 a 
WP 250. Mostní ložiska jsou hrncová o 
celkovém počtu 16 kusů pro oba objekty. 
Termín dokončení je plánován na říjen 
2017, pro ložiska pak na červenec 
2017. Mostní konstrukce a závěry jsou 
realizovány pro SILNICE GROUP. Ložiska 
vyrábíme pro partnera ve skupině, 
společnost FREYSSINET CS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILNICE D10, MOSTY  
10-036.1A2 A 10-037.1A2 
Březina 
OK Třebestovice získala zakázku na 
výrobu 44 mostních hrncových ložisek 
pro mosty 10-036.1a2 a 10-037.1a2 na 
silnici D10 v obci Březina, a také na 
výrobu a montáž mostních závěrů typu 
CIPEC WP 120 pro most 10-037.1a2. 
Výroba ložisek již byla zahájena v 
dubnu, termín dokončení závisí na 
postupu rekonstrukce mostů. Termín 
osazení závěrů druhé etapy by měl být v 
říjnu 2017. Závěry jsou realizovány pro 
STRABAG a ložiska pro FREYSSINET CS. 
 
 

PRŮMSTAV  
BYTOVÉ DOMY NOVÉ 
MĚCHOLUPY VI 

Praha 
Další zakázkou, která rozšíří již stávající 
areál bytových domů, je projekt Nové 
Měcholupy VI. Jedná se o realizaci 
jednoho bytového domu o 9 podlažích, 
který po dokončení nabídne 95 bytových 
jednotek. Stavební práce by měly být 
zahájeny v listopadu 2017, dokončení je 
pak naplánováno na únor 2019. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BYTOVÉ DOMY 
PANORAMA KYJE 

Praha 
Společnost PRŮMSTAV získala zakázku 
výstavby dalších etap bytového projektu 
Panorama Kyje v Praze. Jedná se o 
část Panorama Kyje VII (budovy K, 
L a M), jejíž stavba bude zahájena v 
červnu 2017. Po dokončení, které je 
naplánováno na léto 2018, nabídne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
budoucím nájemníkům 96 bytových 
jednotek. Další částí je etapa Panorama 
Kyje VIII, s termínem zahájení v září 
2017, která bude trvat přibližně rok. 
Předání stavby proběhne v říjnu 2018. 
Jedná se o stavbu dvou bytových domů 
N a O s  91 bytovými jednotkami.   
 

BYTOVÝ PROJEKT 
LETŇANSKÉ ZAHRADY 

Praha 
V březnu letošního roku zahájila 
společnost PRŮMSTAV realizaci 
bytového projektu Letňanské zahrady 
v Praze. Jedná se o novostavbu čtyř 
budov, která je rozdělena na dvě etapy. 
V rámci první etapy budou postaveny 
objekty J a K s 5 nadzemními a  
2 podzemními podlažími, které po 
dokončení nabídnou celkem  
100 bytových jednotek. Tato stavba 
již byla zahájena a její dokončení je 
naplánováno na září 2018. Druhá část je 
tvořena objekty I a H s 5 nadzemními 
podlažími a 1 podzemním, po dokončení 
nabídne celkem 50 bytových jednotek. 
Stavba této druhé etapy bude zahájena 
v září letošního roku, dokončena by pak 
měla být v dubnu 2019. 
 
 
 

 
 

NOVÉ ZAKÁZKY & STAVBY V BĚHU

PREFA PRO 
 
KAMENCOVÉ JEZERO 
Chomutov 
PREFA PRO dodává 21 železobetonových 
pontonů o rozměrech 10 x 2,4 x 1,1 m 
a hmotnosti 10 tun pro objednatele, 
společnost SMP CZ. 
 

REVITALIZACE 
ŽELEZNIČNÍ TRATI 
Beroun – Králův Dvůr 
Dodávka 16 speciálních kabelových šachet 
o hmotnosti 15 tun pro objednatele, 
společnost SITEL (EUROVIA CS). 
 
 

SMP CZ 
 
REKONSTRUKCE 
KOMUNIKACÍ  
V ROZVODNÁCH 
ELEKTRÁRNY DUKOVANY 
Dukovany 
Jedná se o rekonstrukci obslužných 
komunikací v rozvodnách, které jsou 
zrealizovány z cementobetonového 
krytu a částečně z asfaltobetonu. 
První etapa stavebních prací zahrnuje 
přípravné práce pro realizaci 
asfaltových vrstev, které spočívají v 
odstranění degradovaného betonu 
stávajících komunikací a vybourání 
části asfaltobetonové komunikace, 
provedení zemních prací k realizaci 
nové betonové plochy pro zapatkování 
servisní techniky. Druhá etapa obsahuje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
realizaci litého asfaltu na připravené 
betonové komunikace a zhotovení 
nového asfaltobetonu. Konečná třetí 
etapa spočívá v rozprostření ornice a 
zasetí v dotčených plochách. Všechny 
etapy se budou realizovat na každém 
jednotlivém bloku 1-4. Nové betonové 
plochy celkově představují 240 m2, 
příprava povrchu a litý asfalt bude 
v ploše 7 060 m2 a zhotovení nového 
asfaltobetonu bude v ploše 447 m2.  
Zakázky realizované v areálu 
jaderných elektráren mají svá určitá 
specifika vycházející z režimu a 
podmínek jaderné bezpečnosti. 
Nezbytností je například úspěšné 
absolvování psychologických testů 
všech zaměstnanců stavby a teprve 
poté jsou připuštěni ke vstupnímu 
školení zakončenému zkouškou. Zadaná 
rekonstrukce komunikací se navíc 
nachází v ochranném pásmu velmi 

vysokého napětí u výrobních bloků 
HVB 1 a HVB 2, které je v oplocených 
prostorech. Vzhledem k vysokému 
riziku nebezpečí pracovního úrazu 
elektrickým proudem jsou veškeré 
práce realizovány pod stálým dozorem 
kvalif ikované osoby, v čase odstávek 
jednotlivých bloků a za použití vhodné 
mechanizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝSTAVBA 
HLAVNÍHO MOLA NA 
KAMENCOVÉM JEZEŘE 
Chomutov 
V dubnu tohoto roku byly zahájeny 
práce na výstavbě hlavního mola na 
Kamencovém jezeře. Zadavatelem je 
statutární město Chomutov. Jedná se 
výstavbu pevných a plovoucích mol pro 
rekreační oblast Kamencového jezera 
včetně vybavení jako je sportovní a 
dětský bazén, skokanská věž a věž 
pro plavčíka. Předpokládaný termín 
dokončení je v březnu 2018. 
 

SANACE KOMOR 
VODOJEMU 
Hrdlořezy 
Předpokládané zahájení stavby je 
stanoveno na červen 2017 a její trvání je 
naplánováno na 98 týdnů. Zahájení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se odvíjí od předchozí etapy, která řeší 
výměnu technologie a potrubí  
v areálu. V areálu se nachází nová 
a stará akumulace. Obě jsou řešeny 
jako podzemní vodojemy. U staré 
akumulace (3 700 m3 + 7 420 m3) se 
bude odbourávat rozdělovací stěna mezi 
jednotlivými komorami akumulace a 
vznikne jedna velká komora o objemu 
11 120 m3 s novým potrubím. V komoře 
se udělají sanace stěn, stropu a podlah. 
Bude se bourat a nově se postaví 
armaturní komora 1, udělá se nové 
potrubí a vchod do komory akumulace. 
Odbourá se hydroizolace na střeše 
vodojemu, provede se nová a následně 
se vodojem zasype. V rámci staré 
akumulace ještě proběhla prohlídka 
stropu. Ta určí, zda se strop bude pouze 
sanovat, nebo se zbourá a postaví se 
nový. U nové akumulace (2 x 6 000 m3) 
se v rámci akumulace provedou sanace 

a vymění se potrubí. Přibetonují se 
hlavy sloupů a udělají se nové vchody. 
Armaturní komory pro novou akumulaci 
se částečně odbourají a vystaví se 
nové. Na stěnách, které budou zůstávat, 
se provede sanace. V armaturních 
komorách se vymění potrubí a udělají se 
nové lávky z kompozitu. V rámci střechy 
akumulací se opět vymění hydroizolace 
a následně se vodojem zasype. V areálu 
vodojemu se bude betonovat nová zídka 
kolem skládky a budou se provádět nové 
asfalty. V některých místech se pouze 
zbrousí vrchní vrstva a udělá se nová, 
v jiných místech se bude odtěžovat i 
zemní pláň a kompletně se nahradí. 
 

ZKAPACITNĚNÍ KORYTA 
A ZVÝŠENÍ POVODŇOVÉ 
OCHRANY V ZÁJMOVÝCH 
ÚSECÍCH NA VODNÍM 
TOKU VELKÁ II 
Jaktař 
Jedná se o údolnici potoka Velká 
(Jaktarka). Ten je pravostranným 
přítokem řeky Opavy, do níž ústí  
v místní části města Opavy. Povodí 
toku spadá do povodí řeky Opavy a 
říční soustavy řeky Odry. Návrh úpravy 
důsledně sleduje stávající koryto a 
směrové vedení toku. Úpravy koryta 
jsou řešeny v intravilánu obcí Jaktař 
a Zlatníky. Upravený vodní tok tvoří 
významný krajinný prvek.

Stavba se dělí na stavební objekty  
SO-01 Jaktař (km 1,860 až 2,250) a SO-
03 Zlatníky (km 6,000 až 6,316) Jedná se 
regulaci toku potoka s ochranou proti 
20leté vodě. Na objektu Jaktař se po 
obou stranách vybetonuje základová 
konstrukce s betonovým dříkem. Ten se 
poté obloží kamenem o tloušťce 250 mm. 
Mezi základy se provede kamenný 
zához. Na objektu Zlatníky je základová 
konstrukce jen na pravém břehu. Během 
letošního roku se nám již podařilo 
vybetonovat 13 základů a 19 dříků. 
 

REKONSTRUKCE 
PŘELIVU, SKLUZU, 
VÝVARU A VLNOLAMU 
NA VODNÍM DÍLE 
KLABAVA 
Klabava 
Jedná se o rekonstrukci přelivu, skluzu, 
vývaru a vlnolamu na Vodním dí le 
Klabava na stejnojmenné řece. Přeliv 
se pro jeho zkapacitnění rozšiřuje o 
další polovinu své šířky a je doplněn 
o dva segmentové uzávěry pro větší 
možnost regulace přelivu. Sanace stěn 
přelivu skluzu a vývaru spočívá v jejich 
ubourání do 0,5 m jejich tloušťky a 
opětovné přibetonávce, případně v místě 
rozšíření přelivu a skluzu ve výstavbě 
nové železobetonové stěny. Stavba byla 
oficiálně zahájena v listopadu 2016, 
reálný začátek připadl na jaro 2017, doba 
výstavby činí 550 dní. 

VODNÍ DÍLO LABSKÁ 
Zvýšení retenční funkce rekonstrukcí 
spodních výpustí v obtokovém kanálu  
na Labi v říčním km 1 083,025. 
Přehradní hráz postavila v letech 
1910–1916 firma Retlich a Bergr. Hráz 
je založena na ortorulách v hloubce 
4-7 m pod povrchem terénu. Založení 
pravobřežního hrázového přelivu  
a kaskád je až 16 m pod povrchem. 
Přehradní hráz je tížná oblouková, 
Intzeho typu, provedená z místního 
rulového lomového kamene. Líce hráze 
jsou tvořeny z části řádkovým zdivem,  
z části z lomového kamene.  
Od napuštění nádrže v roce 1916 byly 
pozorovány průsaky, které se postupně 
zvětšovaly. Utěsnění bylo provedeno 
v rámci generální opravy v letech 
1966–1986, kdy byla kromě injektáží 
provedena i výměna šoupátkových 
uzávěrů a řada dalších prací. Pro 
vypouštění vody z nádrže slouží levá 
základová výpust o průměru 1,1 m a 
kapacitě 11,6 m3/s. Pravá základová 
výpust je na vtoku zabetonována. 
Dále je zde pět výpustí zaústěných do 
obtokového tunelu o průměru 1 m  
a celkové kapacitě 89,9 m3/s.  
V roce 1998 byla provedena oprava 
všech uzávěrů a výměna ovládání a 
pohonu. Obtokový tunel patří k hlavním 
funkčním objektům vodního dí la. 
Celková délka tunelu je 149,35 m a 
rozměry profilu podkovy jsou 7 x 7 m. 
Tunel je vylámán v prosté skále, pouze 
v krátkém úseku u portálu je obezděn 
rulovým kamenem.  
Bezpečnostním zařízením pro převádění 
velkých vod je korunový a šachtový 
přeliv. Korunový přeliv je situován při 
pravém boku hráze. Koruny přelivu 
jsou obloženy žulovými kvádry. Čtyři 
přelivná pole mají v úrovni přelivné 
hrany světlou šířku 9,90 m. Kapacita 
všech polí je 74,12 m3/s. Šachtový přeliv 
situovaný u levého břehu nádrže za 
domkem hrázného je zděný z lomového 
kamene. Vnitřní průměr v úrovni 
přelivné hrany je 11,5 m a je opatřen 
česlovou stěnou a obslužnou lávkou. 
Kruhová svislá odpadní šachta, zaústěná 
do obtokového tunelu, má průměr 5 m. 
Kapacita šachtového přelivu je  
79,37 m3/s. 
Navrhovaná rekonstrukce výpustí 
spočívá v nahrazení pěti stávajících 
výpustí DN 1000 dvěma kapacitními 
výpustěmi DN 2000 a jednou výpustí  
DN 800 s uzávěry, které budou 
odpovídat současným požadavkům 
platných norem a vyhlášek a umožní 
spolehlivé převádění od průtoků 
minimálních do průtoků povodňových.  
Součástí rekonstrukce je i řešení nových 
česlí na vtokovém objektu obtokového 
tunelu, řešení tlumicí odtokové komory 
za uzávěry a nové vystrojení šachty 
uzávěrů umožňující bezpečný přístup 
pro obsluhu, včetně nového potrubí 
limnigrafu.  
Z důvodu zajištění dostatečné kapacity 
bezpečnostních přelivů je v návrhu 
počítáno se zajištěním ochrany přelivů 
před vniknutím splavenin a snižováním 
jejich kapacity případným ucpáním 
přelivů. Na výtoku z obtokového tunelu 
dojde k úpravě břehových zdí s ohledem 
na prováděné úpravy na vodním dí le. 
V rámci akce bude provedena nová 
elektroinstalace v šachtě uzávěrů včetně 
ovládání a nového řídicího systému.
Investorem je Povodí Labe. Zhotoviteli 
jsou SMP CZ (60 %) a LABSKÁ, strojní a 
stavební společnost (40 %). Projektantem 
je HG partner. Doba výstavby je 
naplánována na 23 měsíců se  
zahájením v březnu 2017.
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MODERNIZACE STANICE 
METRA JINONICE 
Praha 
V listopadu 2016 byla zahájena 
stavba modernizace stanice metra 
Jinonice. Na této nové stavbě zúročíme 
nabyté zkušenosti z již provedené a 
zkolaudované stavby bezbariérového 
zpřístupnění stanice metra Anděl. 
Jedná se o další práce v odvětví 
podzemních staveb prováděných 
přímo pro Dopravní podnik hlavního 
města Prahy. Modernizaci stanice v 
Jinonicích provádíme v rámci Sdružení 
SMP CZ + BREMA. Stavební práce 
zahrnují nápravu zatékání do stanice 
a výměnu starších částí vybavení 
neodpovídajících současným předpisům. 
Zejména se jedná o demontáže 
stávajících podhledů a zontů, provedení 
injektáže a reprofilace nosných 
železobetonových konstrukcí, výměnu 
zastaralých rozvodů, provedení nových 
zontů, podhledů a obkladů stanice, 
provedení nového osvětlení stanice, 
repase skleněných obkladů od skláře 
Františka Víznera a další drobné práce. 
Tato stanice dosáhne nového vzhledu a 
funkčnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPRAVA HISTORICKÉHO 
MOSTU 
Rabštejn nad Střelou 
V březnu byly zahájeny práce na opravě 
historického mostu v Rabštejně nad 
Střelou. Zadavatelem stavby je Správa 
a údržba silnic Plzeňského kraje. 
Předpokládaný termín dokončení opravy 
je v listopadu 2017. Typologicky se jedná 
o obdobné práce jako při opravě Karlova 
mostu. Cí lem je zabezpečit především 
izolaci mostu včetně opravy poprsních 
zdí a stabilizaci spodní stavby. 
 

DOSTAVBA VODOJEMU 
Uhříněves 
Výstavba probíhala od března 2015 
do dubna 2017. Původní termín byl 
prodloužen o tři měsíce kvůli vibracím  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
čerpadel a optimalizaci projektu.  
SMP CZ pracovala ve sdružení s f irmou  
EUROVIA CS a SOGEA Maroc, kdy  
SMP CZ byl lídr sdružení s podílem 
55 %. Původně byl v areálu vodojem  
o objemu 2 x 250 m3, který se celý 
zboural a nahradil se novým o objemu 
necelých 2 x 5 000 m3. Postavila se 
i nová trafostanice, původní musela 
ustoupit novému vodojemu. V rámci 
čerpací stanice se zboural a postavil 
nový přístavek, kde se nachází nová 
rozvodna a koupelna, a v samotné 
budově čerpací stanice se vystavěla 
nová technologie. Čerpací stanice je 
jediná budova, která prošla pouze 
rekonstrukcí. Ostatní objekty jsou 
novostavby. V rámci areálu se postavil 
nový plot a nové zpevněné plochy. Nyní 
se stavba nachází ve fázi dokončování. 
Technologie je kompletně hotová, 
probíhá zkouška těsnosti druhé komory, 
plot je ve výstavbě, dělá se nová 
konstrukce vozovky. Dne 13. 4. bylo 
zahájeno předávací řízení.  
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ZPRÁVY  
ZE SKUPINY  
 
 
 
 
 
 
 
SMP CZ 
Nový grafický manuál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizuální identita zajišťuje jednotnost 
komunikace, a zároveň tak umožňuje 
rozpoznat společnost SMP CZ na všech 
místech, kde komunikuje, a na všech 
jejích podpůrných prostředcích, které 
používá. Přímo se podílí na posí lení 
našeho obrazu a vytváří silnou vizuální 
spojitost mezi společností a partnery, 
mezi značkou a veřejností. Nový 
grafický manuál společnosti SMP CZ 
definuje pravidla pro užívání loga, barev, 
písma atd. Cí lem je podpořit jednotný, 
silný a rozpoznatelný obraz společnosti. 
 

SMP CZ  
Den otevřených dveří  
Společně se studenty Střední 
průmyslové školy stavební Josefa 
Gočára jsme zažili den plný informací 
o technických novinkách a stavbách, 
které SMP CZ realizuje. Výzvou byla 
soutěž o nejvyšší, nejstabilnější a 
nejlépe promyšlenou stavbu. Setkání 
jsme zakončili návštěvou stavby 
rekonstruované stanice metra Jinonice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKUPINA SMP 
Prožili jsme den se 
studenty ČVUT 
Zapojili jsme se do veletrhu pracovních 
pří ležitostí ČVUT a oslovili studenty 
Stavební fakulty na akademické půdě 
nejstarší technické vysoké školy v 
Evropě. Představili jsme společnost 
SMP CZ, skupinu SMP i VINCI, a byli 

jsme studentům blíž. Setkání bylo 
také pří ležitostí pro otevření Výzvy 
studentům - prvního ročníku soutěže 
Cena za inovaci skupiny SMP 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMS  
Společensky odpovědný 
podnik 2015 
Společnost SMS získala ocenění 
Společensky odpovědný podnik 2015, 
které uděluje Národné informačné 
stredisko Slovenskej republiky. Ocenění 
bylo uděleno mimo jiné za podporu 
neziskového sektoru, organizace 
Svetielko nádeje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDÁŘ 
UDÁLOSTÍ  
 
DUBEN 2017 
Girls Day 
Kariérní dny 
Vyhlášení soutěže Cena za inovaci 
skupiny SMP  
Vyhlášení soutěže Výzva studentům 
 

KVĚTEN 2017 
Castor International 2017 
Girls Day 
Kariérní dny 

ČERVEN 2017 
Dobrý soused 
SMS – Oslava 20 let 
Výběrová komise Nadace VINCI   
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