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MODERNIZACE ÚPRAVNY 
VODY ŽELIVKA

 
 

Generálním dodavatelem modernizace úpravny vody Želivka je sdružení �rem 
Metrostav, GEOSAN GROUP a SMP CZ, která zde má 40% podíl. Délka realizace 
je naplánována na 27 měsíců.  

Úpravna vody Želivka je vodáren-
ským komplexem zajištujícím 
výrobu pitné vody pro hlavní město 
Prahu, část Středočeského kraje 
a Kraje Vysočina. Pravidelné 
sezónní zhoršování mikroskopické-
ho obrazu surové vody a zvyšování 
výskytu pesticidů pozorované 
v poslední dekádě přineslo potřebu 
modernizace technologie úpravy 
vody, a to zejména doplněním 
technologické linky o GAU �ltraci. 
Jedná se o proces čištění, který 
využívá jako �ltrační médium 
granulované aktivní uhlí. V rámci 
projektu tak vzniká přímo v areálu 
úpravny nová hala GAU �ltrace 
o rozloze bezmála 0,5 ha. Celý 
objekt je navržen na průtok 
v rozmezí 1,1–3,5  m3/s
v 16 �ltrech o celkové ploše
1 604 m2 a s výškou náplně 1,7 m 
(2 827 m3). 
Pro začlenění nové haly do systému 
úpravny vody je zapotřebí provést 
mnoho dílčích úprav v areálových 
objektech i trubním vedení. To 
bude litinové o průměrech DN 600 
až DN 1600. Práce v objektech se 
bude provádět v době plánované 
odstávky od 1. července do 
30. listopadu 2019 tak, aby nebyla e-
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ohrožena dodávka pitné vody pro 
spotřebitele.
„Hlavní ocelová konstrukce haly 
GAU je již postavená a probíhá 
betonáž vlastních �ltračních van. 
K tomuto nezvyklému postupu 
jsme byli donuceni termínem 
provedení ocelových a betonových 
konstrukcí. Pokud by byl postup 
obrácený, hala by nešla do zimy 
2019 opláštit a nedaly by se dělat 
exteriérové činnosti. Všechny 
činnosti probíhají dle harmonogra-
mu. Na podzim plánujeme montáž 
opláštění z panelů Kingspan, 
střešní plášť složený z trapézových 
plechu a lepeného pěnového skla 
do asfaltu a asfaltový modi�kova-
ný pás SBS,“ vysvětluje vedoucí 
střediska Jiří Roubíček.
Na začátku července byly odsta-
veny velké části úpravny, kde se 
provádí stavební a technologické 
úpravy tak, aby byla nová hala GAU 
začleněna do systému úpravy pitné 
vody. Zahájily se úpravy v budově 
původní pískové �ltrace F2, v ob-
jektu ozonizace, provozní čerpací 
stanici a nutných propojovacích 
technologických potrubích. Zde se 
jedná hlavně o sací řad z tvárné 
litiny o průměru 1 600 mm a délce 

bezmála 80 metrů a dva řady do 
provozního vodojemu z tvárné litiny 
o průměru 800 mm, každý 
o délce cca 200 metrů. Nejvíce 
činností je naplánováno do malého 
objektu rozdělovací komory, kde se 
střetávají všechny tři objekty �ltrace 
a řídí se další distribuce. Zde bude 
proveden z nerezového potrubí 
rozdělovací uzel o průměru 
2 400 mm a z něj tři odbočky 
o průměru 1 600 mm. Všechny tyto 
činnosti musí být bezpodmínečně 
provedeny do konce odstávky, to 
znamená do 30. listopadu 2019 tak, 
aby nebyla ohrožena kvalita 
upravované vody.
V příštím roce se budou dokončo-
vat stavební práce v hale GAU, 
montovat technologické rozvody 
a drenážní systém a budovat 
propojovací potrubí. Jedná se 
o výtlak na GAU z tvárné litiny 
průměru 1 600 mm a délce cca 
112 metrů a dva similární řady 
�ltrátu z GAU o průměru 
1 400 mm, každý o délce cca 
120 metrů. V části úpravny budou 
provedeny nové komunikace 
a �nální terénní úpravy. Vše by 
mělo být hotovo a předáno 
investorovi do 31. prosince 2020.
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ARKO TECHNOLOGY

GENERÁLNÍ 
OPRAVA 
DMÝCHADLA 
V TEPELNÉ 
ELEKTRÁRNĚ
Kladno

Společnost ARKO TECHNOLOGY 
prováděla v kladenské tepelné 
elektrárně Alpiq Generation 
generální opravu vícestupňového 
odstředivého dmýchadla. Toto 
dmýchadlo o výkonu 355 kW je 
klíčovou komponentou pro jeden 
ze tří �uidních kotlů, konkrétně pro 
kotel K 5. Generální oprava byla 
úspěšně provedena v rekordním 
čase tří týdnů, a to i přes problémy 
s najížděním, které se však rychle 
a ke spokojenosti zákazníka 
vyřešily. Díky servisním zkušenos-
tem oddělení technologických 
zařízení se povedlo vše včas předat, 
a elektrárna tak mohla zprovoznit 
celou technologii teplárenského 
kotle bez posunu termínů.

ÚSTŘEDNÍ ČISTÍR-
NA ODPADNÍCH 
VOD
Praha

ARKO TECHNOLOGY realizovala od 
dubna do května 2019 pro 
společnost Česká voda - Czech 
Water, která provádí údržbu 
technologií na staré vodní lince 

Ústřední čistírny odpadních vod 
v Praze, generální opravu dmýcha-
dla aktivace III. Jednalo se o největší 
generální opravu, kterou oddělení 
dmýchadel a kompresorů 
realizovalo. Hmotnost tohoto 
soustrojí činila bezmála 14 tun 
a celkovou opravu provedenou 
podle pokynů a školení výrobce 
bylo nutné realizovat v souladu 
s americkými normami  s přesností 
na setiny milimetrů.  
ARKO TECHNOLOGY je jednou
z mála společností na světě 
schopných provádět vlastními 
silami tento typ velkých generál-
ních oprav vícestupňových 
odstředivých dmýchadel včetně 
celkového vyvážení. Při realizaci 
technici využili znalostí a praktic-
kých dovedností, které získali přímo 
ve výrobním závodě těchto 
vícestupňových odstředivých 
dmýchadel v USA.  Zkušební 
zátěžový chod ve druhém 
červnovém týdnu dopadl výborně 
a zařízení bylo předáno do trvalého 
užívání.

MODERNIZACE 
ÚPRAVNY VODY 
KLENOVEC
Slovensko

ARKO TECHNOLOGY zahájila práce 
na modernizaci úpravny vody 
Klenovec, pro kterou dodává strojní 
vybavení a elektro části. 
Úpravna vody se nachází na 
středním Slovensku a je zdrojem 
pitné vody pro okres Rimavská 
Sobota a jeho blízké okolí. 
Jednostupňová �ltrace o výkonu 

465 l/s sloužila pro potravinářský 
průmysl v regionu. Nově navržený 
výkon bude Q = 110 l/s, s možností 
krátkodobého přetížení Q = 140 l/s, 
a s dvoustupňovou úpravou vody.
V první etapě bude úpravna vody 
vybavena chemickým hospodář-
stvím s dávkováním koagulantů 
PAX-XL19 a Praestrol 2515, 
hydrátu vápenného, manganistanu 
draselného, oxidu uhličitého 
a chlordioxidu. Ve druhé a třetí 
etapě se demontuje staré zařízení 
a namontují nová čerpadla pro 
vodojemy a akumulační nádrže, 
nerezové potrubí, mikro�ltrační 
jednotky s keramickou membránou 
a kalové hospodářství včetně 
kalolisu. Poslední etapou bude 
realizace �otačních jednotek 
rychlého a pomaluběžného 
míchání. Součástí je i nové 
elektrotechnologické vybavení, 
měřicí, regulační a automatický 
systém řízení celé úpravny. 

MODERNIZACE 
ÚPRAVNY VODY 
MÁLINEC
Málinec, Slovensko

ARKO TECHNOLOGY zahájí na 
podzim 2019 práce na modernizaci 

Modernizace 
úpravny vody Málinec
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konstrukce mostu přes Labe ve 
Štětí. Jedná se o šestipolovou 
nosnou konstrukci o délce téměř 
350 m, v převážné části tvořenou 
komorovým příčným řezem. 
Celková plocha sanovaných ploch 
tvoří asi 12 000 m2.  V rámci 
realizace se bude osazovat 
extrémně těžké kalotové ložisko 
o hmotnosti 3 t a zvedat konstruk-
ce, kde maximální návrhová reakce 
pro zvedání činí 3 600 t/podporu.   

REALIZACE 
PŘEDPĚTÍ NOSNÉ 
KONSTRUKCE 
MOSTU NA 
ESTAKÁDĚ PŘES 
INUNDAČNÍ 
ÚZEMÍ LABE 
NA D35
Opatovice-Časy

FREYSSINET CS zahájí na přelomu 
srpna a září letošního roku práce na 
předpětí nosné konstrukce na více 
než 1 km dlouhém mostu, který 
přechází přes inundační území 
Labe na rychlostní komunikaci D35. 
Za posledních deset let jde na 
území České republiky o nejdelší 
most, na němž je realizováno 
předpětí. Celková spotřeba 
předpínací výztuže činí téměř 
1 000 t. Výstavba bude realizována 
dvěma způsoby – z velké části 
bude použita posuvná skruž RÖRO. 
V části, kde nosná konstrukce 

úpravny vody Málinec na 
Slovensku, do které bude dodávat 
strojní vybavení. Úpravna vody, 
která je v provozu už skoro 30 let, 
se nachází zhruba 70 km východně 
od Banské Bystrice a zásobuje 
pitnou vodou okres Lučenec a jeho 
blízké okolí. 
Původní výkon úpravny vody je 
zhruba 400 l/s, v minulosti sloužila 
upravená voda především pro 
potravinářský průmysl v tomto 
regionu. Dnes je úpravna na výkonu 
100 l/s. Nově navržený výkon po 
inovaci a modernizaci bude 
Q=110 l/s, s možností krátkodobé-
ho přetížení Q=140 l/s, s dvoustup-
ňovou úpravou vody.
Rekonstrukce úpravny je rozdělená 
do tří etap. V první etapě bude 
demontováno staré technologické 
zařízení a vystrojeny usazovací 
nádrže s pomalým mícháním 
a nová nádrž rychlého míchání. Ve 
druhé etapě bude demontováno 
staré technologické vybavení 
usazovacích nádrží, realizováno 
vybavení úpravny vody chemickým 
hospodářstvím s dávkováním 
koagulantu PIX, hydrátu vápenného 
pomocného koagulantu, manganis-
tanu draselného, oxidu uhelnatého 
a chlordioxidu. V této etapě budou 
namontovány stroje a zařízení 
kalového hospodářství a provedena 
rekonstrukce poloviny �ltračních 
kolón s aktivním uhlím. Součástí 
bude i montáž nerezového potrubí 
a čerpadel pro vodojemy 
a akumulační nádrže. Ve třetí etapě 
bude rekonstruována druhá 
polovina �ltračních kolón 
a provedena montáž nerezového 
potrubí. Součástí modernizace je 
nové elektrotechnologické 

vybavení, nový měřicí a regulační 
systém a automatický systém řízení 
celé úpravny. 

FREYSSINETS CS

REALIZACE 
PŘEDPĚTÍ 
MOSTNÍCH 
OBJEKTŮ NA D11 
Hradec Králové – Smiřice

Společnost FREYSSINET CS 
uzavřela smlouvu na realizaci 
předpětí na šesti mostních 
objektech v rámci výstavby dvou 
nových úseků dálnice D11. 
Nejzajímavějším a největším 
objektem na tomto úseku je most 
přecházející přes řeku Trotinu, kde 
celková předpokládaná spotřeba 
předpínací výztuže pro jeho levou 
a pravou stranu přesahuje 300 t. 
Realizace je předpokládána od 
počátku roku 2020 do konce roku 
2021. Práce se budou provádět pro 
společnost EUROVIA CS.

REALIZACE 
SANAČNÍCH PRACÍ 
MOSTU PŘES LABE
Štětí

FREYSSINET CS uzavřela smlouvu 
se společností STRABAG na 
realizaci sanačních prací a výměny 
ložisek včetně zvedání nosné 
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překračuje řeku Labe,  pak bude 
využita metoda letmé betonáže.

 

PREFA PRO

DODÁVKA 
NOSNÍKŮ A VZPĚR 
KONZOL PRO 
RYCHLOSTNÍ 
KOMUNIKACI  D35
Časy-Ostrov

Společnost PREFA PRO získala 
zakázku na výrobu a dodání 
14 nosníků a 118 nosných konzol 
pro stavbu rychlostní komunikace 
D35 v úseku Časy-Ostrov. 
Zákazníkem je společnost 
EUROVIA CS. 

PRŮMSTAV

OBYTNÝ SOUBOR 
PARK ZLIČÍN 
Praha 5 - Zličín

Společnost PRŮMSTAV začala 
realizovat monolitické železobeto-
nové konstrukce obytného souboru 
v Praze-Zličíně. Jedná se o dva 
bytové domy o šesti nadzemních 
podlažích, 139 bytech a dvou 
vzájemně propojených podlažích 
s garážemi a technologickými 
prostory. Součástí bude provedení 
vibroizolačních podložek ve 
výtahových šachtách a pod základy 
kotle. 

VÝROBA NOSNÍKŮ 
PRO ESTAKÁDU 
PŘES ŘEKU LABE 
Chomotuv

OK Třebestovice začala vyrábět 
76 ocelových nosníků o délkách 
23, 31 a 33 m pro novou estakádu
- šestnáctipolový most překlenující 
řeku Labe u Chomutova. Jejich 
celková hmotnost činí přibližně 
1 120 tun. Dodávky jsou plánovány 
od září 2019 do dubna 2020. 
Zákazníkem je SMP CZ. 

DODÁVKA 
A OSAZENÍ 
PORTÁLŮ 
DOPRAVNÍHO 
ZNAČENÍ
Ševětín-Borek

OK Třebestovice realizuje dodávku 
a osazení ocelových portálů 
dopravního značení na dálnici D3 
v úseku Ševětín-Borek. Jedná se 
o jednonosníkový portál o rozpětí 
maximálně 18 m,  dvojnosníkový 
portál o rozpětí maximálně 20 m
a pět jednonosníkových poloportá-
lů. Výroba části portálů a montáž 
v levém jízdním pruhu proběhla již 
v loňském roce a letos se pokračuje 
konstrukcemi v pravém jízdním 
pruhu. Dokončení je plánováno na 
říjen 2019. Zakázka je realizována 
pro EUROVIA CS. 

Stavba bude založena na pilotách 
o  průměru 630 a 880 mm. 
Zajištění stavební jámy bude 
provedeno záporovým pažením. 
Dílo zahrnuje realizaci železobeto-
nových základových desek, 
vodorovné a svislé železobetonové 
nosné konstrukce a venkovní 
opěrné stěny. Práce budou 
prováděny pro společnost 
Metrostav od dubna 2019 
do února 2020.

OK Třebestovice

VÝROBA 
MOSTNÍCH 
ZÁVĚRŮ 
FREYSSIMOD
Indonésie, Vietnam

OK Třebestovice dokončila dvě 
zakázky mostních závěrů pro 
mosty v Pulau Balang v Indonésii 
a v Cua Dai ve Vietnamu. Jedná se 
o dva závěry typu LW 560 
o celkové délce 34 m a dva typu
LW 320 o celkové délce 42 m. 
Závěry se nakládají do kontejnerů 
a v přístavu jsou pak přeloženy na 
nákladní loď. Objednatelem je 
Freyssinet Products Company Italia.

.

Obytný soubor Park Zličín
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SMS

REKONSTRUKCE 
MOSTU PŘES 
ŽELEZNIČNÍ TRAŤ 
A KOMUNIKACE
Levice, Slovensko

SMS zahájila v květnu 2019 
rekonstrukci dvanáctipolového 
mostu, který se nachází v obvodu 
železniční stanice, kde překračuje 
troje koleje a dále dvě místní 
komunikace. Pod mostem se 
nacházejí soukromé pozemky, jako 
jsou zahrady a skladové prostory, 
veřejná prostranství a trafostanice. 
Práce na mostě budou ukončeny 
v dubnu 2020.

REKONSTRUKCE 
MOSTU PŘES ŘEKU 
POPRAD
Poprad, Slovensko

Společnost SMS zahájila v květnu 
tohoto roku rekonstrukci jednopo-
lového mostu z předpjatých 
nosníků. Práce jsou prováděny po 
polovinách. Most přes řeku Poprad
se nachází na cestě I/18  
v intravilánu stejnojmenného 
města. Práce budou dokončeny 
v září letošního roku. 

REKONSTRUKCE 
ŽELEZNIČNÍHO 
MOSTU
Poprad – Vysoké Tatry, Slovensko

SMS zahájila letos v květnu 
rekonstrukci mostu na železniční 
trati Poprad – Vysoké Tatry, který 
překlenuje tatranský potok 
Hromadná voda. Po ukončení 
rekonstrukce bude most jednoko-
lejový, jednopolový, klenbový, 
přesypaný a s průběžným 
kolejovým lůžkem. Nový most je 
proveden jako monolitická 
železobetonová konstrukce. 
Součástí dodávky je úprava dna 
potoka a obložení jeho křídel 
kamenným obkladem. Práce byly 
dokončeny v červenci.

VÝSTAVBA 
NOVÉHO MOSTU 
Vernár, Slovensko

SMS započala v dubnu 2019 
výstavbu nového mostu (včetně 
opěrné zdi a zpevnění koryta
potoka Vernár), který vzniká na  

místě mostu původního. Při jeho 
odstraňování byla v místě nalezena 
munice z válečného období, což si 
vyžádalo provedení pyrotechnické-
ho průzkumu. Z důvodu nemožnos-
ti úplné uzavírky je most realizován 
po polovinách. Práce budou 
ukončeny v říjnu tohoto roku.

REKONSTRUKCE 
MOSTU
Košice, Slovensko

V dubnu 2019 SMS zahájila 
rekonstrukci mostu na Moskevské 
třídě v Košicích. Ta spočívá 
v odstranění mostního vybavení 
a svršku až po nosnou konstrukci 
a v následné realizaci nového 
spádového betonu, izolací, svodidel, 
zábradlí, výměně poškozených 
ložisek a sanaci spodní stavby. 
Součástí je dodávka nového 
trolejového vedení, osvětlení a sítí. 
Práce budou dokončeny v září 
tohoto roku.

SMP CZ

STAVBA 
RYCHLOSTNÍ 
KOMUNIKACE D35 
Opatovice-Časy

V červnu 2019 zahájila společnost 
SMP CZ výstavbu mostní estakády 
na stavbě rychlostní komunikace 
D35 v úseku Opatovice-Časy. 
Aktuálně se provádí založení na 
velkopro�lových pilotách a začíná 

.

Rekonstrukce železničního mostu
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výstavba spodní stavby a provizor-
ního mostu přes Labe. Provizorní 
skruže byly založeny  z pohledu 
České republiky novou technologií, 
a to pomocí prefabrikovaných 
železobetonových pilot.  Byly 
provedeny ověřovací zkoušky pro 
Ředitelství silnic a dálnic ČR.

NÁHRADA STABIL-
NÍHO HASICÍHO 
HALONOVÉHO 
ZAŘÍZENÍ A ZATĚS-
NĚNÍ HAŠENÝCH 
ÚSEKŮ V JADERNÉ 
ELEKTRÁRNĚ 
DUKOVANY
Dukovany

V souvislosti se změnami legislativy 
dochází k omezování používání 
halonů pro hašení. S tím vyvstala 
potřeba náhrady halonového 
zařízení v Jaderné elektrárně 

Stavba rychlostní komunikace D35 

Dukovany, a to do konce roku 2020. 
Ta se týká 11 hašených úseků na 
každém reaktorovém bloku. 
SMP CZ bude provádět ve sdružení 
se společností NUVIA prověření 
těsnosti dotčených hašených úseků 
pomocí Door fan testů a jejich 
dotěsnění pro splnění požadova-
ných limitů. Po utěsnění každého 
hašeného úseku budou opět 
realizovány testy k prokázání 
dosažených parametrů. 
V květnu 2019 byly zahájeny 
stavební úpravy na dotěsnění 
hašených úseků v třetím reaktoro-
vém bloku. Zatěsňování bude 
probíhat v termínech odstávek 
i mimo ně při běžném provozu 
elektrárny, což klade zvýšené 
nároky na logistiku a úzkou 
spolupráci s provozním personálem 
elektrárny. V současné době 
probíhá schvalování projektové 
dokumentace pro čtvrtý reaktorový 
blok.

SANACE KOMOR 
VODOJEMU FLORA
Praha 3

V březnu tohoto roku zahájila 
SMP CZ rekonstrukci vodojemu
v pražské městské části Flora. 
Jedná se o přesypaný čtyřkomorový 
krabicový vodojem z třicátých let 
20. století s nestejnou velikostí 
komor. Jeho součástí je i armaturní 
komora s trojicí armaturních 
chodeb mezi jednotlivými 
komorami a vstupními nástavbami 
pro přístup do vodojemů. 
Předmětem stavby jsou stavební 
úpravy objektů „podolské“ komory 

vodojemu Flora, tedy komor III, IV, V 
a VI. Ty se nacházejí v areálu 
vodojemu a čerpací stanice Flora. 
Dotčené komory jsou sdružené do 
jednoho stavebního objektu se 
společným armaturním prostorem. 
Krajní komory III a VI mají objem 
5 630 m3, vnitřní komory IV a V 
mají objem 4 685 m3. Maximální 
hladina je na kótě 277,50 m n. m. 
a minimální na 272,50 m n. m.
V rámci stavebních úprav 
vodojemu je navrženo provedení 
nové železobetonové stropní 
konstrukce z mrazuvzdorného 
betonu na spodním líci opatřeného 
ochrannou fólií vloženou do 
bednění. Pro sanaci stěn akumulač-
ních komor je uvažován standardní, 
adhezí kotvený ucelený sanační 
systém. Bude provedeno nabeto-
nování dna vodojemů a stávající 
sloupy budou zbourány 
a nahrazeny novými. Vstupní 
objekty do vodojemů budou 
půdorysně a objemově zreduková-
ny a upraveny tak, aby vyhovovaly 
současným předpisům. Vstup do 
akumulací bude pouze po vnitřním 
schodišti. Nosná konstrukce 
vstupních objektů bude železobe-
tonová, opláštěná kontaktním 
zateplovacím systémem zabraňují-
cím jejímu promrzání. V závěru 
krajních armaturních chodeb 
budou nově provedeny sifonové 
šachty. Po dokončení stavebních 
prací bude zastropení vodojemu 
včetně armaturní komory opatřeno 
násypem s humózní vrstvou 
a oseto travním semenem lučního 
charakteru. 
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REKONSTRUKCE 
HALY VODOHOS-
PODÁŘSKÉ LABO-
RATOŘE ČVUT
Praha 6

SMP CZ dokončila stavební úpravy 
a montáže elektrických zařízení ve 
vodohospodářské laboratoři ČVUT. 
Aktuálně se provádějí výmalby, 
nátěry a sanace vodojemu na 
střeše. Po jejich dokončení budou 
následovat montáže technologie 
a nového mostového jeřábu v hale.

REKONSTRUKCE 
VODOJEMU HRD-
LOŘEZY
Praha 9

SMP CZ dokončila rekonstrukci 
starých akumulací vodojemu 
v Praze-Hrdlořezích. Po dokončení 
betonáží nových sloupů, stropu 
a armaturních komor �nišují práce 
na nových akumulacích probíhající-
mi betonážemi podlah. Následovat 
bude rekonstrukce vnitroareálo-
vých komunikací.
Rekonstrukce vodojemu začala
v červenci 2017 a bude končit 
v prosinci 2019. Práce jsou 
prováděny za stálého provozu. 
Jedná se o opravu dvou vodojemů, 
celkově čtyř komor, které se 
nacházejí v jednom areálu, 
a rekonstrukci areálové komunika-
ce. U staré akumulace o objemu 
11 220 m3 došlo k propojení dvou 
komor vodojemu do jedné velké 

a k sanaci stropu s použitím 
inertních kotev a bazaltové sítě. 
U nové akumulace s objemem 
12 000 m3 se zboural strop včetně 
sloupů a vystavěly se nové. Obě 
akumulace jsou vybaveny novou 
technologií a nerezovým potrubím. 
Investorem je Pražská vodohospo-
dářská společnost.

REKONSTRUKCE 
PŘEHRADY A ZKA-
PACITNĚNÍ PŘELI-
VU VODNÍHO DÍLA 
KLABAVA
Rokycansko

SMP CZ provádí poslední betonáže 
stavby na dnech skluzu a zásypy za 
levobřežní zdí,  jsou dokončeny 
montáže technologie – hradicí 
segmenty.

INTENZIFIKACE 
ČISTÍRNY 
ODPADNÍCH VOD
Vrané nad Vltavou 

Společnost SMP CZ podepsala 
smlouvu na realizaci intenzi�kace 
čistírny odpadních vod ve Vraném 
nad Vltavou, kterou bude provádět 
ve sdružení se společností 
GEOSAN GROUP. Realizace začala 
v srpnu 2019 a dokončení je 
plánováno na červenec 2021.
Čistírna odpadních vod bude 
rozšířena na kapacitu 
5 360 připojených obyvatel. 

Předmětem intenzi�kace je 
výstavba nové čistírenské linky - 
hrubého predčištení, akumulační 
nádrže, čerpací stanice, dvou 
biologických linek, aerobní 
dostabilizace kalu, dmychárny, 
velínu, rozvodny a sociálního 
zařízení, strojního odvodnění
a homogenizace kalu. Vybudováno 
bude rovněž chemické hospodář-
ství pro srážení fosforu. Součástí 
jsou i nové trubní a kabelové 
rozvody, úprava manipulačních 
ploch, příslušné vybavení strojně 
technologickým zařízením, nový 
automatický systém řízení, měření 
a regulace včetně přenosu dat.
Stavba bude sloužit pro čištění 
odpadních vod z obce Vrané nad 
Vltavou a pro výhledové připojení 
odpadních vod z plánované 
výstavby rodinných domků 
a bytových jednotek ve spádové 
oblasti.
Čistírna odpadních vod se nachází 
pod vranskou přehradou, v těsné 
blízkosti řeky Vltavy, v zátopové 
oblasti. Proto je výškové umístění 
nově budovaných objektů z vetší 
části řešeno tak, aby byl provoz 
možný i za povodňových stavů.
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Intenzi�kace čistírny odpadních vod 
 ve Vraném nad Vltavou
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PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGY

 
OK TŘEBESTOVICE

« lakýrník , Třebestovice

« mistr , Třebestovice

« montážní dělník , Třebestovice

« svářeč-zámečník , Třebestovice

« údržbář-elektrikář , Třebestovice

 
PRŮMSTAV

« elektrikář , Praha

« hlavní stavbyvedoucí , celá ČR

« mistr hlavní stavební výroby , celá ČR

« mistr střediska fasád , celá ČR

« mistr střediska monolitických konstrukcí , celá ČR

« stavbyvedoucí , celá ČR

 
SMP CZ

« asistent stavbyvedoucího – mostní konstrukce , celá ČR

« dělnické pozice , celá ČR

« jeřábník , Beroun

« kalkulant , Praha, celá ČR

« konstruktér železobetonových konstrukcí , Praha

« mistr , Přelouč nad Labem, Plzeň

« mistr – mostní konstrukce , Hradec Králové

« mistr výroby , Beroun

« obsluha stavebních strojů , Brno, Hradec Králové

« projektant mostních konstrukcí , Praha

« přípravář ,  Přelouč nad Labem, celá ČR

« přípravář – junior , Beroun, Praha

« přípravář – železobetonové konstrukce , Praha

« rozpočtář , celá ČR

« řidič nákladních aut , Hradec Králové

« stavbyvedoucí , Dukovany, Mladá Boleslav, Plzeň, Praha, Želivka

« stavební dělník , Beroun

« stavbyvedoucí – mostní konstrukce,  Chomutov
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« strojník na manipulátor ,  Špindlerův Mlýn

« tesař-betonář , Hradec Králové

« technik BOZP , Opatovice nad Labem

SMS

« přípravář-asistent , celá ČR 
« účetní , Banská Bystrica, SR
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THE TRAIL 
BY VINCI 
CONSTRUCTION 

 

 
 

 
 

Jsi student.ka a máš chuť vyzvat svět
stavebnictví? Vytvoř tým a zapoj se do druhého 
ročníku mezinárodní výzvy The Trail! Inovuj 
v jedné z těchto oblastí: stavba a metody 
výstavby budoucnosti, trvalá výstavba 
& udržitelnost, město na povrchu a pod ním. 
Výzva je otevřená až do 1. března 2020 
a �nalisty mezinárodního kola čeká sportovní 
utkání ve výjimečné krajině Savojských Alp.

Reagujte na výzvy ve světě neustálých změn 
Dnešní svět musí čelit značnému množství výzev: 
podstatnému celosvětovému nárůstu městského 
obyvatelstva, rostoucím nárokům spojeným s mo-
bilitou, novým klimatickým a environmentálním 
problémům a podobně. Jen budovy a infrastruktura 
představují v celosvětovém měřítku více než 40 % 
spotřebované energie a emisí skleníkových plynů. 
Jsou tedy ústředním bodem problematiky 
energetické transformace a urbanistické odolnosti.

Stavebnictví musí nutně projít reorganizací, aby 
dokázalo těmto novým výzvám čelit, a bezpochyby 
se přitom neobejde bez využití nových 
technologií, jimiž jsou: projektování a realizace 
staveb za pomoci digitálních modelů
(BIM – informační modely budov), zavádění 
robotizace do výstavby anebo 3D tisku 
stavebních materiálů – to je jen několik příkladů 
zmíněných inovačních technologií.

Stavba a metody výstavby budoucnosti
Digitalizace, robotika, propojení operátoři, 3D tisk, 
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snímače dat, systémy začleněné do oděvu anebo 
umělá inteligence a podobně.
• Jak lze tyto nové digitální prostředky a nástroje 
  integrovat do stavebnictví?
• Jak na stavbách aplikovat kolaborativní spolupráci 
  a metodu just-in-time?
• Jakou budoucnost před sebou díky těmto 
  technologiím mají jednotlivé stavební profese?
• Jak stavba budoucnosti zohlední sociální, 
  společenské a životní prostředí?
Představte si a navrhněte projekt, který bude 
kombinovat to nejlepší z produktivních 
a odpovědných technologií stavebnictví zítřka!

Trvalá výstavba a udržitelnost
Jak jít ve stavebnictví příkladem při řešení 
současných environmentálních a klimatických 
problémů? Jak nově reagovat na následující úkoly?
• Začlenění ekologické problematiky do celého 
  řetězce projektování-výstavba-provoz.
• Energetická účinnost budov.
• Životnost budov.
• Adaptabilita výstavby a odolnost vůči klimatickým 
  změnám, zejména přírodním pohromám.
• Používání inovativních a ekologicky odpovědných 
  materiálů, zohlednění nutného zvýšení podílu 
  vegetace ve městech, biodiverzity a podobně.
Představte si svět, kde by příkladná výstavba 
bojovala proti excesům naší spotřební 
společnosti.

Město na povrchu a pod ním 
Množství městského obyvatelstva se v průběhu 
příštích 30 letech zdvojnásobí. Jak reagovat na 
problém, který takový nárůst představuje pro 
budovy, dopravní infrastrukturu, veřejné služby 
a městskou zeleň?
• Jak budou vypadat města budoucnosti? Jak 
 optimálně řešit problematiku nedostatku prostoru? 

 



• Jak může rozvoj autonomních dopravních 
  prostředků přispět k lepší urbanizaci?
• Jak naložit s infrastrukturou v podzemí, až budou 
  díky novým typům mobility současné parkovací 
  plochy zastaralé?
• Jaké jsou nové způsoby inovativního anebo 
  participativního �nancování rozvoje výstavby 
  měst budoucnosti?
• Jaké nové služby bychom mohli nabídnout 
  obyvatelům měst budoucnosti?
• Jak by města se stále se zvyšujícím počtem
  obyvatel mohla být příjemnější pro život?
Představte si rozvoj měst pod novým úhlem 
pohledu!

Platforma pro registraci projektů: 
www.agorize.com/thetrail2020 

Kontakt pro informace o soutěži:
Ivana Hlochová
tel.: 602 762 739
e-mail: hlochova@smp.cz
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Vytvoř tým a zapoj se 
do výzvy THE TRAIL  !*

JSI STUDENT.KA A MÁŠ 
CHUŤ VYZVAT 
SVĚT STAVEBNICTVÍ?

VÝZVA INOVACE
otevřená až do 1. března 2020
& pro �nalisty SPORTOVNÍ UTKÁNÍ
v květnu 2020

Naskenujte 
pro více informací 
o výzvě
www.agorize.com/thetrail2020  

VÝHRA
CESTA, SPORTOVNÍ VYBAVENÍ  
A PŘEDMĚTY S TÍM SPOJENÉ, PŘÍLEŽITOSTI STÁŽÍ  
A ZAMĚSTNÁNÍ PRO VŠECHNY.
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VIDEO KE ZHLÉDNUTÍ NA 
https://vimeo.com/smpcz

https://vimeo.com/smpcz
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 1. 7. 
 The Trail by VINCI Construction 
– otevření druhého ročníku 
mezinárodní studentské soutěže

červenec

CASTOR INTERNATIONAL

 E-LETTER SKUPINY SMP N°2/2019
 
SMP CZ, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, tel.: +420 222 185 111, www.smp.cz 
redakční rada: Martin Doksanský, Ivana Hlochová, Pavel Kameník | redakce: Ivana Hlochová, Jitka Mejzrová 
gra�cké  zpracování: Kateřina Černá | fotogra�e: Josef Hebr, zaměstnanci a společnosti

 2. 9. 
 Soutěž Cena za inovaci skupiny 
 SMP 2019 & Výzva studentům

září

 3.–4. 9. 
 Sportovní hry skupiny SMP

 

 Drakiáda pro děti zaměstnanců 
 PRŮMSTAV, SMP CZ
 
 5.–11. 10. 2019
 Mezinárodní týden bezpečnosti

říjen

SLOVENSKÉ SPORTOVNÍ HRY 
SMS: 27. června se uskutečnily Sportovní hry společnosti SMS. 
Ty se tradičně odehrávají v areálu sídla v Banské Bystrici. Kolegové 
poměřili svou zdatnost ve střelbě ze vzduchovky, zatloukání klínů, 
zadržení dechu pod vodou nebo v rychlosti pití piva    .

NÁVŠTĚVA STAVEB
Zaměstnanci OK Třebestovice 
navštívili v červnu stavby 
železničních mostů  v  Dětmaro-
vicích na Karvinsku a lávky 
v Uherském Brodě, na jejichž 
přípravě, výrobě a montáži 
se podíleli.  

NOČNÍ ŠTAFETOVÝ BĚH
PRŮMSTAV, SMP CZ: V noci 
z 21. na 22. 6. proběhl již druhý 
ročník štafetového běhu 
Pražská osma. Trasa ve tvaru 
osmičky dlouhá 140 km vedla 
zajímavými místy Prahy a jejím 
okolím. Na start se za nás 
postavily dva týmy, SMP CZ 
a Společně s Vinci, a na každého 
člena týmu čekaly dvě různě 
obtížné etapy. Startovalo se 
v pátek v 18 hodin a doběh byl 
podle plánu před půldevátou 
ranní druhého dne. 
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