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Praha Ruzyně

Milé spolupracovnice,
vážení spolupracovní-
ci, milí přátelé,

bylo to 21. září 1991.
Přistával jsem na Ru-
zyňském letišti. Byl
jsem čerstvý maturant

gymnázia malého města v Senegalu a těšil
jsem se na příštích 5 let vysokoškolského stu-
dia v Československu. Letos po 22 letech,
31. července odlétám z téhož letiště zpět do
Afriky.

Co se za těch 22 let změnilo? Když jsem se teh-
dy díval z okénka letadla, které přistálo, viděl
jsem zanedbané, zarostlé letiště. Tenkrát v le-
tadle někdo zažertoval, že jsme asi udělali me-
zipřistání v Mali.

Letiště dnes už vypadá úplně jinak a symbo-
lizuje, jakého úžasného rozkvětu Česká re-

publika za tu dobu dosáhla. Děláme velkou
chybu, když na to zapomínáme. Jak všichni ví-
te, média obracejí pozornost jenom na to, co
není v pořádku. Lékař je pro ně zajímavý, až
když se opije a zedníka si všimnou, až když
spadne z lešení.

Některé aspekty úžasného rozkvětu této ze-
mě proto spatří jen odborný pohled: zdravé
banky, prodloužení lidského života. Výsledky
stavebnictví ale nepotřebují odborný pohled
- ty vidí každý.

Každý z řidičů, který jede například po Ruzyň-
ské estakádě, vnímá, co lidem dává dokonalé
stavební dílo. Já jsem vděčný za to, že na roz-
díl od většiny řidičů vím, že estakádu stavěli li-
dé Milana Svobody a že jsem měl to privilegi-
um se s takovými lidmi mnoho let stýkat.

Jsem vděčný za to, že jsem mohl být svědkem
toho, jak SMP obohacuje krajinu, ale také jak
vnitřně obohacuje lidi, kteří v ní pracují.

Když jsem tehdy v září 1991 přistával v Ruzy-
ni, nedovedl jsem si představit, co mi studi-
um v této zemi dá, nevěděl jsem, že zde zalo-
žím rodinu, která mi byla vždy oporou, nedo-
vedl jsem si představit, jak tato země rozkve-

te, netušil jsem, že existují nějaké SMP, že
existujete vy všichni. Hlavně jsem si nedovedl
ani představit jakou vděčností vám budu zavá-
zán.

Děkuji Vám.

Dame N'Diaye

18. 7. se na Kunětické hoře uskutečnil seminář ma-
nažerů skupiny SMP, byla probrána další strategie
společností celé skupiny SMP, výrobní otázky, per-
sonální činnost a v druhé polovině programu ná-

sledovaly prezentace divizí SMP a dceřiných spo-
lečností ze skupiny SMP.

24. 7. zasedala dozorčí rada SMP CZ.

Skupina 4 pracovníků SMP CZ, a. s. a 3 pra-
covníků WARBUD SA dostala příležitost na-
vštívit ve dnech 10. až 12. 7. 2013 projekt PPP
stavby vysokorychlostní železnice TGV Sud
Europe Atlantique z Tours do Bordeaux v dél-

25. 7.

31. 7.

byla projednána 2. aktualizace plánu 2013
(II. recalage) s akcionářem.

K byla provedena revize dokumentace Inte-
grovaného manažerského systému dle Vyhlášky
132/2008 Sb. pro provádění činností souvisejících
s využíváním jaderné energie a zároveň byl dokon-
čen externí audit tohoto systému, tímto se naše ak-
ciová společnost SMP CZ stala schváleným doda-
vatelem pro jadernou energetiku.

K byly dokončeny interní audity Integrova-
ného manažerského systému ISO 9000, 14000
a OHSAS 18000 na všech stavbách naší společ-
nosti.

Od byly prováděny dohledové externí audity
dle norem ISO 9000, 14000 a OHSAS 18000, po-
stupně byly provedeny audity provozoven v Bran-
dýse nad Labem, Berouně a dále následovaly audi-
ty stavebních procesů na stavbách. Tyto audity by-
ly zakončeny prověrkou odborných útvarů na cent-
rále společnosti 17. 9. 2013.

31. 7.

19. 8.

ce 302 km. Jedná se o velikou liniovou stavbu
(celkový finanční objem 7,8 bil. EUR), kde pra-
cuje 7 200 pracovníků. Na stavbě je přes
500 mostních objektů, z časových důvodů
jsme si vybrali tři nejzajímavější technologie
výstavby mostních objektů.

Jedná se o nejdelší viadukt stavby. Je situován
přes řeku DORDOGNE u Bordeaux. Střední
část viaduktu je budována letmou betonáží,
krajní rampy jsou spřažené konstrukce ocel –

Viadukt de la DORDOGNE

Informace o návštěvě stavby TGV Sea - Bordeaux - Tours

Úvodník, Aktuality, Návštěva ve Francii
D 1 - Stavba TV Chaby
D 2 - VOK Beroun
D 5 - Labe, Ústí nad Labem, levý břeh - protipovodňová ochrana
D 6, 8 - ÚDV Emerán podruhé, Dceřiné spol. - ARKO - Intenzifikace ČOV Sokolov...
Freyssinet - Obchodní úsek
SMS - Stavba I/50 Zvolen - Pustý Hrad..., Rok a více poté - Stavitelé ticha...
Z útvarů a oddělení - Finanční útvar, Jakost, BOZP, ..., Personální útvar - jubilea
Personální útvar, Otázky pro...Milana Svobodu, ředitele společnosti a předsedy...
Sport - 10. Letní sportovní hry

Martinovi Doksanskému

ing. Martin Doksanský

Jak ten čas letí jsem si opětně uvědomil
na začátku září, když jsem si procházel
svůj osobní kalendář. Uplynulo již jede-
náct let od doby, kdy začátkem září
2002 přišel do naší společnosti

. Střídal tehdy
ve funkci dlouholetého šéfa a zaklada-
tele společnosti Stavby mostů Praha
ing. Vladimíra Brejchu. Musím říci, že za-
čátky byly trochu rozpačité, ale postup-
ně během relativně krátkého období, ne
delšího než dva tři měsíce, jsme si já
i Martin našli formu spolupráce, která postupně vy-
ústila ve vzorný pracovní i osobní vztah. 27. září to-

hoto roku se Martin Doksanský v plné
síle a s ohromným množstvím pracov-
ního elánu dožil své první poloviny živo-
ta, jak sám říká. Přeji mu proto společ-
ně s celým kolektivem pracovníků spo-
lečnosti mnoho životních radostí, úspě-
chů v práci, v rodinném životě a hodně
zdraví. Martin se po celých jedenáct
let ve funkci úspěšně snažil a snaží
o další rozvíjení naší společnosti, a to
i v aktivitách mimo naše tradiční most-
ní stavitelství. Rád bych zdůraznil, že
se mu tato snaha velikou měrou daří.

Nezbývá než si připít na Tvoje zdraví, Martine.

Václav Krauz



STAVBA TV CHABY

beton. Vozíky letmé betonáže mají tzv. spodní
nosnou konstrukci (foto č. 1), která nebyla
u nás nikdy použita (pouze připravována). Vo-
zíky velice důkladně a promyšleně navrženy,
celá sestava vozíků je doplněna všeobepína-
jícími lávkami se žebříky. Zajímavé bylo, že
bednění pilířů je ocelové s dokonale zpraco-
vanými povrchy bez jediné vady. Na stavbě je
postaven provizorní most přes řeku na ocelo-
vých rourách. U každého pilíře stojí věžový je-
řáb. Jsou zde značené cesty pro pracující po
staveništi a samostatně oddělená lávka na
provizorním mostě pro pěší.

Viadukty s nosnou konstrukcí, délky 450 m,
z podélných předem předpjatých nosníků tva-
ru I (na každém mostě 191 kusů) zmonolitně-
ných deskou mostovky a příčníky do celků
cca o šesti polích (foto č. 2).
Sloupy jsou stěnové masivní. Nosníky nej-
prve uloženy na okraje pilířů na klínová ložis-
ka, potom zmonolitněny příčníkem. Pod příč-
níkem hrncová ložiska. Okolo každého pilíře
ochoz na konzolách v hlavě pilíře. Vzhledem
k jednotné geometrii jsou všechna bednění
připravena jako opakovatelná. Na mostech
jednotná montovaná římsa integrovaná s pro-
tihlukovou stěnou.

Velice zajímavý segmentový most přes hlu-
boké údolí cca 100 km před Poitiers. Viadukt
s poli o rozpětí 47 m byl kontinuálně monto-
ván ze segmentů dél-
ky 2,8 m a váhy 70 t
tzv. metodou montá-
že vpřed. Tato metoda
nebyla u nás nikdy po-
užita.
Montáže se provádějí
v běžných polích kon-
zolovým jeřábem po-
staveným na čele se-
stavované konstruk-
ce. Segmenty jsou vy-
věšovány závěsy s rek-
tifikačními lisy přes
montážní pilíř (foto
č. 3).
Dopravu segmentů
obstarává zavážecí
nízkopodlažní kolové
zařízení, nakládání
a skládání na skládce
zajišťuje čtyřkolový rá-
mový portál.
Firma má 2 montážní
sestavy a staví na tra-
se celkem 7 podob-
ných viaduktů. Při
montáži se nejprve
namontuje krajní po-
le na pevné skruži, dá-
le potom konzolovitě
montáž pomocí mon-
tážní sestavy. Na pilíři
se montují tři pilířové

Viadukt de la Boëme a viadukt du Claix

Viadukt de la Vonne

Vladimír Brejcha, Zdeněk Batal

Vážení příznivci dopravních
staveb a dobrého čtení,

v říjnu roku 2012 byla zaháje-
na výstavba nového mostu
s označením SO 201 Pře-
mostění Dalejského potoka.
Most je součástí nově budo-
vané Jinočanské spojky, jinak
též stavby TV Chaby, čtyř-
proudové komunikace spo-
jující Jeremiášovu ulici s Praž-
ským okruhem. Po dokonče-
ní tato komunikace výrazně
zjednoduší cestu z Prahy 13
na Pražský okruh. Středisko
15 Jindřicha Jindry zde dodá-
vá pro Divizi 8 naší společ-
nosti dva mostní objekty, již
zmíněný SO 201 Přemostění
Dalejského potoka a SO 205
Lávku pro pěší.

Stavební objekt SO 201 pře-
vádí Jinočanskou spojku přes
přeložku Dalejského potoka
a chodník pro pěší. Jedná se
o monolitickou spojitou před-
pjatou konstrukci o 3 polích
délky 14,8 + 24,7 + 14,8 m,
směrově rozdělenou, tedy jed-
na nosná konstrukce šířky
11,2 m pro každý jízdní směr.
Založení mostu je hlubinné
na vrtaných pilotách délek
12,0 – 14,0 m vetknutých do
skalního podloží. Spodní stav-
bu tvoří masivní nízké obsy-
pané opěry s krátkými rovno-
běžnými trojúhelníkovými kří-
dly. Každý pilíř je tvořen dvo-
jicí sloupů na společném zá-
kladu. Oba sloupy mají prů-
řez osmiúhelníku, který je po
celé výšce konstantní. Výška
sloupů je cca 5,5 m.

Celá spodní stavba čítající
8 pilířů a 2 opěry včetně zalo-
žení, byla dokončena za dva
a půl měsíce a do konce roku
byla Divizí 2 postavena pod-
pěrná skruž z materiálu PIŽ-
MO pod Pravým mostem.

Nosnou konstrukci tvoří spo-
jitá deska s konzolami z beto-
nu C 30/37 XF2 + XD1. Délka
nosné konstrukce je cca
56 m, výška desky je kon-
stantní 1,0 m. Předpětí nosné
konstrukce je tvořeno lano-
vým systémem FREYSSINET
se soudržností. Celkem je
v desce vedeno 9 kabelů, kaž-
dý z nich tvoří 18 lan o prů-
měru 15,7 mm. Maximální
délka lan je cca 58 m. Pro za-
kotvení kabelů do čela nosné
konstrukce byly použity dvou-
stupňové kotvy, pro kotvení

konců kabelů uvnitř kon-
strukce byly použity pasivní
cibulové kotvy. Nosná kon-
strukce je uložena na hrnco-
vá ložiska od společnosti

Freyssinet. Betonáž nosné
konstrukce Pravého mostu
(435 m ) proběhla v polovině
března 2013 a Levého mostu
o necelé dva měsíce později.
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segmenty. Mezi pilí-
řovými segmenty
a běžným půlvaha-
dlem se dělá klaváž-
ní spára 8 – 25 cm,
aby mohl být upra-
ven správný směr
montáže vpřed. Kon-
strukce je přede-
pnuta volnými kabe-
ly. Rovinatost a smě-
rová přesnost byly
dokonalé. Montáž
segmentů vpřed je
velice sofistikova-
ná záležitost, je nut-
né vlastnit náročná
technologická zaří-

zení, podrobný projekt a mít perfektní přípra-
vu.

Všechny projekty vykazují znaky bezvadné
a podrobné přípravy.

Staveništní objekty (cesty, plochy) jsou bez-
vadně provedeny až v nadměrném rozsahu,
zajištěna údržba (pravděpodobně předávány
jako samostatné objekty).

Všude jsou používány propracované prvky
bezpečnosti. Prvky jsou inventární a dodává-
ny spolu např. s konstrukcí bednění. Používá-
ní osobních prvků bezpečnosti je samozřej-
mostí.

Velký objem prefabrikace i na malých ob-
jektech.

Vysoká kvalita monolitických betonů, per-
fektní tuhá ocelová bednění.

Perfektní prefabrikáty samozřejmostí, včet-
ně zajištění bezpečné dopravy.

Výhradně používání ocelového panelového
provizorního zábradlí s okopovým plechem.

Nosníky opatřeny prvky proti zvrhnutí při-
šroubovanými vzpěrami.

Konce vyčnívajících výztuží z prefabrikátů
se kryjí dočasnou krytkou, aby nedošlo k pora-
nění pracovníků stavby.

Při cestě na stavbu bylo vidět velké množ-
ství menších objektů s vysokým podílem i veli-
ce složitých prefabrikátů.

Na všech úrovních se uplatňuje velké pro-
cento žen, a to nejen v kancelářích, ale i na
stavbách jako dozor nebo přímo při řízení sta-
vebních prací.

Závěrečné poznámky
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

Založení objektu

Nosná konstrukce Pravý most

Předpínací výztuž Pravý most

Pokládka MA Levý most

Celkový pohled na oba objekty
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LW160

VOK BEROUN
STŘEDISKO 22

Dobrý den, vážení,

prázdniny skončily a já mám první možnost
ve funkci vedoucího střediska 22 – VOK Be-
roun dát vám nahlédnout do některých čin-
ností a zakázek VOK. Středisko jsem převzal
po Mirkovi Havlíčkovi od ledna tohoto roku
a od prvního dne se snažím navázat na fun-
gující činnosti výrobny ocelových konstrukcí.
Portfolio držíme stále v oblasti portálů do-
pravního značení, mostních dilatačních závě-
rů, všech různých ocelových konstrukcí a oce-
lových mostů a lávek, kde se v letošním roce
objem trochu zvýšil oproti loňskému roku.
Představíme si již realizované lávky a mosty
tohoto roku. Pro středisko 15 jsme dodávali
ocelovou konstrukci mostu Jesenný, Mysli-
vecké zátiší a Láv-
ku u školy v Ras-
penavě.

Největší lávkou to-
hoto roku, která
momentálně vý-
robně probíhá, je
zakázka pro stře-
disko 13: ocelová
lávka SO 201 - Láv-
ka u zimního sta-
dionu ve Veselí
nad Lužnicí. Nos-
ná konstrukce láv-
ky je spojitý nos-
ník o dvou polích.

Délka polí je 30 metrů.
Ocelová konstrukce je
tvořena v příčném smě-
ru dvěma válcovanými
nosníky HEB1000. Oso-
vá vzdálenost nosníků
je 1 250 mm.

Další oblastí, kde došlo
k posunu jsou dilatační závěry. Asi už nebude
pro nikoho novinkou, že v současné době
jsme schopni dodávat na základě licenčních
smluv a certifikátů na český a slovenský trh di-
latační závěry firem Alga a Freyssinet všech
velikostí a posunů. Již jsme zahájili výrobu
bezhlučných mostních závěrů ALGAMOD,
kde aktuálně provádíme zakázku přímo pro

Lávka Raspenava

Následné práce na vybavení
mostu pokračovaly provede-
ním izolace pod římsami, zbu-
dováním železobetonových
říms s kamenným obrubní-
kem a provedením izolačního
souvrství z natavitelných as-
faltových pásů. Na mostech
je provedena asfaltová dvou-
vrstvá vozovka o celkové
tloušťce 85 mm včetně izola-
ce.

Na koncích mostu jsou osa-
zeny povrchové dilatační
mostní závěry typu ALGA-
MOD LW80. Odvodnění mos-
tu je provedeno pomocí most-
ních odvodňovačů Labe se
šikmým odpadem, napoje-
ných na podélné svody ze
sklolaminátových trubek. Od-

vodnění povrchu izolace je ře-
šeno klasicky odvodňovacími
trubičkami, které jsou vyús-
těny volně.

Na mostech jsou dále osaze-
na svodidla typu MS4/H2
a ocelové zábradlí výšky
1,1 m se svislou výplní.

Součástí naší dodávky je i ob-
jekt SO 205 Lávka pro pěší.
Jedná se o rozpěrákový mono-
litický most o rozpětí 9,0 m
a šířce 3,6 m z betonu
C 30/37 XF2+XD3. Uložení
nosné konstrukce je na vru-
bových kloubech do základů.
Lávka je založena na vrtaných
pilotách průměru 600 mm
a délky 10,1 m. Šikmá křídla
jsou provedena z gabionů. Na

mostě je proveden přímopo-
chozí celoplošný izolační sys-
tém. Ocelové zábradlí výšky
1,3 m se svislou výplní je při-
pevněno z boku k nosné kon-
strukci.
V srpnu tohoto roku byla
s úspěchem provedena za-
těžkávací zkouška na objektu
SO 201 a na obou objektech
jsou prováděny dokončovací
práce. Mosty budou dokon-
čeny do poloviny září a do kon-
ce roku se jistě dočkáme ote-
vření celé Jinočanské spojky.

Na závěr mi dovolte, abych
zde poděkoval všem pracov-
níkům, kteří se na této stavbě
podíleli a svou pílí a pracov-
ním nasazením dovedli stav-
bu ke zdárnému konci.

Radim Cihlář

Alga SpA – Freyssi-
net Rhone Alpes A40
– Viaduct de Charix
and Viaduct de Lal-
ley r ia t A lgamod
L W 1 6 0 , L W 2 4 0
a LW320.

Nejprestižnější za-
kázka tohoto roku je
dodání dilatačních
závěrů, chodníko-
vých panelů, panelů
zábradlí a krycích pa-
nelů na Trojský most
v Praze. Jedná se
o kompletní dodáv-
ku kombinující závě-
ry tak, aby byla pou-
žita pouze typová řešení Freyssinet, chodní-
kové panely v počtu 70 ks, panely zábradlí
v počtu 504 ks a krycí plechy v počtu 70 ks.
Hlavně u zábradlí se jedná o architektonický
prvek, kdy byl přednější vzhled než vlastní
konstrukce a velmi složité provedení panelů.

Asi nejsložitějším okamžikem tohoto roku by-
la červnová povodeň, kdy jsme v areálu měli
místy až 1,2 m vody. Ve výrobních halách
0,6 m vody. Díky obětavosti a skvěle zvládnu-
té organizaci povodňového plánu před i po po-
vodni bylo zachráněno vše podstatné pro fun-
gování VOK.

Lávka PPO Veselí

Panely zábradlí

Petr Popsimov

Povodeň

Závěrem doufám, že bude již méně vody v are-
álu a více zdařilých zakázek pro naši výrobnu
ocelových konstrukcí.

Chodníkový panel



LABE, ÚSTÍ NAD LABEM, LEVÝ BŘEH -
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA NA Q100 NA LABI

STŘEDISKO 51

DIVIZE 5
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Vážení kolegové,

stejně jak rychle teče voda v Labi, tak stejně
rychle a někdy se zdá, že i mnohem rychleji,
utíkají i dny na akci

.

Nejprve bych si dovolil popsat vlastní realizo-
vanou zakázku. Jedná se o vodní dílo, jehož
účelem je ochrana urbanizovaného území
města Ústí nad Labem před povodněmi pro
návrhový průtok Q = 4 477 m /s řeky Labe
na jejím levém břehu. Jde o protipovodňovou
ochranu zajištěnou železobetonovými prahy
v kombinaci s nadzemními hliníkovými proti-
povodňovými stěnami. Převládající techno-
logie je zvláštní zakládání – převrtávané pilo-
ty, tlaková a trysková injektáž a mikropiloty. Ty-
to práce tvoří zhruba / objemu z celkového
objemu zakázky.
Povodí Labe, s. p., investor akce, vyzval ak-
ceptačním dopisem „Sdružení PPO Ústí nad
Labem“, jako vítěze tendru k realizaci této
stavby. Akce navazuje na již dokončené proti-
povodňové opatření na Střekově a protipo-
vodňovou vanu u Hlavního nádraží Ústí nad
Labem. Účelem stavby je ochránit při povod-
ni levý břeh Labe na Q , a u dopravního uzlu

pod Větruší také přítok řeky Bíliny na Q . A jak
už to tak na stavbě bývá, povodeň nás postih-
la již během vlastní realizace.

Povodí Labe, s. p., je investor stavby protipo-
vodňového opatření akce „Labe, Ústí nad La-
bem, levý břeh - protipovodňová ochrana na
Q na Labi“. Akce byla zahájena na základě
předání a převzetí staveniště dne 24. 9. 2012.

Termín dokončení díla, dle podepsané
smlouvy o dílo se zadavatelem, je do
30. 9. 2013.

Povodí Labe, a. s., jako investor si dle SoD za-
jišťuje samostatně výkon obchodních a tech-
nických podmínek. Kontrolu vlastních sta-
vebních prací vykonává pro Povodí Labe, s. p.
částečně vlastní TDI a částečně najmutá inže-
nýrská organizace INVESTSERVIS, spol. s r. o.
z Teplic.

„Labe, Ústí nad Labem, le-
vý břeh - protipovodňová ochrana na Q na
Labi“
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Účastníci zhotovitelského „Sdružení PPO Ús-
tí nad Labem“ jsou: VIAMONT DSP Ústí nad
Labem, a. s., vedoucí člen Sdružení s podílem
45 %, SMP CZ, a. s. je druhým členem sdruže-
ní s podílem 33 % a D.I.S., s. r. o. Brno je třetím
členem s podílem 22 %.

Akci realizuje Sdružení
PPO, jehož členem je Di-
vize 5, středisko 51.

Stavba protipovodňo-
vého opatření je typic-
kou liniovou stavbou,
která není náročná svou
technickou částí, ale její
náročnost je v přípravě
vytyčení inženýrských sítí a jejich kolize se
stavbou, především administrativní a legisla-
tivní. Zejména při jednání s úřady, správci jed-
notlivých sítí a majiteli pozemků apod.

Předmět díla je rozdělen na stavební a tech-
nologickou část. Stavební část je dále dělena
do tří samostatných územních částí. Tyto
územní části jsou ještě dále rozděleny na jed-
notlivé stavební objekty a provozní soubory
a jejich podobjekty. Pro každou územní část
stavby je zpracované vlastní Dopravně inže-
nýrské opatření (DIO) a Zvláštní užívání komu-
nikace (ZUK). DIO je dále děleno na jednotlivé
provozní stavy. Již z podmínky Magistrátu
Ústí nad Labem, odboru majetku a dopravy
nešlo uzavřít tři hlavní dopravní uzle najed-
nou. Jedná se o Benešův most, tzv. Pětimostí
a úsek pod Větruší. Dále práce v některých uli-
cích jako např. Malá Hradební musely být na-
vázány na DIO jednoho z tří hlavních úseků,
konkrétně práce v Malé Hradební na uzavírku
Benešova mostu.

Projektová dokumentace byla součástí ten-
dru, stupeň ZDS zpracovalo Sdružení firem
Valbek, SWECO Hydroprojekt, a. s. a leader AZ
Conzult. RDS, kterou zajišťuje pro investora
sdružení PPO ÚnL provádí Sweco Hydropro-
jekt, a. s., pro kterou stavební část zajišťuje
HG partner, s. r. o. AZ Conzult se na stavbě po-
dílí i nadále, jako autorský dozor investora.

I. Ústí nad Labem, levý břeh - proti-
povodňová ochrana na Q na Labi ochra-
na silničního dopravního uzlu pod Větruší

II. Ústí nad Labem – levý břeh
město – protipovodňová ochrana
na Q na Labi
Krásné Březno – protipovodňo-
vá ochrana na Q na Labi

III. Sklad mobilních prvků PPO

Naše firma SMP CZ, a. s. zajišťuje kompletní
skladbu jednotlivých SO a PS zasahujících do
části I. Ústí nad Labem, levý břeh - protipo-
vodňová ochrana na Q na Labi ochrana sil-
ničního dopravního uzlu pod Větruší a SO
a PS úseků 13/21 a 14/21 z II. Ústí nad Labem
– levý břeh město – protipovodňová ochrana
na Q na Labi.

Stavební část Části I. – ochrana silničního do-

Základní územní dělení stavby:
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pravního uzlu pod Větruší se dělí na:

SO 1.01, 1.02 Podzemní a nadzemní
část PPO

SO 1.03 Vnitřní vody
SO 1.04 Přeložky a ochrana stáva-

jících sítí
SO 1.06 Sadové úpravy
SO 1.07 Povodňová komunikace

Část II. – Město + Krásné Březno se dělí na:
SO 2.01 Podzemní část PPO, SO 2.02 Nad-
zemní část PPO, SO 2.03 Vnitřní vody, SO 2.04
Přeložky a ochrana stávajících sítí.

Část III. – Sklad mobilních prvků PPO se dělí
na:
SO 3.01 Stavební část, SO 3.02 Přípojka nn,
SO 3.03 Osvětlení a rozvody elektro.

Technologická část je dělena na:
Část I. – ochrana silničního dopravního uzlu
pod Větruší.

PS 1.02 Mobilní protipovodňovou stěnu,
PS 1.03 Mobilní těsnící vaky potrubí + mobil-
ní čerpací jednotky do šachet. Část II. – Měs-
to + Krásné Březno PS 2.02 Mobilní protipo-
vodňové stěny, PS 2.03 Povodňová čerpací
stanice Podmokelská na stoce Y.

SO 1.01,02 a 2.01,02 podzemní a nadzemní
část. Jedná se o podzemní těsnící stěny v cel-
kové délce 1391,68 m. Stěny jsou tvořené
buď tryskovou nebo tlakovou injektáží kom-
binovaně s mikropiloty. Z celkové délky se jed-
ná o 1088,11 m injektáží a 303,57 m převrtá-
vaných velkoformátových pilot o průměru
880 mm. Délka pilot je různá, srovnávací rovi-
na je na kótě 133,00 m n. m. Piloty i tryskové
a tlakové injektáže jsou ukončené voděodol-
ným železobetonovým prahem nebo stěnou.

Celková délka protipovodňového opatření je
522,54 m. Z toho je tvořeno na 487,1 m z hli-
níkové nadzemní protipovodňové stěny , kte-

rou dodává firma JaP Jacina. Zbylých 35,44 m
povodňového opatření tvoří ŽB práh vybeto-
novaný do úrovně stávajícího terénu.
Stavební objekty vnitřní vody, které dodává
D. I. S., s. r. o. a firma PEDOTHERM, s. r. o. na
obou úsecích řeší zabezpečení chráněného
území od zpětného vzdutí kanalizacemi in-
stalací vřetenových šoupátek a zpětných kla-
pek na všech kanalizacích spojující chráněné
území s recipientem. Dále je řešeno čerpání
a odvádění dešťových vod pomocí čerpacích
vrtů včetně jejich vystrojení mobilními nebo
stacionárními čerpadly. Navrhovaná opatření
vycházejí z celkové koncepce protipovodňo-
vých opatření ochrany dopravního uzlu pod
Větruší na Q na Bílině a Q na Labi, která ma-
jí těžiště opatření v mobilních prvcích proti-
povodňové ochrany (mobilní protipovodňové
stěny, mobilní čerpací jednotky atd.).

Další stavební objekt řeší přeložky a ochranu
všech sítí, které si lze jenom představit od vo-
dovodu Spolchemie DN 600 počínaje, přes
veškeré sítě ve správě ČEZ – teplárenská, ICT.

Povodňová komunikace, šířky 7,00 m a délky
232 m má sloužit během povodně k propoje-
ní kruhového objezdu na Větruši se silnicí čís-
lo I/30 Děčín - Lovosice – Praha. Součástí ob-
jektů povodňové komunikace je chodník
a opěrná svodidlová zeď v začátku úseku, kte-
rá se napojuje na stávající komunikaci
II/613 D8.

Během realizace se stavba několikrát poza-
stavila. Jednou na základě rozhodnutí TDI
z důvodu nevyjasněného financování více-
prací mezi Magistrátem Ústí n. L. a investo-
rem, jednou z důvodu povodní, které dosáhly
10,47 m n. m., což bylo o jeden metr méně
než poslední povodně v roce 2007. Sdružení
PPO ÚnL požádalo investora o prodloužení
termínu a předložilo nový věcný a finanční
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Potřeba zlepšení účinnosti čištění odpadních
vod v Sokolově je dána zejména nedostateč-
nou hodnotou ukazatele Ncelk, tedy nedo-
statečným odstraněním dusičnanů z čištěné
vody a dále pak potřeba zpracování dováže-
ného kalu z okolních menších čistíren. ČOV je

nově projektována na
hydraulické a látko-
vé zatížení 33 000EO
a dále na dovážený kal
z okolních čistíren cca
17 000EO . Tyto hod-

66

66

harmonogram realizace. Investor Povodí La-
be s. p., se rozhodl zatím prodloužit termín do-
končení díla do 12/2013.

V současné době probíhají práce na uzlu pod
Větruší, v prvním provozním stavu. Jedná se
o objekty povodňové komunikace a celé
SO 1.01 úseky 1a -1d, 2, 3 a část 7. Práce na
úsecích Město, které provádí Viamont DSP
jsou skoro dokončené a na Krásném Březně,
jsou práce pod vedením D. I. S. prováděny sou-
běžně s dopravním uzlem pod Větruší.

Karel Prokeš

ÚDV EMERÁN... PODRUHÉ

Zakládání usazovacích nádrží

Rozšíření stávaj íc í
Úpravny důlních vod
Emerán v Bílině bylo za-
hájeno v dubnu loňské-
ho roku pro našeho ob-
jednatele Sdružení Pro-
deco, a. s. a SD-Rekul-
tivace, a. s. a investora
Severočeské doly, a. s.

Hlavním úkolem bylo zvýšit kapacitu stávající
úpravny na 500 l/s při splnění stanovených zá-
konných limitů vypouštění důlních vod, je-
jichž znečištění představují především ne-
rozpuštěné látky (NL), mangan (Mn) a železo
(Fe).
Společně se zahájením demolic a realizací
hrubých terénních úprav začalo zpracovávání
a projednávání realizační projektové doku-
mentace, která byla též součástí našeho kon-

traktu. Plynule jsme
přešli do fáze zaklá-
dání, které začalo ŽB
pilotami pod všemi
třemi usazovacími
nádržemi a techno-
logickým objektem.
Pak nás ale potrápila
příprava pláně, pře-
devším v oblasti
dvou nejníže polože-
ných usazovacích
nádrží. Nepříznivá
skladba původních

podkladních vrstev, kterou představovala
kombinace navážek, jílů, neúnosných písků
a přítomné spodní vody, se stala mírnou brz-
dou hned na začátku výstavby. Prováděla se
téměř celoplošná výměna podloží pod těmito
dvěma nádržemi v mocnosti cca 30 - 50 cm
z aditivovaného granulátu. Následovala reali-
zace vlastních železobetonových nádrží o veli-
kosti každé z nich 55 x 14 m. Vedle Divi-
ze 2 tvořil jednu z nich náš nejvýznamnější
subdodavatel této akce - společnost Kle-
ment, a. s., jenž byl dodavatelem i hlavního
technologického objektu. Ten je tvořen nos-
nou ocelovou konstrukcí a opláštěním King-
span.
Do příchodu zimy byly kompletně dokončeny
železobetonové konstrukce usazovacích ná-
drží a byl opláštěný technologický objekt. Na-
šimi vlastními kapacitami jsme již za polovi-
nou rozpracovanosti železobetonového prů-
chozího a průlezného kanálu, určeného pro
páteřní trasy trubních a kabelových tras. Na
nové vyrovnávací nádrži byla zrealizována ta-
ké celoplošná sanace podloží, byl položen pro-
vizorní odvodňovací drén u paty hráze sou-
sední vyrovnávací nádrže pro zachycení a od-
vedení prosakujících vod. S ohledem na míst-
ní dispozici a základové poměry byla nově bu-
dovaná vyrovnávací nádrž celkově zkrácena
a rozšířena, takže její finální půdorysná veli-
kost v úrovni dna je 115 m x 45 m a celková re-

Vyrovnávací nádrž

Pohled na nové ÚDV z JV

Celkový pohled ze SZ

Pohled na nové ÚDV ze Z

tence činí 22 500 m . V zimním období práce
na stavbě pokračovaly pozvolna. Probíhaly
stavební úpravy a instalace páteřních tras
v technologickém objektu, dokončil se že-
lezobetonový kanál. V té době byla již reali-
zační projektová dokumentace vypracována
i schválena a začaly se zajišťovat technolo-
gické části ve spolupráci se společností Arko.
Po opadnutí mrazů se prováděly v areálu ÚDV
zpětné zásypy v souběhu s venkovními inže-
nýrskými sítěmi. Zahájily se montáže techno-
logických částí, včetně kalového hospodář-
ství zajišťovaného přímo naším objednate-
lem. Až při příznivějších klimatických pod-
mínkách jsme mohli opět navázat dalšími pra-
cemi na rozpracovanou vyrovnávací nádrž. To
se však výstavba tohoto objektu dostávala už
na kritickou cestu ve vztahu k celkovému ter-
mínu dokončení díla. Bylo tedy nezbytné de-
tailně zkoordinovat a dodržovat návaznosti
v jednotlivých úsecích a tyto ještě vzájemně
mezi sebou. Jednalo se o úpravy dna a svahů,
dále montáže izolačního souvrství, drátkobe-
tonové desky a pokládky panelů k opevnění
svahů, což realizovala Divize 2 a zemní práce
firma Šilhánek a syn.

3 V období dubna jsme s provozovatelem pů-
vodní úpravny dohodli zvláštní režim odvá-
dění vod za účelem odstavení stávající usazo-
vací nádrže a krátkodobém umožnění prací
i na rozdělovacích jímkách, jejichž železobe-
tonové povrchy bylo nutné nejprve zasano-
vat. Tyto práce v požadovaných termínech
a kvalitě provedla společnost Freyssinet. Ná-
sledovalo osazení technologie, současně s po-

kračujícími montážemi na nové části ÚDV
Emerán.
Poslední komplikací na cestě ke zdárnému
dokončení díla se stalo období měsíce červ-

na. Byly před námi do-
končovací práce, fi-
nální terénní úpravy
a realizace zpevně-
ných ploch. Přestože
nás povodně přímo
nepostihly, v důsled-
ku zvýšených srážek
a promáčených ploch
jsme v těchto zbývají-
cích pracích postupo-
vali velmi pomalu.
I přes veškeré nesná-
ze jsme stavbu v závě-
ru června úspěšně do-
končili a předali ob-
jednateli. Za vynalo-
žené úsilí chci podě-
kovat všem obchod-
ním partnerům, kole-
gům ze skupiny SMP
a provozovateli za
vstřícnost a součin-
nost nejen při staveb-
ních úpravách na pů-
vodní části ÚDV.
Úpravnu jsme ještě
neopustili, protože
v současné době pro-
bíhá za naší účasti
zkušební provoz k pro-
kázání splnění poža-
dovaných parametrů.

Odvodnění pláně vyrovnávací nádrže

Milan Bernard

ARKO
Intenzifikace ČOV Sokolov - I. etapa

Pohled na ÚDV - ve výstavbě



FREYSSINET
Obchodní úsek

Firmě FREYSSINET CS je ze strany jejích akci-
onářů určena specializovaná stavební čin-
nost v oblasti České a Slovenské republiky.
Jak velká většina našich kolegů z firem ve sku-
pině VINCI ví, naše firma v minulém období,
zvláště v předchozím roce 2012, se velmi těž-
ce potýkala s poklesem zakázek v oborech sta-
vebnictví, na které je firma FREYSSINET úzce
specializována. Propad zakázek souvisel s pro-
bíhající krizí ve stavebnictví v ČR a zvláště pak
s investiční politikou státu v oblasti výstavby
dopravní infrastruktury. Co se týká Slovenské
republiky, tam byla situace poněkud lepší,
soutěžila se zde celá řada dopravních staveb,
ovšem zahájení jejich realizací postupně ča-
sově sklouzávalo až do letošního roku.

Ve firmě FREYSSINET CS lze rozčlenit práci ob-
chodního úseku do dvou základních skupin.
V prvé řadě jsou to zakázky subdodavatelské,
které jsou spojené s technologiemi předpí-
nání (lanové a tyčové předpětí stavebních kon-
strukcí, mostní závěsy), geotechniky (lanové
a tyčové horninové kotvy, svorníky, hřebíky,
mikropiloty), manipulace s těžkými břemeny
(hydroservis), speciální technologie ( spojko-
vání betonářské výztuže) a neposlední řadě
prodej specializovaných materiálů potřeb-
ných ve stavebnictví (mostní ložiska, prvky
pro spínání bednění a další). Toto je pouze zá-
kladní přehled a tyto subdodavatelské čin-
nosti naší firmy jsou již historicky spjaty s trvá-
ním naší firmy.

Ve druhé řadě pracuje obchodní úsek na zís-
kání zakázek, jako generální dodavatel, even-
tuálně i rozhodující subdodavatel. Jsou to no-
vé zakázky, spojené s rozšiřováním našeho
portfolia činností firmy, tj. sanace a rekon-
strukce stavebních konstrukci, zesilování sta-
vebních konstrukcí apod. Tyto činnosti jsou
spojeny s nedávným vstupem druhého maji-
tele FREYSSINET FPC do naší firmy.

Po personální restrukturalizaci naší firmy kon-
cem roku 2012, sestává náš obchodní úsek ze
dvou obchodních náměstků a asistentky. Ti
mají na starost přípravu a získání zakázek pro
naši firmu v uvedených oborech.

Nyní se vrátíme k současnému stavu zakázek
v naší firmě. Současná, nově organizovaná ob-
chodní činnost v ČR a SR v naší firmě a spolu-
práce mezi firmami skupiny VINCI přináší již
pro naši firmu první ovoce. Oproti loňskému
roku se našemu obchodnímu úseku daří zís-
kávat více zakázek a rozšiřovat zásobu práce
pro další období roků 2013 a 2014. Samozřej-

mě to klade velké nároky
na práci obchodního úse-
ku a následně na chod ce-
lé firmy. Nechceme zde
otvírat obecně známá fak-
ta, že v současné době
jsou ceny ve stavebnictví
velmi nízké, v některých
případech pod úrovní pří-
mých nákladů a firmy si
zakázky „kupují“, dotují
je z jiných činností. Toto
se naší firmy netýká. Jed-
nak nemáme zdroje k do-
tování nesmyslných cen

noty jsou dostatečné i pro případné rozšiřo-
vání městských periferií. Dalším důležitým
prvkem je také zastaralost a nefunkčnost ně-
kterých technologických prvků, zejména v ka-
lovém hospodářství.

Čistírna odpadních vod Sokolov se nachází
v severní části města Sokolov, na pravém bře-
hu řeky Ohře, v průmyslové zóně a sousedí
s obcí Těšovice. Stavba je financována za pod-
pory Evropské unie - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního fondu Životní prostředí
a městem Sokolov. Zhotovitelem stavby je
společnost ARKO TECHNOLOGY, a. s. Tech-
nický dozor investora provádí společnost GPL
INVEST, s. r. o. Tendrovou projektovou doku-
mentaci vyhotovila projekční kancelář EKOE-
KO, s. r. o. Provozovatelem ČOV je Veolia Voda
Vodohospodářská společnost Sokolov. Práce
byly zahájeny letos 15. března vypuštěním tře-
tí části biologické linky. Následovaly práce na
demontážích kalového hospodářství
a uskladňovacích nádrží. Další postup prací je
v mírném skluzu oproti harmonogramu
zejména vlivem povodně z přelomu května
a června, kdy byla několik dnů v provozu po-
vodňová čerpací stanice. K přímému zapla-
vení ČOV nedošlo, ale vzhledem k silnému
podmáčení terénu a blízkosti toku řeky Ohře,
nebylo možné provádět práce související se
založením vyhnívací nádrže a nádrží usklad-
ňovacích. Časovou ztrátu se snažíme dohá-
nět, ale zásadní vliv bude mít podzimní poča-
sí, které je zde na úpatí Krušných hor poměr-
ně nestálé. Termín dokončení stavby je
31. 1. 2015.

Pro lepší představu prováděných prací nej-
prve nastíním původní uspořádání ČOV a ná-
sledně nový stav po rekonstrukci.

Stávající biologická linka se skládá ze tří částí.
Jednotlivé části jsou dále děleny podélnými
dělícími stěnami s meandrovitým průtokem,
který nelze regulovat. Skládají se ze čtyř oxic-
kých-nitrifikačních částí (prokysličovaných
stlačeným vzduchem) a dvou anoxických-
denitrifikačních částí míchaných ponornými
míchadly. Uspořádání částí je následující de-

Biologické čištění trochu jinak, dosazovací nádrž

nitrifikační, dvě nitrifikační, denitrifikační
a nitrifikační. V nitrifikačních částech probíhá
biologické odstraňování organických znečiš-
tění. V denitrifikačních částech dochází k re-
dukci dusičnanů přiváděných externí recir-
kulací aktivační směsi za přítomnosti přivá-
děného organického substrátu. Zdrojem stla-
čeného vzduch pro nitrifikační části jsou tři
dmychadla, každé o výkonu 4 400 m /h nasá-
tého vzduch. V provozu jsou dvě, třetí je zálo-
ha. Na biologickou linku navazují dosazovací
nádrže, kde dochází k separaci aktivovaného
kalu od biologicky vyčištěné odpadní vody.
Nádrže jsou dvě kruhové a dvě podélné. Z do-
sazovacích nádrží odtéká vyčištěná odpadní
voda přes nornou stěnu a dále měření -
Parschallův žlab do koryta řeky Ohře. Usaze-
ný aktivovaný kal je v dosazovacích nádržích
stírán pojezdovým mostem do prohlubně ve
dně nádrže a čerpán do čerpací stanice vrat-
ného kalu. Vratný kal je čerpán na začátek bio-
logické linky. Přebytečný kal je odtahován
z potrubí vratného kalu do usazovací nádrže,
kde se smísí s primárním kalem. Dále je kal
čerpán do vyrovnávací nádrže a odtud do vy-
hřívané jednostupňové vyhnívací nádrže. Zde
vznikající bioplyn je jímán v mokrém plynoje-
mu. Z vyhnívací nádrže je vyhnilý - stabilizo-
vaný kal přepouštěn do tří uskladňovacích ná-
drží. Odtud je dále čerpán na síto pásový lis,
kde dochází k odvodnění kalu. Odvodněný kal
je v kontejnerech odvážen na uložení.

V rámci I. etapy intenzifikace ČOV dojde ke
zrušení podélného meandrovitého uspořá-
dání tří linek biologického čištění. Linky bu-
dou rozděleny čtyřmi příčnými dělícími stě-

nami na dvě denitrifikační,
dvě nitrifikační části a náto-
kový selektor. Rozdělení bu-
de následující - denitrifika-
ce, nitrifikace (regenerace
kalu), nátokový selektor, de-
nitrifikace, nitrifikace. Ná-
toky do první denitrifikační
části a nátokového selek-
toru budou měřitelné. Po-
měr bude 15 % první denit-
rifikace, 85 % selektor. Tím-
to uspořádáním dojde k do-
sažení potřebné hodnoty
Ncelk 15 mg/l měřené na
odtoku vyčištěné odpadní
vody. Pro provzdušnění bu-
dou i nadále sloužit stávají-
cí dmychadla. Dojde pouze
k osazení frekvenčního mě-
niče ke třetímu záložnímu
dmychadlu, aby bylo mož-
né dmychadla střídat řídí-
cím systémem.

V rámci intenzifikace bude provedena úprava
stávajících rozvaděčů dotčených provozních
souborů a bude dodán nový hardware i soft-
ware pro řízení chodu ČOV.

Dalším stěžejním prvkem I. etapy bude také
rozšíření kalového hospodářství. Dojde k vý-
razné modernizaci zahušťování kalu, a to osa-
zení síťového rotačního zahušťovače, floku-
lačního reaktoru, automatizované stanice flo-
kulantu a dalších zařízení, která budou slou-
žit k zahuštění primárního kalu na sušinu
4,5 - 5,5 %. Sušina bude čerpána do nově vy-
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Nové uskladňovací nádrže

Nový základ pro nádrž primárního kalu

budované nádrže primárního kalu s pro-
vzdušňovacím roštem. Odtud bude čerpána
do vyhnívací nádrže. Zde dojde k rozšíření ze
stávajícího jednostupňového na dvoustup-
ňové vyhnívaní. Toho bude dosaženo vybudo-
váním nové vyhnívací nádrže. První stupeň vy-
hnívání bude probíhat ve stávající nádrži. Zde
jako dosud bude přiváděn ohřátý kal z výmě-
níku voda - kal. Druhý stupeň, nově vybudo-
vaná nádrž, bude nevyhřívaný. Obsah bude
nově míchán bioplynem i mechanicky mí-
chadly. Jímaný plyn bude uskladněn v rekon-
struovaném suchém membránovém plyno-
jemu o obsahu 450 m , což je navýšení
o 200 m oproti stávajícímu mokrému. Vyhni-
lý stabilizovaný kal bude uskladněn ve dvou
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Povodňová čerpací stanice

nových uskladňovacích nádržích, které bu-
dou vybudovány v místě stávajících. Třetí stá-
vající uskladňovací nádrž bude zrušena bez
náhrady. Dojde také k modernizaci odvodně-
ní kalu, kde bude osazena nová odstředivka
a provedeny stavební úpravy objektu.

ě bude vybudována také kogenerační sta-
nice pro výrobu elektrické energie z jímané-
ho bioplynu, čímž dojde k citelnému snížení
nákladů za elektřinu. Součástí první etapy in-
tenzifikace jsou také drobné úpravy povod-
ňové čerpací stanice, přítokové stoky, prove-
dení nových a opravy stávajících komunikací
a osazení stanic pro příjem dovážených od-
padních vod a kalu.

Jako zajímavost bych uvedl spolupráci při
údržbě čistírny mezi provozovatelem a divo-
kými kachnami. Ty pravidelně již několik let
provádějí „údržbu dosazovacích nádrží“, a to
odstraňování řas, které se v relativně teplé
a dobře prokysličené vodě dobře množí.

V závěru bych chtěl vyzdvihnout vynikající
spolupráci s pracovníky provozovatele ČOV,
a to na všech úrovních.

Nov

Jaroslav Grmela



STAVBY MOSTOV SLOVAKIA

Za společnost SMS bychom zde dnes chtěli prezentovat jednu z přelomových zakázek
naší firmy, stavbu Zvolen. Tuto stavbu zajišťuje středisko ing. Branislava Čičmance
a než si o této stavbě přečtete něco podrobnějšího, chtěl bych využít této příležitosti a
Brunovi a celému jeho týmu poděkovat za práci, kterou zde odvádějí.

Milan Svoboda

našich dodávek a prací a potom, logicky, naši
oba majitelé nám to zakazují a přísně kontro-
lují každou zakázku.

Z významných zakázek, které jsme již zahájili
nebo v krátké budoucnosti zahájíme je mož-
no jmenovat, z oblasti předpínání: větší stav-
by na Slovensku – mostní objekty v Trenčíně
pro SMS, mostní objekty na stavbě dálnice
D1 v úseku Fričovce - Svinia a Jánovce - Jab-
lonov pro SMS a Eurovia.

ČR připravujeme možnou spolupráci na
stavbě R49 úsek Hulín – Fryšták SO 209 s Eu-
rovií, jednáme o možné spolupráci na dostav-
bě mostních objektů na D8 s Eurovií a VHS
Teplice a výstavbě nového sila na cukr v Čes-
kém Meziříčí. Nyní jednáme o možných sub-
dodávkách s firmou Eurovia na zahájené re-
konstrukci dálnice D1. Dále nabízíme před-
pětí řadě firem a aktivně se zúčastňujeme ve-
řejných soutěží a soutěží o výběr subdodava-
telů.
Z našich subdodávek z oblasti geotechniky se
zmíníme o větší stavbě Mokré Lazce na hra-
nici okresů Ostrava – Opava, kde jsme zaháji-
li, společně s firmou SOLETANCHE, dodávku
trvalých tyčových kotev pro Eurovii, celou řa-
du menších subdodávek kotev pro různé fir-
my realizujeme a o další nyní soutěžíme.
V oblasti hydroservisu v ČR spolupracujeme
se SMP CZ na stavbě v Kopřivnici, zahajujeme
spolupráci na stavbě Čelákovická lávka s Met-
rostavem, budeme provádět kompletní repa-
si hydraulických technologií na skruži pro
SMS pro stavby na Slovensku a připravujeme
a jednáme o výsunu mostní konstrukce přes
D3 na stavbě Sudoměřice u Tábora. Za zmín-
ku určitě stojí i jednání o výsunu mostní kon-
strukce na stavbě Rudná na Ostravsku. Pro
stavby na Slovensku se nyní zúčastňujeme
přípravy pro stavby mostů – nosný systém
MHD v Bratislavě se sdružením SMP CZ – Eu-
rovia a jednáme o dalších drobnějších zakáz-
kách.
Co se týká prodeje materiálů, vlastní prodeje
standardně probíhají a kolísají s množstvím
zahajovaných staveb jak v ČR, tak ve SR. Musí-
me se zde ovšem zmínit o prodeji ložisek jak
hrncových, tak elastomerových, protože ten-
to nový náš prodejní artikl se začíná na sta-
vebním trhu v ČR i SR dobře nabízet i prodá-
vat. Jedinou černou tečkou v této oblasti jsou
stále dlouhé dodací termíny u získaných do-
dávek ložisek, způsobené kapacitou našeho
zahraničního dodavatele. Pracujeme stále na
zlepšení tohoto nedostatku, ale bude to ještě
„běh na dlouhou trať“.

Tento stručný výčet činností obchodního úse-
ku v oblasti subdodavatelských aktivit naší fir-
my zakončím přáním, aby se i nadále, v dneš-
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ní složité době pro stavební firmy, dařilo zís-
kávat smysluplné zakázky, které nás uživí
a přinesou firmě a akcionářům alespoň mini-
mální zisk.

V oblasti sanací se firma již od r. 2011 ucháze-
la o zakázku na stavbě Kompletní oprava EP-
RU OB11. Po několika kolech soutěže jsme
získali zakázku, na kterou byla na začátku
r. 2013 podepsaná smlouva o dílo.

V rámci našich aktivit v oblasti sanací a re-
konstrukcí jsme se zúčastnili několika soutě-
ží o veřejnou zakázku vypisovaných státní
správou, krajskými úřady nebo magistrátem
hl. města Prahy resp. Technickou správou ko-
munikací, kde jsme zatím uspěli ve dvou za-
kázkách. Na jedné z nich „Výměna dilatací na
rampě L Barrandovského mostu“ úspěšně ko-
operujeme se SMP. V těchto zakázkách jsme
v pozici generálního dodavatele.

U soukromých investorů vyhledáváme za-
kázku u průmyslových podniků, připravili
jsme např. návrh na opravu střešní shedové
konstrukce výrobní haly v areálu Kovosvit
MAS Sezimovo Ústí a pro zadavatele jsme ve
spolupráci s projekční kanceláří a techniky Di-

vize 2 SMP CZ vypracovali studii na sanaci té-
to střechy. Rozhodnutí vedení Kovosvitu re-
konstrukci na kompletní výměnu střešní kon-
strukce nás ale vyřadilo ze hry. Zúčastnili
jsme se soutěže ve výběrových řízeních na za-
kázky v Plzeňském Prazdroji, ve Spolchemii
Lovosice a ve Škoda Auto, a. s. Mladá Boleslav.
V posledně jmenovaném případě jednáme
o zakázce na rekonstrukci Parkovacího do-
mu, ale už jen jako subdodavatel.

V součinnosti s obchodním útvarem a vede-
ním SMP jsme získali zakázku na 3 vodoje-
mech PVK, kde v současné době již zahajuje-
me sanační práce jako GD. Jak je výše uvede-
no, spolupráce ve skupině VINCI a především
se SMP přináší práci i pro Freyssinet. Získali
jsme ve výběrovém řízení zakázku na ÚV Břec-
lav Kančí obora.

Naše obchodní oddělení úzce spolupracuje
s obchodním útvarem vedoucího skupiny
SMP CZ především ve vyhledávání zakázky,
ve zpracování nabídek a vzájemné informo-
vanosti. Proto věřím, přestože prognózy ve
stavebnictví avizují další pokles, že tyto horší
doby překonáme a budeme v příštích letech
úspěšní.

Antonín Plánička
Jaroslav Zíma

pokračujú obrovským tempom práce na bu-
dovaní násypu hlavnej vetvy k mostu SO 102,
ktorý prekleňuje komunikáciu I/50.

Budovanie cestných telies pokračuje veľkým
tempom aj z titulu spustenia oboch hlavných
komunikácií do predčasného užívania ku dňu
31. 10. 2013. Tieto cestné telesá pre nás bu-
dujú naši partneri zo skupiny VINCI – spoloč-
nosť EUROVIA SK.

Súčasne sa robí aj rekonštrukcia cesty I/50
v úseku 1,7 km, ktorá prebieha za neustálej
premávky v menších úsekoch. Zahŕňa výme-
ru ložnej a obrusnej vrstvy, rozširovanie pru-
hov, výmenu obrubníkov, zvodidiel, svetelnú
križovatku, čistenie kanalizácie a mnoho ďal-
ších menších prác súvisiacich s rekonštruk-
ciou daného úseku cesty.

Ostatné menšie objekty prebiehajú kontinu-
álne s výstavbou hlavných trás. Sú to objekty
prekládky svetelnej signalizácie, verejného
osvetlenia, oplotenia, regulácie potoka, cest-

nej kanalizácie a mnohých menších úprav
a prác potrebných k úspešnému dokončeniu

Branislav Čičmanec

Stavba: I/50 Zvolen – Pustý Hrad, Neresnica, III. etapa

Naša spoločnosť už od
začiatku roka 2012 rea-
lizuje stavbu v meste
Zvolen pod Pustým Hra-
dom. Jedná sa o mimo-
úrovňovú križovatku

ciest 1. Triedy I/50 – smer Bratislava – Košice
a I/66 smer Zvolen – Krupina.

Naša firma sa nachádza v úplne novej pozícii,
pretože stavbu realizuje ako hlavný zhotovi-
teľ, pod priamym investorom, ktorým je Slo-
venská správa ciest. Stavbu realizujeme ako
Združenie dvoch firiem – STAVBY MOSTOV
SLOVAKIA, a. s. a SMP CZ, a. s. Toto združenie
koná prostredníctvom STAVBY MOSTOV SLO-
VAKIA, a. s., ktorá má väčšinový podiel.

Stavba je mimoriadne náročná, pretože sa rea-
lizuje v blízkosti centra mesta, v obytnej a pri-
emyselnej zóne, za neustálej premávky na
oboch štátnych cestách, pričom táto doprava
prakticky prechádza stredom stavby a pred-
stavuje priemerne 30 000 áut denne.

Stavba pozostáva z 56 ob-
jektov, ktoré zahŕňajú pre-
kládky inžinierskych sietí
– VN, NN, telekomuni-
kačných sietí, parovodu,
plynu, prekládky kanali-
zácií, vodovodu, demolač-
né objekty, mosty, želez-
ničný most, úpravu želez-
ničnej trate a cestné tele-
sá.

V súčasnosti sú už dokon-
čené skoro všetky objekty
prekládok, sú hotové
mosty, múry a vo veľkom sa budujú cestné te-
lesá hlavných ciest.

SO 101 – hlavná cesta I/50 v smere Bratislava
– Košice

Pravá časť danej komunikácie je už v do-
časnej prevádzke a buduje sa ľavá strana a ná-
syp vetvy Zvolen- Krupina.

Na SO 102 – rekonštrukcia cesty I/66, ktorá
prevádza dopravu na smer Šahy (Maďarsko)

Stavitelé „ticha” z kolínského obchvatu

Kolínský obchvat připomíná dálnici. Charak-
terizují ho plynulé oblouky, elegantně vyře-
šené stoupání, odbočovací pruhy, mimoúrov-

ňové křížení, mosty spojující údolí, kilometry
svodidel a velké navigační cedule. Uvidíte ta-
ké celou galerii protihlukových opatření, počí-
naje betonovými stěnami, přes plexiskla až
po perforované plechy na vybraných místech
estakády. Konkrétně o pohltivých stěnách,
které postavili je montážníci ze střediska 21
VMS pod vedením ing. Jiřího Diviše.

Připomeňme, že kolínský obchvat je osmiki-

SO 101 + 202 SO 102

SO 101 + 202



lometrová přeložka silnice I/38 za více než
dvě miliardy korun, na kterou město čekalo
bezmála čtyřicet let. Navrhnout, schválit a na-
konec postavit náročný obchvat byl boj s větr-
nými mlýny. Do posledních chvil se projekt
zdržoval řadou rozvleklých jednání, a to nejen
s vlastníky dotčených pozemků, ale také s je-
ho tvůrci museli vyrovnat s názory nejrůzněj-
ších společenských organizací, od ochranářů,
až například po hnutí „Proti hluku“. Nakonec
se po nezbytném archeologickém průzkumu
začalo v březnu 2009 konečně stavět. U po-
klepu základního kamene tehdy stál premiér
české vlády Mirek Topolánek, ministr dopra-
vy Petr Bendl, generální ředitel ŘSD Alfréd
Brunclík a další hosté… kdeže loňské sněhy
jsou. Důležitější však bylo, že o tři roky pozdě-
ji, na podzim 2012, bylo hotovo.

Trasa obchvatu vede jižně od centra Kolína
a prochází katastry Kolína, Štítar, Polep, Nebo-
vid a Nové Vsi. Dílo nahradilo dosavadní trasu

silnice I/38, která procházela středem města,
díky tomu z Kolína „zmizela“ téměř třetina
aut. I když trasa obchvatu není úplně ideální,
protože zvítězila kratší, levnější varianta, lidé
z příměstských částí, především ze Štítar,
(podle nich to není obchvat v pravém slova
smyslu, ale jen posunutí průtahu do jiné měst-
ské části) přes všechny výhrady protihlukové
bariéry oceňují.

Jak nám řekl ing. Jiří Diviš, v zadání bylo vybu-
dovat osm objektů protihlukových stěn, které
by pomohly odhlučnit průjezdy zastavěnými
lokalitami. V konečném součtu bylo na ob-
chvatu postaveno 1 850 metrů speciálních ba-
riér -těchto liniových clon- ve výšce od čtyř
do pěti metrů. Stěny se začaly stavět v červnu
2011 a o rok později, na konci října, bylo hoto-
vo. Kdyby se sečetl čas, který byl výstavbě bě-
hem celého roku protihlukovým stěnám za-
svěcen, byly by z toho více jak čtyři měsíce usi-
lovné práce.

Přesto se například Občanské sdružení Ko-
línsko obává, i po všech opatřeních, velkého
hluku kolem silnice a dokonce připravilo peti-
ci, která bude žádat nápravu.

„Pracovali jsme na
základě schvále-
ného odborného
projektu,“ kon-
statoval ing. Diviš,
„a naše dílo bylo
odvedeno v poža-
dované kvalitě,
o tom se může
ostatně každý pře-
svědčit, nemáme
se za co stydět.“

Podle slov kolín-
ského starosty Ví-
ta Rakušana bude
konečný vliv stav-
by na dopravu

a nejbližší okolí znám do konce roku, jeho slo-
va nám potvrdil i ing. Karel Přibyl z kolínského
ŘSD, který se na tomto vyhodnocení podílí.

Finanční útvar

Vedení SMP CZ se ve
shodě se svým akcioná-
řem, VCFCE, rozhodlo
spojit síly několika dce-
řiných společností v Čes-
ké republice a na Slo-
vensku, a to vytvořením

Skupiny SMP. Administrativní a finanční otáz-
ky budou v mé kompetenci, administrativně-
finančního ředitele tak, aby došlo ke sladění
postupů a pravidel vedení, stejně tak, aby by-

lo možno vyhovět potřebám jednotlivých spo-
lečností. Pomáhat mi bude zástupkyně AFŘ
Lucie Zímová a současní ekonomičtí náměst-
ci, kteří vedou finance v dceřiných společ-
nostech SMP CZ – navíc se budu moci spo-
lehnout na podporu Felixe Wintra, nového
ekonomického ředitele SMP CZ a Antonína
Raka, nového ekonomického ředitele Prům-
stavu.

Crosnier LecontePatrick

Jakost

V oblasti jakosti se udá-
lo několik zajímavých
věcí, které stojí za po-
zornost.

Nejprve bych chtěla
oznámit, že jsme získali certifikát organizace
oprávněné pracovat pro ČEZ v rámci jaderné
energetiky. IMS JE je na intranetu v sekci VŘ.

Dále bylo začátkem prázdnin vyhodnoceno
1. kolo interních auditů a již se připravuje
2. kolo, které s pár obměnami začne v září
2013. Výsledky IA jsou na intranetu. Hodno-
cení je po dvizích, střediscích i pro jednotlivé
stavby. Vedoucí středisek dostali zápisy s ne-
shodami, na které je potřeba se soustředit.
Druhé kolo auditů se mimo svůj obvyklý zá-
běr bude věnovat také plnění cílů roku 2013,
které máte nastavené pro stavby.

V měsíci srpnu se konaly externí audity pro ob-
hajobu certifikátu QMS, HSMS a EMS (systé-
mů řízení jakosti, bezpečnosti práce a ochra-
ny zdraví při práci a ochrany ŽP). Všechny kon-
trolované stavby prošly auditem bez zápisu,
což znamená bez jediné neshody a já ještě
jednou děkuji stavbyvedoucím za jejich čas
a úsilí, které auditům věnovali. Audit se konal
na stavbách Most Jesenný (D 1), Ústí nad Orli-
cí a Uherské Hradiště (D 5 + D 2) a na stavbě
úpravna vody Kančí Obora (D 5). Audity také
proběhly ve stálých provozovnách D 2, o po-
znání lépe proběhl audit ve výrobně Prefa.

BOZP

BOZP se již na většině staveb stala důležitou
součástí každodenní práce. Již v minulém čís-
le zpravodaje byl zmíněn téměř rok bez regis-
trovaného úrazu, v době kdy tento článek vzni-
ká je to již 14 měsíců. A to je výborná zpráva.

K udržení a i zlepšení stavu bezpečnosti na na-
šich stavbách by měl přispět projekt Tempus,
který se pomalu rozšiřuje v naší firmě
a o kterém byl dlouhý článek v minulém čísle.
Teď již mohu oznámit, že Projekt Tempus vy-
hrál cenu inovace v oblasti bezpečnosti ve
střední Evropě. Členové D 5, kteří se na vzni-
ku podíleli budou odměněni a jejich projekt
postoupí do celosvětového finále.

Stavební poezie

Edita Miláčková

10 let

15 let

20 let

25 let

30 let

35 let

u firmy

u firmy

u firmy

u firmy

u firmy

u firmy

Ing. , vedoucí střediska, pracuje ve firmě od 14. 7. 2003
p. , stavbyvedoucí, pracuje ve firmě od 3. 11. 2003
Ing. , stavbyvedoucí, pracuje ve firmě od 1. 7. 2003
p. , referent, pracuje ve firmě od 3. 11. 2003

p. , stavební dělník, pracuje ve firmě od 1. 4. 1998
Ing. , specialista-projekce, pracuje ve firmě od 2. 3. 1998
Ing. , specialista – projekce, pracuje ve firmě od 3. 8. 1998
pí. , vedoucí laboratoře, pracuje ve firmě od 5. 1. 1998
Ing. , specialista OJZ, pracuje u firmy od 2. 11. 1998

p. , stavební dělník, pracuje u firmy od 19. 4. 1993
p. , stavební zámečník, pracuje u firmy od 4. 10. 1993
p. , asistentka – sekretářka, pracuje u firmy od 1. 1. 1993
Ing. , ekonomický ředitel, pracuje u firmy od 1. 4. 1993

Ing. , geodet, pracuje u firmy od 1. 5. 1988
p. , řidič nákladních aut, pracuje u firmy od 7. 11. 1988

pí , stavební dělník, pracuje u firmy od 5. 9. 1983
p. , stavbyvedoucí, pracuje u firmy od 1. 9. 1983
p. , stavební elektrikář, pracuje u firmy od 1. 6. 1983
p. , ředitel dceřiné společnosti – SMS Slovakia, u SMP od 7. 10. 1983

p. , řidič autojeřábu, pracuje u firmy od 3. 11. 1978
p. , vedoucí střediska, pracuje u firmy od 6. 11. 1978

Fiala Josef
Džula Jan

Sommer Vladimír
Chmelíková Raková Lenka

Duspiva Jiří
Chmelík Jiří
Lebedová Marie

Pilátová Milena
Poláková Pavlína

Košař Jindřich
Kůla Jaroslav
Ludvíková Dana

Wintr Felix

Nol Stanislav
Ševčák Josef

Doušová Václava
Jelínek Petr
Reichert Zdeněk
Svoboda Milan

Jendruščák Luděk
Jindra Jindřich

Pracovní jubilea v roce 2013

PERSONÁLNÍ ÚTVAR

Vlastimil Vavřín

JAKOST, BOZP, OCHRANA ŽP



Nový školní rok i v pracovním životě odstar-
tovává další pracovní sezónu. Po dovolených
jsme všichni náležitě odpočatí, a tak nastává
ideální okamžik pustit se s vervou do nových,
dalších úkolů. Závěr té minulé pracovní sezó-
ny byl završen získáním velkých projektů –
mostu přes Dunaj v Bratislavě, ÚV v Plzni
a i projekt ÚČOV v Praze se posunul o trochu
blíž ke svému zahájení (mimochodem, od
podpisu smlouvy uplynuly již téměř 2 roky).
Zásoba práce je tedy na úrovni, kdy se může-
me v klidu věnovat pracovním úkolům.
V obecné rovině mám na mysli úkoly vyplýva-
jící z přijaté „Strategie zdravého růstu“ skupi-
ny na roky 2013 – 2016. Celá strategie byla
prezentována na setkání vedoucích pracov-

níků naší společnosti i dceřiných a sester-
ských společností.

V personální oblasti je stěžejním úkolem sjed-
nocení personálních procesů u všech společ-
ností patřících do Skupiny SMP. V praxi se jed-
ná o sjednocení postupů a úrovní v procesech
plánování personálních kapacit, zajištění pra-
covníků (nábor), nástupu / výstupu, mzdové
oblasti, zapracování / zaškolení nových za-
městnanců, hodnocení zaměstnanců, gene-
rační obměny, řízení talentů, vzdělávání, roz-
voji zaměstnanců, benefitů, systému odměn,
struktury a pracovních pozic THP, pracovních
náplní, kompetencí, společenské zodpověd-
nosti a personálního reportu.

Z personálního útvaru

Celý proces je naplánován tak, abychom jej v průběhu příštího roku mohli sjednotit

Audity + doporučení

Sjednocení Kolektivní smlouvy,
Mzdové směrnice a interních předpisů

Odsouhlasení vedením společností
Skupiny SMP CZ

Komunikace směrem k zaměstnancům,
implementace

Realizace podle sjednocených pravidel

3Q
2013

4Q
2013

1Q
2014

2Q
2014

3Q
2014

4Q
2014

XX

X X

X X X

X X

X X X X

X

mi, na druhou stranu tyto pozice mnohdy ne-
můžeme nabídnout našim zaměstnancům,
protože tyto kompetence nenaplňují. Vytvo-
ření Skupiny SMP a sjednocení personálních
procesů je jeden ze způsobů, jak se se sou-
časnými změnami dokážeme vypořádat.

Pavel Kameník

Sjednocení personálních procesů má do bu-
doucna umožnit bezproblémové mezioboro-
vé i mezifiremní přechody zaměstnanců.
V současné době, kdy se zcela mění prostředí
i možnosti firem, je realitou, že nám chybí urči-
tý typ zaměstnanců s určitými kompetence-

... MILANA SVOBODU
ředitele společnosti a předsedy představenstva SMS, a. s.

Někdy to jde snadněji a někdy trochu méně

Desítky let jste stavěl mosty po celé ČR, teď
i na Slovensku, který z mnoha projektů vám
nejvíce přirostl k srdci a na který a proč, nej-
raději vzpomínáte?

V SMP CZ jste s třicetiletou praxí a věrností
mateřské firmě skutečným pamětníkem,

Každý byl krásný a svým způsobem
nezapomenutelný: ten první „Velký Beroun“
na D5 – tehdy bylo pro mne všechno nové a te-
prve jsem se rozkoukával, Kutrovický most –
to jsem se svou partou měl už i nějakou tu od-
povědnost, most v Doksanech pro svoji veli-
kost a proto, že jsem tady prvně řídil celou vý-
robu. Třešničkou na dortu byla oprava Karlo-
va mostu. Za zmínku stojí mosty v Banské Bys-
trici a jsou další a další, výčet by byl dlouhý.

kdo z vašich kolegů nej-
více ovlivnil váš rozvoj,
byl vám vzorem a po-
mohl určovat vaši pro-
fesní dráhu, čím vším
jste si za tu dobu pro-
šel?

Existuje nějaké období ve
vaší kariéře, ke kterému
se ve vzpomínkách čas-
těji vracíte?

Těžko dnes jmenovat jen jednoho
člověka. V každé době to byl trošičku někdo ji-
ný. Celkově jsem měl velké štěstí na své pří-
mé šéfy a nadřízené vůbec, vždy to byli lidé,
kteří ve stavařině a v mostařině něco dokázali
a byli pro mne velkým vzorem. Ať už Vašek
Krauz, Vašek Švarc, nebo Tonda Brnušák. Vel-
kým mostařským „guru“ pro mě byl vždy Vla-
dimír Brejcha. Pokud bych měl ale napsat jen
jedno jméno – pak je to Vašek Krauz – spolu

jsme toho asi prožili nej-
víc.

Každé období mě-
lo své kouzlo, a když chce-
te dělat svou práci pořád-
ně, je jedno, jestli jste po-
mocný železář, vedoucí če-
ty, mistr, stavbyvedoucí,
střediskář, náměstek ne-
bo ředitel. Všechny jme-
nované posty jsem si pro-

šel a každá pozice měla své kouzlo.
Nejraději se však vracím do období někdy
před pěti šesti lety, kdy mé středisko dělalo
současně tři velké stavby přes tři velké řeky –
most Generála Chábery přes Labe, most přes
Berounku v Radotíně a opravu Karlova mostu
přes Vltavu.

Stavařina dnes a v době, kdy jsem ře-
meslo začínal, nejde vůbec srovnávat. Vše je
úplně jiné - technické vybavení, projekty,
technologie... Jen ti řemeslníci se mi zdají, že
za svými předchůdci trošku zaostávají. Tako-
vé ty „zlaté české ručičky“ se mi trošičku ztrá-
cejí. Dnes se do manuální práce nikdo neže-
ne, většina mladých vidí budoucnost u počí-
tače, a to je asi trochu škoda.

Snažím se navázat na práci, kterou
na Slovensku odvedl Luděk Borový. Stojí zde
před námi několik velkých úkolů - jako napří-
klad dokončit do konce listopadu stavbu Zvo-
len, akcelerovat na stavbě dálnice Jánovce -
Jabloňov (zde děláme ve sdružení s Eurovii os-
mikilometrový dálniční úsek), stavíme dva vel-

Co se nejvíce podle vás změnilo ve stylu prá-
ce, v technických a technologických řeše-
ních při náročných stavbách mostů v po-
sledních dvaceti letech?

Nyní stojíte v čele týmu dceřiné slovenské
společnosti SMS, čím se nyní zabýváte a ja-
ké projekty plánujete. Mimochodem, jsou
slovenské mosty proti těm českým v hor-
ším stavu?

ké mosty v Trenčíně atd. Nyní jsme připravo-
vali pět velkých nabídek na dálnice a rych-
lostní komunikace a dvě velké vodohospo-
dářské soutěže. Do konce roku nás čeká kom-
pletní recertifikace společnosti. Takže se roz-
hodně nenudíme.
Co se týká stavu mostních objektů v Česku
a na Slovensku – na obou stranách hranice
jsou krásné nové mosty a naopak mosty, kte-
ré volají po nutné generálce. Snad jen zde na
Slovensku se v poslední době přece jen více
investuje do nové výstavby, vypisuje se více
soutěží a tudíž je i více možností, jak se k za-
kázce dostat. Také si zde úspěšně vyzkoušeli
velký PPP projekt na R1 a nutno dodat, že to
dopadlo daleko lépe, než před lety obdobný
pokus na Ostravsku s izraelským investorem.

Ne, nemyslím si, že by se to dalo tak-
to paušalizovat. Vždy je to otázka dvou part-
nerů a vzájemné dohody. Někdy to prostě jde
snadněji a někdy to trošku dře, ale že by to by-
lo na jedné straně hranic lepší a na druhé hor-
ší, to si nemyslím.

To už je přece jen minulost. Doby,
kdy jsem v americké Vir-
ginii zvítězil na Mis-
trovství světa v ar-
mwrestlingu a zároveň
jsem vozil bodovaná
umístnění ze světových
šampionátů v silovém
trojboji, jsou už dávno
pryč. Jak by řekl klasik:
„to bylo před patnácti le-
ty a pětadvaceti kilo-
gramy“. Dnes se pře-
mlouvám, abych se za-
se začal trošku o svou
fyzičku starat, ale moc
se mi to nedaří. Snad bu-
du na podzim úspěš-
nější a opravdu si zase
cestu do „fitka“ najdu.

Nic, nevidím dů-
vod cokoliv měnit. Byla
to má rozhodnutí a ať
už byla dobrá či méně
dobrá, vždy mě někam
posunula.

Jaká je spolupráce se zdejšími partnery? Vi-
díte mezi českým prostředím a Slovenskem
nějaký markantnější rozdíl?

Musím připomenout, že jste šampiónem ve
sportovním přetlačování rukou, lidově pá-
ce, jak jste se k tomu dostal a jestli si takové
zápolení s nějakým sparingpartnerem ob-
čas ještě někdy zkusíte?

Když se ohlédnete za
těmi všemi roky, co
byste dneska udělal ji-
nak?

ptal se:
Vlastimil VavřínRadotín, most přes Berounku

Most Generála Chábery

Karlův most



září 2013

Ve dnech 12. a 13. září se konaly již 10. Letní sportovní hry ve sportovním areálu v Nymburku. Zúčastnilo se téměř sto sportovců ze společností patřících
do skupiny VINCI Construction v níže uvedených sportech. A to vše pod logem společně@VINCI, vyjadřující sounáležitost našich firem ke skupině.

Beachvolejbal

1. místo Jakub Blaťák – Tomáš Vlach
2. místo Tereza Archlebová – Zdeněk Burda
3. místo Radka Nováková – Petr Holub

Souhrnné výsledky her SMP 2013

Volejbal

1. místo Průmstav 3
2. místo SMP
3. místo Průmstav 1

Fotbal

1. místo SMP 2
2. místo SMP 1

Nohejbal

1. místo Karel Hofmann – Michal Bláha
2. místo Jaromír Zelenka – Eugen Škurla
3. místo Miloš Červený – Václav Pícl

Tenis

1. místo Martin Doksanský – Václav Vlček
2. místo Jiří Šmejkal – Patrick Crosnier Leconte
3. místo Dan Uhlík – Pavel Jetenský

Stolní tenis - ženy

1. místo Irena Studená
2. místo Michaela Bínová
3. místo Kateřina Hrazdilová

10. Letní sportovní hry

fotografie: autoři článků a Josef Hebr

Ivo Köhler

Stolní tenis - muži

1. místo Karel Prokeš
2. místo Jindřich Bobák
3. místo Antonín Rak


