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Wilsonův most na Americké třídě v Plzni

Vážené kolegyně, kolegové,
milí přátelé společnosti SMP CZ,
stavebnictví má za sebou více než
pět let poklesu stavební výroby
a hovoří se o tom, že oživení lze
očekávat nejdříve v roce 2016.
Pokud se tato úvaha zakládá na
pravdě, potvrdí se tím i teorie hospodářského cyklu, kdy po sedmi
„hubených“ letech přijdou (snad)
léta „tučná“. Je to jistě potěšující
zpráva, ale přesto máme před sebou
další dva roky, které určitě nebudou
jednoduché a stejně tak spíš počítejme s tím, že roky příští zase tak
„tučné“ nebudou.

Komplikované období, kterým stavebnictví prochází, má však také
jeden pozitivní přínos. Stavební firmy (a SMP CZ nevyjímaje) prošly
očistnou a zeštíhlovací procedurou.
Zrevidovali jsme své procesy, snížili
náklady a celkově zefektivnili naše
podnikání. Proaktivně a zodpovědně jsme se připravili na situaci, která
ve stavebnictví následně nastala
a i z tohoto důvodu nemusela být
realizovaná opatření tak drastická.
Z pohledu zaměstnanosti se pochopitelně jednalo o proces bolestnější.
Během těchto pěti let jsme snížili
počet zaměstnanců o více než 30 %.
Tak jak klesal obrat, byli jsme nuceni

redukovat stav zaměstnanců v dělnických, administrativních i technických profesích. Poslední organizační změnou je konečné vyřešení
problémů našich stálých provozoven (které jsou vlivem současné
situace ve stavebnictví mnohem
zranitelnější), a rozhodnutí o společném postupu při výrobě prefabrikátů a výrobě ocelových konstrukcí se společností EUROVIA. Cílem
tohoto opatření není pouze snížení
nákladů, ale především vznik nových společností OK Třebestovice
a PREFA PRO, které se dokážou prosadit a dále rozvíjet i v tomto tvrdém
konkurenčním prostředí. Je uspo-

kojující vidět, že řada přijatých
opatření již přináší svůj efekt.
Před rokem jsem na tomto místě
zmiňoval poselství našeho akcionáře, ve kterém předseda VINCI CONSTRUCTION p. Jean Rossi, vybízel
(mimo jiné) nás všechny k trvalému
úsilí o svůj rozvoj, vzdělávání a zdokonalování se ve svých dovednostech. Vyjádřil přitom přesvědčení,
že podle čínského kalendáře bude
rok 2013, navzdory nepříznivým
vyhlídkám, pro ty, kteří na sobě pracují, rokem úspěšným. Před několika týdny jsme vstoupili do nového
roku - podle čínské astrologie do

roku koně, který
údajně odmění
všechny s čestným smýšlením
a smyslem pro disciplínu. Heslem
roku 2014 je týmová spolupráce.
Pokud se chceme prosazovat, čiňme tak v týmu, jinak nebudeme
úspěšní. Při řešení problémů nezapomeňme na praktičnost, flexibilnost a kreativitu. V tomto roce bude
platit víc než kdy jindy, že štěstí
přeje připraveným. Tvrdá práce
a kreativní inovace budou mít díky
roku koně dlouhodobý pozitivní
dopad. Je tedy třeba toho využít.
Pavel Kameník

AKTUALITY
K 1. 1. 2014 byly v řízení naší společnosti ustaveny dva nové útvary. Prvním útvarem je útvar
technického rozvoje, do jehož čela byl ustaven
Ing. Antonín Brnušák a druhým je útvar regionálního obchodu v čele s Ing. Jiřím Bažatou.

24. 2. jsme zahájili stavbu „Rekonstrukce mostu
Teplice“ ve sdružení s vedoucím účastníkem VHS
Teplice. Stavbu provádí stavitel Jindra z Divize 1.
24. 2. se v pražském Kongresovém centru
U Hájků uskutečnil seminář manažerů a technických pracovníků skupiny SMP, byla probrána
další strategie společností celé skupiny SMP,
obchodní a výrobní otázky, personální činnost,
podpora neziskových organizací a v druhé polovině programu následovaly prezentace všech
společností ze skupiny SMP.

Logotyp skupiny SMP

4. 3. se konalo slavnostní poklepání na základní
kámen stavby přemostění přes železniční trať na
silnici II/329 v Koutecké ulici. Stavbu bude provádět sdružení M-Silnice a SMP CZ. Stavbu povede stavitel Vraštil z Divize 1.

15. 1. byla zahájena stavba „Přemostění Jizery
pro rozvoj podnikatelské zóny Mladá Boleslav“
pod vedením stavitele Jindry z Divize 1. Stavbu
provádíme ve sdružení s firmou H-Intes, kde
SMP je vedoucím účastníkem sdružení.

27. 3. za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje
byla slavnostně zahájena stavba „Obnova silnice
po povodních 2010, III/27252 Vítkov“, kde jsme
vedoucím účastníkem sdružení. Účastníkem
sdružení je firma Firesta. Stavbu bude provádět
stavitel Jindra z Divize 1.

Z NAŠICH STAVEB
DIVIZE 1

DOPRAVNÍ STAVBY

REKONSTRUKCE AMERICKÉ TŘÍDY V PLZNI,
ČÁST WILSONŮV MOST VČETNĚ PŘEDPOLÍ AMERICKÁ
A KABELOVÝ KOLEKTOR V PLZNI
Tuto stavbu provádíme ve
Sdružení s Eurovií, ve kterém jsme vedoucím účastníkem s rozdělením 70/30.
Vzhledem k dopravním
opatřením a souvisejícími uzavírkami ve
městě, jsme nemohli práce zahájit ihned, ale
začalo se prakticky až o měsíc déle.
Ve stručnosti bych Vás seznámil s dosavadním
průběhem stavby, včetně historických dat
mostu.
1. Historie mostu
Potřeba spojení centra města s hlavním železničním nádražím vedla k postavení
nového mostu přes řeku Radbuzu, který měl
odlehčit Jánskému mostu u pivovaru po
proudu řeky. Most by postaven podle projektu
Ing. Václava Mencla. Zhotovitelem mostu byli
úředně autorizovaní stavební inženýři Müller
& Kapsa.
Nyní bych vyjmenoval několik, pro most
významných historických dat:
4. 5. 1912 – zahájení stavby mostu
28. 9. 1913 - slavnostní otevření mostu po-

Příčný řez mostem
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jmenovaného po tehdejším panovníkovi Františku Josefu I.
1918 - přejmenování po prezidentovi USA
Wilsonovi.
1934 - rekonstrukce mostu, při níž byly mj.
z vozovky mostu vyjmuty nikdy nevyužité
tramvajové koleje.
1939 – přejmenování mostu po Karlu IV.
září 1941 – přejmenování na most Vítězství
1945 - pojmenován po sovětském diktátoru
Stalinovi, na což se po tzv. odhalení kultu jeho
osobnosti tiše zapomnělo
1988 – vyhlášení kulturní památkou České
republiky číslo 44239/4-4330
1990 - navrácení původního pojmenování
z I. republiky – Wilsonův most.

Podélný řez mostem

V červnu 2013 jsme
převzali staveniště od
našeho objednatele
„Města Plzeň“ k opravě
a rekonstrukci Wilsonova mostu včetně
předpolí a souvisejícího
kabelového kolektoru.
2 . Předmět rekonstrukce mostu
- po sto letech jeho trvání a provozu byly na
mostě patrné známky
zatékání vlivem již nefunkční izolace,
- vysunutí některých
kamenů, vypadaná
malta ze spár mezi kameny a výluhy cementového mléka,
- pootočení a vybočení některých zábradelních kamenů z původní
polohy, zřejmě vlivem
dopravních nehod na
mostě,
- ztráta původní barvy
vlivem prachu a znečištění ovzduší původního
žulového zdiva,
- patrné deformace a poruchy ve vozovce
v místě změny povrchu na předpolích mostu,
- špatné odtékání vody z vozovky,
- vady na zastřešení a zdivu vně i uvnitř
mýtných domků,

Wilsonův most před zahájením rekonstrukcí

- vegetace na středním pilíři a trus od holubů
na obložení opěr,
- nevhodný typ osvětlení neodpovídající
historické hodnotě mostu.

3. Realizace
dohodě s projektantem a objednatelem
Po mostě je vedeno mnoho kabelů izolaci, která se používá na železničních
jak silových (ČEZ, PMDP), tak kabelů spojova- přesypaných mostech. Izolace je asfaltová
cích, ovládacích, které jsou většinou zaústěny v pásech a taví se na podklad jen v místě
do kolektoru na Denisově nábřeží, jehož napojení podélně i příčně, na předpolích byla
kompletní rekonstrukce je také jedním z mno- ukončena zatažením do připravené drážky
ha objektů této stavby.
a na parapetních zdech byla ukončena pod nePostup opravy tedy musel začít úplným rezovou páskovinou přikotvenou chemickývyloučením provozu po mostě a následným mi kotvami. V místě konzol podepření plynu
zbudováním náhradních tras pro kabely a je- byla izolace vynechána a dodatečně aplikovájich přeložením. Přeložky kabelů ČEZ a O2 na až po jejich demontáži (podepření plynu
jsme neměli v objektové skladbě, takže jsme drenážním betonem). Celá izolace byla ochrámuseli čekat cca 2 měsíce na jejich přeložení. něna geotextilií s přesahy a přitavením na
Bohužel bez přeložení všech kabelů se nedalo izolaci.
prakticky začít s opravou.
Následně nastala etapa výplně prostoru nad
V této době jsme tedy mohli alespoň provést klenbami až do spodní úrovně pod chodníky
kompletní opravu vnějšího povrchu mostu. (chráničky).
Oprava sestávala z celoplošného očištění Požadavek projektanta byl na beton mezerovnějšího pláště mostu otryskáním Torbo vitý, drenážní váhy 1 800 kg/m3 a pevnosti min.
systémem, opravu spár, injektáž spodní 13 MPa. Tento požadavek nakonec na trhu
stavby. Vzhledem k tomu, že most je památko- betonu v Plzni splnila pouze jedna betonárka
vě chráněný nedovolil nám objednatel použít a podařilo se nám i po třech kolech dosáhnout
zavěšené lešení (vrtané kotvy). Museli jsme příznivé ceny za m3 betonu.
tedy zvolit prostorové lešení položené na dno Betonáže bylo nutno provádět a beton uklářeky, které nešlo provést
najednou pod oběma klenbami, ale napřed byl ošetřen
pravobřežní otvor a následně
jsme lešení přestěhovali na
opravu levobřežní klenby
a opěry. Očištěním pláště,
celý most prokoukl a svítí
a vyjímá se a jakoby vystupuje
z nábřežních zdí.
Po přeložení všech kabelů
jsme se mohli konečně pustit
do demontáže chodníků, kabel. chrániček a odhalit klen- Odstranění vozovkových vrstev a nadloží
by vlastního mostu až na
izolaci. Předtím jsme ještě
museli podchytit plynové
potrubí, které na mostě
zůstává a nedemontuje se
a nepřekládá. To se provedlo
ocelovými konzolami kotvenými na parapetní zdi.
Izolace podle dochovaných
fotek a dokumentace byla
prováděna dle možnosti doby
před 100 lety z rozehřátého
asfaltu a juty. Samozřejmě po
těch letech už byla místy
porušená a neplnila svůj účel.
Provedli jsme tedy její od- Provedení nové mostní izolace klenby
stranění, po té jsme museli až na původní izolaci na rubu klenby
odstranit a opravit zdegradovaný beton nad klenáky klenby, upravily se dat tak, aby se klenby rovnoměrně zatěžovaly.
spádové poměry na předpolích kleneb, Zpočátku jsme betony na vlastní místo
navrtány nové otvory odvodnění izolace, ukládali a vozili malými mechanizmy, také
otvory pro kabely veřejného a slavnostního s ohledem na izolaci, až po provedení roznášeosvětlení a prostupy klenbou pro odvodnění cí vrstvy (cca 0,30 m) jsme si dovolili jezdit až
vozovky. Rovněž se vyspravila všechna na místo uložení prvotní dopravou (T815zdegradovaná místa betonu parapetních zdí sklápěč).
a povrch byl kompletně připraven pro položení Po provedení výplňového betonu mohly být
izolace. Bohužel jsme se dostali do teplotně v místě chodníků položeny chráničky pro kanepříznivého období a museli jsme přemýšlet, belová vedení a provedeny obslužné šachty,
jaký izolační systém použijeme. Stříkaná izo- rovněž se začala provádět pokládka liniového
lace navržená projektantem se nedala v tomto odvodnění a obrubníků (původních) a přídlažobdobí již použít, navrhli a použili jsme po by z kostek.

Lešení pro sanaci podhledu levé klenby mostu a lávka pro přeložku inženýrských sítí
na pravém břehu

Pod vozovkou se provedla podkladní vrstva
MZK a nyní začínáme dláždit vozovku z původních kostek.
4. Kabelový kolektor
Nyní se vrátím zpět do doby, kdy
jsme měli přeložené všechny kabely a mohli
jsme začít napřed s demolicí a následně s budováním nového kolektoru. Vzhledem ke špatné přístupnosti staveniště kolektoru byly
všechny práce velice komplikovány a k obslužnosti jsme museli používat velké jeřáby (bednění) a velké pumpy na beton.

Zvolili jsme variantu 2 pracovišť, napřed jsme
zdemolovali kolektor a začali stavět nový na
předmostí mostu (zde kabely vycházejí do
obou chodníků mostu a do chodníků Americké
třídy) a současně se prováděly demolice z druhé strany od zaústění kolektoru do měnírny
Dopravních podniků města Plzně.
Všechny práce na kolektoru prováděné
v hloubce 6 m pod úrovní vozovky Denisova
nábřeží byly prováděny v pažených jamách,
pažení nešlo vždy provést jak projektant namaloval, protože v centru města je veliký počet
podzemních inženýrských sítí identifikovaných i neidentifikovaných, tak prakticky až na
pár výjimek nebyly zápory prováděny standardně.
Dnes máme kolektor hotový v hrubé stavbě
a je možno provést zpětné vrácení kabelů
a postupně přepojit všechny kabely.
5. Dokončovací práce
Na tento postup je zpracován
podrobný harmonogram a končí tím, že bychom měli 1. 4. 2014 pustit na most provoz
MHD. Pokud se toto povede a snad si ani jinou

alternativu my ani náš objednatel nepřipouštíme, nám zbydou ještě 2 měsíce na dokončení
chodníků, opravu kamenného zábradlí a středových bran, dokončení úprav na Denisově
nábřeží i chodníků na předpolích rekonstrukci
křižovatky Americká-Anglické nábřeží, včetně
přepojení plynu.
Na most se musí vrátit repliky původního
historického osvětlení jak středových bran, tak
mýtných domků včetně vlajkových stožárů.
Mýtné domky dostanou nové repliky dveří,
oken, rolet, mříží, nové omítky uvnitř včetně el.
rozvodu pro ev. komerční činnost. Most bude

mít i slavnostní osvětlení pro výjimečné příležitosti města.
Rekonstrukce Wilsonova mostu je vzhledem
ke své poloze v centru města Plzně a historické
hodnotě rekonstruovaného mostu, velkému
provozu na mostě, množství inženýrských sítí
na mostě a jeho okolí a tlaku města na co
nejrychlejší obnovení pěšího, automobilového
a především trolejbusového provozu na
mostě, mimořádně technicky a organizačně
náročné dílo. Díky úsilí všech zúčastněných se
most dočká nejlepšího dárku ke svým stým
narozeninám v podobě provedené rekonstrukce, během níž jsme museli denně obdivovat a stále obdivujeme um našich předkůřemeslníků, kteří prakticky ručně s primitivní
mechanizací dokázali postavit za necelý rok
a půl takové krásné dílo.
Na závěr bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu za snahu a velké pracovní nasazení a popřál mu ve stanoveném termínu po
jednotlivých etapách zdárné dokončení
rekonstrukce Wilsonova mostu v Plzni.

Robert Vraštil
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DIVIZE 5

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

ÚPRAVNA VODY FRÝDLANT
Úpravna vody Frýdlant se nachází v Libereckém kraji nedaleko polských hranic.
Od vybudování úpravny v sedmdesátých
letech zůstal její stav
prakticky nezměněn a v souvislosti se
zvyšujícími požadavky na jakost pitné
vody vznikla nutnost rekonstrukce, jak
po stránce stavební, technologické,
tak i slaboproudé a silnoproudé. Spolu
s úpravnou Bílý Potok zásobuje
23 000 obyvatel regionu pitnou vodou.
Rekonstrukce úpravny vody Frýdlant se
plánovala velice dlouho a za nejzazší termín zahájení prací byl považován začátek roku 2011. Hlavní důvod rekonstrukce spočíval v obsahu dusičnanů, které se
nacházejí v podzemní surové vodě. Původní technologická linka je totiž nedokázala odstranit. Evropská unie udělila
provozovateli, Frýdlantské vodárenské
společnosti, a. s., výjimku umožňující
distribuovat vodu do sítě i s nadlimitními
hodnotami dusičnanů do konce roku
2013. Poté by již musely být kohoutky

všech odběratelů uzavřeny. Nutno podotknout, že i během této výjimky byly
těhotné ženy a děti předškolního věku
zásobovány na náklady provozovatele
zdravotně nezávadnou balenou vodou.
Během měsíce srpna roku 2010 však
zasáhly Frýdlantsko ničivé povodně a jen
na distribuční síti napáchaly škody v hodnotě 90 milionů korun. Prioritou číslo
jedna se proto stalo odstraňování povodňových škod. Místo rekonstrukce
úpravny vody byla soustředěna pozornost na obnovu poničených břehů vodních toků, vybudování nových mostů
v místech, kde ty staré vzaly při povodních za své, dále na obnovu hráze retenčního rybníka, na rekonstrukce poničených kanalizací a vodovodů, obnovení
poškozených komunikací apod.
Po dokončení prací na odstranění škod
vzniklých během povodně a po ní vyvstal
další problém se zahájením rekonstrukce ÚV. Celá investiční akce předpokládala čerpání dotací z evropských fondů.

Tyto finanční prostředky je však možné
čerpat až zpětně a provozovatel teprve
projednával s bankami žádost o poskytnutí úvěru na cca 150 milionů korun.
Naše firma má podepsanou smlouvu
o dílo s Frýdlantskou vodárenskou společností již od 1. 8. 2012, ale z důvodu
nedostatku finančních prostředků se
zahájení akce odkládalo až do okamžiku,

Zrekonstruovaná komora vodojemu

Zařízení reverzní osmózy

kdy bylo nad slunce jasné, že nelze rekonstrukci dokončit v požadovaném termínu.
Vzhledem k situaci, že klasická podoba
rekonstrukce již nemohla být spuštěna
a hrozilo nebezpečí v podobě odstavení
obyvatel Frýdlantska od zdroje pitné vody, přišli jsme s alternativním řešením
této bezvýchodné situace, které projektant - Hydroprojekt podrobně rozpracoval. Dusičnany měly být již
podle původní projektové dokumentace z vody
odstraněny technologií
reverzní osmózy. Touto
metodou se vyrábí de
facto voda destilovaná
a ta se následně mísí
s vodou surovou, tak aby
bylo zachováno její potřebné minerální složení.
Jedna ze 2 původně plánovaných linek reverzní
osmózy byla dočasně
uložena do plechového
kontejneru. Jedná se
o obdobný kontejner používaný jako sklad zařízení staveniště, jen je
delší a přizpůsobený potřebám technologického
zařízení. Zde dochází
prakticky k veškeré potřebné úpravě vody.
Upravená voda se následně čerpá do nově
zrekonstruované komory stávajícího historického vodojemu a odtud
putuje do distribuční sítě.
Práce na vybudování provizorního řešení rekonstrukce úpravny vody
Frýdlant byly dokončeny
20. 12. 2013, celá výstavba trvala 4 měsíce.
V současnosti stále čekáme na výsledek jednání
o poskytnutí úvěru na
hlavní etapu rekonstrukce.

Tomáš Hora

Kontejner reverzní osmózy

DIVIZE 7

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ
SKUPINY SMP

Zlepšení našeho regionálního obchodu
a regionálního postavení Skupiny SMP
bylo vytyčeno vedením společnosti jako
jeden z hlavních strategických cílů naší
firmy do budoucích let.
Základním posláním a úkolem nově vzniklých regionálních zastoupení bude především pomoc a podpora všech společností naší Skupiny v daném regionu
České republiky, pomoc při jejich obchodní činnosti i při realizaci regionálních zakázek. Dále pak posílení pozice
Skupiny SMP v daném regionu.
Chtěli bychom touto cestou získat nové
obchodní vztahy, nové zakázky a pomáhat prohlubovat vztahy již vybudované.
Cílem je větší zviditelnění naší Skupiny
na místním trhu stavebních zakázek
a posílení našeho vnímání jako regionální
firmy.

Výstupem z pracovních skupin a konzultací s vedením společnosti bylo rozhodnutí zřídit samostatné organizační
jednotky s obchodním a výrobním posláním – regionální závody. V tomto smyslu
byl v loňském roce vydán Příkaz generálního ředitele.
Od 1. 1. 2014 byly zřízeny tyto regionální
závody:
Závod Západní Čechy
se sídlem v Plzni, Parková 1205/11, ředitel závodu pan Václav Vlček s činností
v Plzeňském a Karlovarském kraji.
Závod Jižní Čechy
se sídlem v Českých Budějovicích, Husova 39, ředitel závodu pan Josef Špilínek
s činností v Jihočeském kraji.
Závod Severní Čechy
se sídlem v Mostě, Moskevská 14/1, ředitel závodu pan Pavel Cihlář s činností
v Ústeckém kraji.

podnikatelský záměr, který byl regionálního obchodu v jedné
podkladem projednaného a od- osobě, Ing. Jiřím Bažatou. Resouhlaseného Plánu roku 2014 gionální závody jsou ve své činpro Divizi 7 SMP CZ, která za- nosti pracovně omezeny stanovestřešuje realizační činnost všech nými limity pro jejich rozhodování
v realizačníi obchodní oblasti.
závodů.
V budoucnosti se předDůležité je samozřejmě také
pokládá vznik dalsprávné začlenění regionálních závodů do
systému
obchodMost
ního říKarlovy
Vary
zení celé
Skupiny
Plzeň
S M P. A b y
nedocházelo
České Budějovice
k nedorozuměním v obchodní
činnosti jednotlivých
společností naší Skupiny
a centrálního obchodu, byla
zvolena centrální porada o za- ších regionálních jednotek.
kázkách jako hlavní řídící a komu- Od dubna 2014 vznikne regionálnikační nástroj. Za přítomnosti ní závod pro Moravskoslezský
všech obchodních náměstků kraj, který bude přímo řízen
a zástupců všech společností Průmstavem a bude mít sídlo
Skupiny SMP je tato porada v Ostravě.
vrcholově řízena generálním Od 1. 2. 2014 vznikla nová rea obchodním ředitelem naší fir- gionální skupina Průmstavu v Plmy. Průběžně je pak obchodní zni. Zde se rozjíždí řízená spolua realizační činnost závodu řízena práce s regionálním závodem
ředitelem Divize 7 a ředitelem Západní Čechy SMP CZ. Oba týmy

DIVIZE 8

sdílí společné sídlo a jsou koordinovaně řízeny pro regionální
zájmy vedením závodu a pro
centrální zakázky Průmstavem.
Dalším plánovaným krokem bude
pak v průběhu roku zřízení dalšího regionálního zastoupení pro
Jižní Moravu, které bude v kompetenci Arko Technology.
V budoucnu by tedy měla vzniknout efektivní organizace samostatných regionálních závodů, které pomůžou ke
vstupu naší společnosti na regionální
trhy a společně se
současnými Divizemi SMP
CZ a společnostmi Skupiny
SMP budou zajišťovat plánovaný obrat naší firmy.
Cesta ke stabilizaci postavení regionálních závodů bude pravděpodobně dlouhá a nesnadná. Věřím však, že jde o dobré rozhodnutí ve správný čas. Naznačují to
i první pozitivní zprávy a výsledky
regionálních závodů. Všem ředitelům a zaměstnancům nově
vzniklých regionálních závodů
přeji hodně úspěchů a štěstí.
Jiří Bažata

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

ÚPRAVNA DŮLNÍCH VOD EMERÁN
ÚDV Emerán je akce v areálu
Dolu Bílina, kterou realizujeme pro investora Severočeské doly, a. s. Účelem této
stavby je přivedení vod
z kazety č. 1 VEP na úpravnu
důlních vod Emerán.
Smlouva o dílo byla podepsána v prosinci 2013
a naším hlavním úkolem bylo zajištění průtočnosti trasy do poloviny března 2014.
Přestože se v rámci této zakázky nejednalo o složité stavební konstrukce, vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období po podpisu smlouvy
o dílo, to nebyl zrovna ideální stav. Konkrétně se
jednalo, vedle zemních prací v souvislosti s úpra-

vou terénu, o železobetonový kanál délky 255 m
profilu 1,2 m x 0,8 m doplněný o souběžnou
obslužnou komunikaci. Na kanál měla navazovat
plastová potrubní trasa DN 325 v délce cca 75 m
zakončená uzavírací armaturou, na níž mělo být
napojeno ocelové přívodní potrubí zajišťované
společností ČEZ, a. s. Před zahájením prací na
železobetonovém kanálu nám byla určena nová

trasa, což představovalo zkrácení původní délky
kanálu na cca 225 m a ve vazbě na změnu polohy
připojovacího místa i úpravu trubního vedení na
cca 10 m. Nově určená trasa však vedla přes neúnosné a promáčené podloží, což si vyžádalo
potřebu plošné sanace v celé
délce kanálu i obslužné komunikace v mocnosti cca 0,5 m z kameniva zabaleného do geotextilie. Sanace podloží pod kanálem byla uzavřena podkladním
betonem, po jehož provedení
jsme nabývali větší jistoty splnění
našeho hlavního úkolu. Železobetonový kanál realizovali naši pracovníci z Divize 8. Bohužel se nepodařilo zhotoviteli ČEZu zrealizovat připojovací bod ocelového
přívodního potrubí v předurče-

Všechny závody zpracovaly svůj vlastní
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ných souřadnicích a bylo tedy nezbytné ještě
dodatečně řešit výškovou disproporci cca
1,6 m a směrovou cca 1 m, kterou jako veškeré
ostatní komplikace této relativně jednoduché
akce operativně dle potřeb stavby řešila
projekční kancelář Koder. Dle aktualizované
projektové dokumentace byla v těsné blízkosti
nového připojovacího bodu již také dodána
a osazena prefabrikovaná armaturní šachta,
která prostorově umožňuje i osazení armatur
na souběžné plastové trubní trase DN 600,
o jejíž možné realizaci nad rámec původního
kontraktu jednáme s investorem. V současné
době probíhá vystrojení armaturní šachty
uzavírací armaturou a nerezovými tvarovkami
z důvodu agresivity převáděných vod. Ze
šachty bude vycházet plastové potrubí, které
bude zakončeno v čele kanálu, čímž současně
docílíme propojení celé trasy.

3

Klimatické podmínky v zimním období nám
způsobily jen drobné potíže, a tak se nám i přes
veškeré změny stavby v tomto krátkém časovém období podaří zajistit požadovanou
průtočnost ve stanoveném termínu. Následovat bude zaklopení kanálu, dokončení konstrukčních vrstev obslužné komunikace, terénní úpravy a dokončovací práce. Celá stavba
v původním zasmluvněném rozsahu má být
dokončena do 30. 4. 2014.
Za dosavadní průběh a také vstřícnost a součinnost při operativním řešení změn bych
chtěl poděkovat zástupcům investora, projekční kanceláři Koder i všem obchodním
partnerům a kolegům SMP zapojeným do
předmětné akce.
Milan Bernard

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
ARKO

Rekonstrukce úpravny vody
Mostiště v rámci projektu
„Zajištění pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko“.
Úpravna vody Mostiště je významným zdrojem pitné vody pro Skupinový vodovod
Žďársko, který je součástí Vodárenské soustavy jihozápadní Moravy. Zdrojem surové vody pro úpravnu je vodárenská nádrž Mostiště,
která je umístěna na řece
Oslavě.
Úpravna vody Mostiště byla
uvedena do provozu
v říjnu 1964 se jmenovitým výkonem
100 l/s, skoro 50 let
provozu se značně
podepsalo na stavu
jak staveb, tak i technologie. Proto se
v dubnu 2012 začalo
s její celkovou rekonstrukcí. ARKO
TECHNOLOGY a. s. je
dodavatelem kompletní dodávky technologie pro generáln í h o d o d av a te l e

stavby SMP CZ, a. s.
Rekonstrukce úpravny probíhá po celou dobu při zachování jejího plného provozu,
což ji dělá o to náročnější na
součinnost všech zúčastněných včetně provozovatele.
Všechna provizoria technologie po dobu rekonstrukce neřeší ani projektová dokumentace a postupy prací, aby
byl zachován provoz jsou kolektivním dílem všech, kteří
se na rekonstrukci podílí.
Technologická linka úpravny
vody Mostiště se bude skládat z těchto částí:
Surová voda bude do úpravny
i nadále přiváděna řadem
DN 600, doplněným na obtoku posilovacím čerpadlem
pro případ poklesu hladiny
v nádrži z rekonstruovaného
odběrného objektu. Na po-

trubí bude osazen statický
směšovač pro směšování
vzduchu s vodou. Do potrubí
bude dávkován oxid uhličitý,
síran železitý, vápenný hydrát
a manganistan draselný, za
úsekem dávkování bude surová voda přiváděna do reakční nádrže.
Z reakční nádrže bude surová
voda přiváděna na první separační stupeň, který je tvořen dvěma linkami flotace.
Do společného přítoku surové vody na flotace bude dávkován oxid uhličitý (alternativně síran železitý), do nádrží
je dávkován polymerní flokulant, v místě odtoku z flotací bude dávkována vápenná voda.
Z flotace bude voda přiváděna na druhý separační stupeň
tvořený pískovou filtrací.

Z pískových filtrů bude voda
přiváděna na ozonizaci, z nádrže ozonizace bude voda
čerpána na filtraci granulovaným aktivním uhlím. Ozonizace a GAU filtrace tvoří
třetí separační stupeň. Za
přerušovací komorou na odtoku bude
umístěno UV záře-ní
a dávkování oxidu
uhličitého, vápenného hydrátu, chloridu amonného,
chloru, oxidu chloričitého a chloridu
amonného.
Za úsekem dávkování potrubí opustí
budovu a rozdělí se
na dvě větve, k rekonstruované akumulaci upravené
vody Cyrilov (500 m3

Jaromír Šenkyřík

FREYSSINET
nizují v 60 zemích světa. Jejich dopis začínal slovy:
„obracíme se na Vás jako na zástupce úspěšné společnosti,
která výrazným způsobem ovlivňuje další směřování evropské ekonomiky …“
Tato úvodní věta dopisu nás inspirovala k tomu, abychom nyní zhodnotili za naši firmu minulý rok 2013.
Krátké zhodnocení minulého
roku z pohledu obchodních
náměstků firmy FREYSSINET
CS a pohled do budoucnosti.
Jak jsme již uváděli, v jednom
z našich předchozích příspěvků do Zpravodaje, stav
naší zakázky a dosažené výsledky v roce 2012, v souvislosti s prohlubující se krizí ve
stavebnictví v ČR, nebyly dobré.
Začátkem února 2014 se na
nás obrátila písemně švýcarská firma Econ-Cast, která se
zabývá sestavováním prognóz hospodářského vývoje
po celém světě a požádala
nás o spolupráci v anketě Business Monitor, kterou orga-

6

3

+ 2 580 m ) a k nové akumulaci upravené vody Vídeň (2 x
500 m3).
Z akumulace upravené vody
Cyrilov je voda čerpána zrekonstruovanou čerpací stanicí Cyrilov do vodojemu Cy-

rilov (2 x 2 800 m ) a z akumulace upravené vody Vídeň
je voda čerpána novou čerpací stanicí Vídeň do vodojemu Olší (2 x 250 m3), do vodojemu Tři Kříže (1 000 m3)
a do zrekonstruovaného vodojemu Vídeň (2 x 1 000 m3).
Odpadní vody z technologické linky a z praní filtrů budou
odváděny na kompletně rekonstruované kalové hospodářství, které bude sestávat z vyrovnávací nádrže
(2 x 200 m3), ze dvou flotačních jednotek, šnekového
lisu a nádrže recirkulátu
(2 x 180 m2).
Stavba bude dokončena
a předána investorovi v dubnu 2014 a od května 2014 začne zkušební provoz. V rámci
zkušebního provozu by se
mělo docílit toho, že veškerá
obsluha úpravny vody včetně
souvisejících vodojemů bude
řízena dálkově pomocí rádiových přenosů z centrálního
dispečinku ve Žďáru nad Sázavou.
Přestože bude závěr stavby
určitě ještě velice hektický
a náročný, budu na tuto akci
vzpomínat díky týmu skvělých lidí, který se na realizaci
podílel.

Konkrétně, v obchodním úseku naší firmy, kde pracují 3 pracovníci a spolupracuje s nimi jeden kalkulant a v oblasti mostních ložisek také pracovník technické přípravy, bylo:
podáno soutěžních a realizačních cenových nabídek
zaevidováno objednávek
uzavřeno zakázek nad 200 tis. Kč
uzavřeno zhotovitelských smluv o dílo
uzavřeno dodatků smluv
uzavřeno podzhotovitelských smluv o dílo

729 ks
229 ks
49 ks
30 ks
26 ks
28 ks

Ve všech oborech našich činností bylo v roce 2013 získáno obchodním úsekem napříč firmami ze skupiny VINCI
i v ostatních stavebních firmách a stavebních investorech
v ČR a SR zakázky za cca 219,5 mil. Kč
Ve zkratce řečeno minulý rok 2013, jak uvádí vedení naší
firmy a uvedla to i firma Econ-Cast byl pro obchodní vývoj naší firmy úspěšný.

A nyní krátký pohled do budoucnosti. Co očekáváme
v letech 2014 a 2015? Ve dvou našich nejdůležitějších oblastech, tj. předpínání a sanace betonových konstrukcí
budeme usilovat o získání zakázek
v předpínání na akcích:
SK - D1, Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
SK - R2, Zvolen - Pstruša – Kriváň
SK - D3, Svrčinovec - Skalité, SO 240, SO 241
SK - D3, Žilina Brodno, SO 223, SO 224
SK - Nosný systém MHD, Janíkov Dvor, Štefánikovo
námestie v Bratislave
Velemyšleves
Obchvat Chebu
ÚČOV Trója, atd.
v sanacích by se jednalo o tyto zakázky:
ÚV Plzeň
ÚV Podolí
Letiště Praha
Nuselský most
Čerpací stanice Bruska, atd.

V obou výše uvedených našich
hlavních oborech činností, stejně
jako v oblastech geotechniky,
hydroservisu, speciálních technologiích, prodeje mostních ložisek a dalších materiálů, včetně
spojkování betonářské výztuže
soutěží náš obchodní úsek o další zakázky.
Dále zřejmě nemá smysl vyjmenovávat zde celou řadu připravovaných zakázek, ale z výše
uvedeného je jistě všem zřejmé,
že nás do budoucna čeká nelehký úkol a jediné naše přání je, aby
se nám dařilo získávat a realizovat významné zakázky, alespoň
tak úspěšně, jako v roce 2013.
Antonín Plánička

ventované komunikace a neelektrifikova- výtahy. Jedná
se o rekonnou železniční trať.
Krajská nemocnice s poliklinikou Čadca – strukci výtahové šachty v 7
patrové budově nemocnice
s výměnou dvojice výtahů.
Střední odborná škola Kysucké Nové Mesto – rekonstrukce střechy.
2
Jde o sanaci ploché střechy výměry cca 2 500m na objektu dílen.

Středisko Alexandra Herzána
pracuje na stavbě Tisovec. Jde o rekon- bližně 30 stavebních objektů. Jsou to mosty, opěrné
strukci úseku komunikace I/72 Brezno- a zárubní zdi, propustky, sítě, úprava toků, komunikace.
Tisovec. Naše dodávka se skládá z při- Specifikem této stavby je, že se nachází v přísně chráněné přírodní lokalitě a značné omezení provozu na rekonstruované komunikaci je
velmi negativně vnímáno veřejností
s ohledem na absentující alternativu dopravního spojení.
Na stavbě Gémer provádíme revitalizaci
národní kulturní památky. A sice domu
tradiční lidové kultury v Rožňavě.
A v neposlední řadě budeme realizovat
kanalizaci v Podunajské Biskupici (část
Bratislavy).

Středisko Davida Čápa
má za úkol výstavbu mostních objektů a zárubních zdí na stavbě II. úseku dálnice D1, Jánovce-Jablonov nedaleko Levoči. Jedná se o 7 mostů a 4 zárubní zdi.

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
ho, pod jakým střediskem
jsou nebo budou realizovány.

V novém roce 2014 nás přivítalo téměř jarní počasí, a tak
jsme se s menší či větší chutí
mohli pustit do práce.
Rád bych Vás seznámil s náplní našich středisek pro letošní rok 2014. Stručně se zmíním, co naše stavby obnášejí,
kde se nacházejí (zde uvidíte
značný rozptyl po celé Slovenské republice). Jednotlivé
stavby představím podle to-

Středisko Dalibora Novotného
realizuje na stavbě Trenčín
dva mostní stavební objekty
– SO 202 a SO 204.
Oba mosty se nacházejí na budovaném obchvatu
Trenčína.
SO 202 je 9polový
most délky 530 m.
Zajímavostí je nosná konstrukce,
tvořená částí spřa-

ženou ocelobetonovou (4 pole) a částí betonovou (5 polí).
Most překračuje Biskupický
kanál a Váh.
SO 204 je 7polový (železobetonový) most délky 205 m.
Překračuje dvě značně frek-

Ze 7 mostů jsou 4 dálniční:
SO 212 – délka 120 m (2 x 60 m) – dálniční most přes komunikaci Levoča-Spišská No
vá Ves
SO 213 – délka 1 280 m (2 x 640 m) – dálniční most přes ploché údolí
SO 215 – délka 200 m (2 x 100 m) – dálniční most přes polní cestu
SO 219 – délka 600 m (2 x 300 m) – dálniční most přes údolí a polní cestu 1 nadjezd
nad dálnicí:
SO 214 – délka 70 m – most přes dálnici
1 most nad přivaděčem na silnici
I.třídy:
SO 201 – délka 45 m – most na silnici
I/18 překračuje přivaděč od a k dálnici
a 1 most na polní cestě:
SO 202 – délka 20 m – most na polní
cestě
Celková délka mostů je cca 2 335 m.
Zárubní zdi vymezují trasu dálnice.
SO 233 – délka 232 m, 2 etáže
SO 234 – délka 220 m, 2 etáže
SO 235-01 – délka 74 m
SO 235-02 – délka 72 m
Celková délka zdí je cca 600 m.
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Nově vznikající středisko Alexandra Macka
zahájí na jaře stavby Drienica – úprava Drienického potoka. Protipovodňová ochrana (nedaleko Sabinova). Celková délka
úpravy je 945 m. Stavba bude zahájena na
jaře.
Stavba Valaliky, Geča – skupinový vodovod a kanalizace (nedaleko Košic). Jsme
zde ve sdružení 4 firem. Náš podíl činí
28 % z celkového objemu prací.
Stavba je rozdělena na dvě části. Valaliky,
Geča – kanalizace a Valaliky, Geča – vodo-

vod.
Předpoklad zahájení prací je 04/2014.
Stavba Krásnovce, Šamudovce – kanalizace (nedaleko Michalovec). Také zde
jsme ve sdružení 4 firem a náš podíl činí
28 % z celkového objemu prací.
Stavba je rozdělena na tři části. Obec Krásnovce – kanalizace, Tlaková kanalizace
Šamudovce – 1. stavba a Splašková kanalizace Šamudovce – 2. stavba.
Předpoklad zahájení prací je 4/2014.
Stavba Spišské Podhradí – veřejná kanalizace a čistírna odpadních vod.

Středisko Bruna Čičmance předalo před koncem roku 2013 náročnou stavbu Zvolen a očekává
další zakázku.

Jiří Fuks

ROK A VÍCE POTÉ
JIRKOV – VODÁRNA 21. STOLETÍ
Kvalitně upravenou pitnou vodu dostávají od předloňského roku domácnosti ve dvacetitisícovém Jirkově. Tamní úpravna vody z roku 1967
prošla celkovou přestavbou za čtvrt
miliardy korun. Stavbu realizovala
Divize 5 vodohospodářské stavby,
konkrétně středisko 51 Čechy Sever.
SMP CZ, a. s. jako vedoucí sdružení
dílo dokončilo společně se společností BETVAR a.s. v prosinci 2012.
Úpravnu vody najdete na předměstí
Jirkova, jež je napojena na tamní přehradu, která zadržuje vodu na horním toku Bíliny. Ta mimochodem patří do soustavy vodárenských nádrží
zásobujících severozápadní Čechy
pitnou vodou. Přehrada leží v hlubokém údolí řeky Bíliny v Krušných horách asi dva kilometry nad Jirkovem.
Bílina pramení na hřebeni Krušných
hor západně od osady Zákoutí. Už to
je zárukou dobré a kvalitní vody. Přítok Bíliny do nádrže je posilován gravitačním trubním převodem ze sousedního povodí potoka Lužec tzv. Nivským přivaděčem, jmenuje se tak po
místním Nivském potoku. Hlavní
funkcí malebného díla je zajištění
Chomutovska pitnou vodou v soustavě nádrží zásobujících Severočeskou hnědouhelnou pánev spolu
s dalšími vodními díly Fláje a Přísečnice. Dalším významným účelem je
protipovodňová ochrana území pod
nádrží.
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nu až na 190 litrů. Všechny navržené Jak nám potvrdil vedoucí projektu
kroky vedly v důsledku k větší racio- Ing. Mojmír Volf, během zkušebního
nalitě úpravy vody a přispěly ke znač- provozu se vyskytl největší problém
ným energetickým úsporám.
A co se konkrétně při rekonstrukci
vyřešilo? Hned na začátku zahájení
prací se vyměnilo půlmetrové přívodní litinové potrubí pro surovou
vodu a k tomu se postavil nový separační stupeň. Celkovou modernizací
prošla technologická linka úpravny
vody, k tomu ještě připočtěme rekonstrukci chemického hospodářství. Nezapomnělo se ani na nádrže akumulace upravené vody (2 x
1 500 m3) a kalového hospodářství.
Vybudoval se sklad vápenného
hydrátu a oxidu uhličitého. Původní
objekty vápenného hospodářství
a vyrovnávací nádrže kalového hospodářství byly zrušeny a na jejich místě vyrostla nová zařízení úpravny vody. V areálu vodárny se kompletně
zrekonstruovaly příjezdové komunikace a celý objekt se kvalitně zabezpečil.
V lednu letošního roku skončil roční
zkušební provoz, který prověřil fungování všech segmentů úpravny. Například také oddílnou kanalizaci.
provoz. Za své vzala i spotřeba vody, Zvlášť jsou do městské kanalizace
která neustále klesá. Z původního odváděny vody z kalového hospovýkonu vodárny 280 litrů za vteřinu dářství a splaškové odpadní vody,
poklesla o 130 litrů za vteřinu, kon- druhým odpadem odtékají dešťové
krétně na 150 litrů, projekt ovšem vody a vody z bezpečnostních přelipočítá s krátkodobým zvýšením výko- vů.
Ale vraťme se k samotné
vodárně. Umístění i napojení zůstalo
po rekonstrukci sice stejné, přesto z
původní vodárny, až na některé objekty, toho moc nezbylo. Technologie úpravy vody se prakticky obměnily z gruntu. Nelze se divit. Během
44 let vodárenského provozu technologie pokročily mílovými kroky,
požadavek současné doby je nejen
vyšší kvalita, ale také hospodárnější

s dávkováním vápna, ale i to se povedlo zdárně vyřešit. I po Jirkovu má
středisko práce dost. V současné do-

bě se středisko chystá ve sdružení se společností
Syner na rekonstrukci úpravny vody Bedřichov a je po-

depsaná smlouva na úpravnu vody Frýdlant, kde
se čeká na unijní dotace.
Jak konstatoval při předávání Jirkova zástupcům
investora, Severočeské vodárenské společnosti
za sdružení zhotovitelů Ing. Martin Doksanský,
generální ředitel SMP CZ : „Úpravna vody je složitý stavebně technologický celek a pro celý realizační tým je vždy velkým uspokojením, když
úpravna po rekonstrukci projde komplexním
vyzkoušením a plní parametry, pro které byla
navržena,“
Dodejme, že v případě Jirkova se jeho slova bezezbytku naplnila.

Vlastimil Vavřín,
Laurus press servis

Z ÚTVARŮ A ODDĚLENÍ
Jelikož nám stavařům přála velmi teplá zima, tak
se rok 2014, co se týče činnosti na stavbách, rozběhl nezvykle rychle. Bohužel začátek letošního
roku je i ve znamení poklesu ostražitosti v oblasti
BOZP a tím i prvních zápisů do statistiky úrazovosti. Celý útvar intenzivně pracuje na metodice
zlepšení této situace, ať už zmapováním příčin,
tak návrhy prevence. Ve velmi krátké době budou
probíhat mimořádné a intenzivní kontroly BOZP

na stavbách, které se stanou běžnou praxí v našem každodenním pracovním životě. Rovněž se
zabýváme lepším využitím nástroje Tempus jako
prevence úrazů. Rovněž bude prezentován v brzké době nový přístup ve sledování skoronehod.
Věříme, že se ve velmi krátké době vrátíme opět
k nám vlastnímu trendu nulové úrazovosti.
Luděk Borový

OTÁZKY PRO ...
... Mgr. Ing. TEREZU KRÁLOVOU
podnikovou právničku

Mou výhodou je ekonomické i právnické vzdělání
Co je podstatou vaší práce?
Má práce v našem tříčlenném
týmu je vcelku různorodá. Stěžejní roli
však hrají smlouvy, které sledujeme od
jejich přípravy až do provedení díla
a uplynutí záruční doby, protože i v tomto průběhu nastávají situace, které musíme řešit, abychom předešli pozdějším
sporům. Jedná se například o vytýkání
vad, zápočty, postupování pohledávek
a podobně. Takže my vlastně na začátku
smlouvu připravíme a podílíme se, i když
nepatrnou měrou, ale přesto důležitou,
na její realizaci.
Jaký je váš podíl na získávání zakázek,
dokážete eliminovat všechna rizika?
Podíl na získávání nejrůznějších zakázek je pro nás právníky oproti
obchodu minimální. Platí pravidlo, že se
snažíme všechny problémy vychytat dříve, než vzniknou. Já například zpravidla
zpracovávám rizikové analýzy zadávacích podmínek, včetně investorské
smlouvy, abych upozornila na nejrůznější rizika plynoucí z budoucích smluv, případně jednáme společně s investorem,
jak co řešit. Po pravdě řečeno u velkých
zakázek většinou se smlouvami příliš
nehneme. Funguje to tak, že investoři
s velkou vyjednávací silou změny smluv
příliš nepřipouštějí, přesto se o to musíme alespoň pokusit. V případě, že nabídka naší společnosti není v zadávacím
řízení vybrána jako nejvhodnější, zůstává jedinou šancí, jak něco zlomit, cesta
podávání námitek nebo návrhů na přezkum úkonů zadavatele k Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže, na čemž
se právní oddělení také podílí.
Jak se vám daří řešit (nebo urovnávat)
spory?
Snažíme se tomu samozřejmě
předcházet, lepší je dojít k dohodě. Když
už to ale k soudnímu sporu přece jen dojde, účastní se jich zpravidla p. Kubica
jako vedoucí právního oddělení nebo,
pokud by hrozila velká škoda, najatá advokátní kancelář. Naše společnost se do
těchto konfliktů dostává minimálně, jak
už jsem řekla, snažíme se takovým nepříjemnostem účinně předcházet.

JAKOST, BOZP, EKOLOGIE
Zima je ve stavebnictví často vnímána jako doba většího klidu oproti zbytku roku. Je to z důvodu mrazu a závějí sněhu, což letos v zimě úplně
nevyšlo. Tedy alespoň na většině míst v Česku
ne. Nebudu se jako ekoložka pouštět do úvah
o globálním oteplování, ale v době vzniku tohoto článku je teprve únor, venku celý týden kolem 10˚ C..…
Takže na odpočinek to moc nevypadá, ani na
poli certifikací se nezahálí. Právě probíhají externí audity týkající se svařování napříč celou
naší firmou a hlavně ve dvou našich stálých provozovnách VMS a VOK. Konkrétně je to svařování betonářské oceli, provádění ocelových
a hliníkových konstrukcí, posouzení shody konstrukčních dílců a jakost při tavném svařování
kovových materialů. Audity provádí VUPS.

Měla bych se zde zmínit i o bezpečnosti práce.
Bohužel, zatímco jsme spali na vavřínech spokojeni z úspěchů v minulém roce máme první
letošní úraz. Stal se na D1 a došlo k němu při
montáži výztuže šikmé desky základu kolektoru. Pracovník uklouzl po rozdělovací výztuži,
spadl na bednící desku základu a zlomil si tři
žebra. Útvar výrobního ředitele již pracuje na
akčním plánu zlepšení BOZP v tomto roce.
V oblasti životního prostředí se celkem úspěšně daří plnit nejvyšší standard zajišťovaný naší
firmou. Alespoň takový pocit mám z posledního kola interních auditů a dobré výsledky hodnocení to potvrzují.
Edita Miláčková

Jaký máte názor na nový Občanský zákoník a jak se tato norma dotýká vaší
práce?
Po pravdě řečeno, ještě jsem si
vlastní názor nějak neutřídila. Ani tvůrci
tohoto zákoníku často nedokážou jednoznačně vysvětlit některá ustanovení.
Díky společnosti se zúčastňuji mnoha
školení, abych dokázala do nové právní
úpravy trochu vidět. Osobně jsem spíše
přesvědčená, že nový Občanský zákoník
bude přece jen přínosem. Snaží se na-

příklad o návrat k prvorepublikovým tradicím, což je určitě dobře, až na určité
výjimky jako jsou archaismy apod., ale
teprve čas ukáže, co nový zákoník přinese a potrvá to řadu let. Každopádně jsme
museli předělat všechny vzorové smlouvy. I když námi nejčastěji uplatňovaná
Smlouva o dílo, která je u nás ta hlavní,
řekla bych stěžejní, se tak převratným
způsobem nemění.
Jaké je vaše největší přání pro nejbližší
měsíce či roky?
Moc dopředu neplánuji. Přece
jen nedávno jsem ukončila školu.
Největší motivací bylo dokončit studia
a najít si dobrou práci. Teď ji konečně
mám, do SMP jsem nastoupila v červenci 2012. Snažím se teď brát život tak, jak
každým dnem přichází. Po profesní
stránce se chci co nejvíc naučit a něco
dokázat, v osobní rovině věřím, že rok
2014 bude pro mě veselejší, loni mi zemřel velmi blízký člověk, a tak ten rok byl
pro mě v tomhle ohledu docela těžký.
Co vás u firmy nejvíce motivuje?
Vždycky jsem chtěla dělat podnikového právníka. Advokacie mě nelákala, to je trať na dlouhý běh. Bylo štěstí,
že při přípravě na státnice na právech mě
zaujal inzerát SMP CZ, že shánějí právníka. Tak jsem to zkusila a i když byl konkurz tříkolový a konkurence veliká, tak
jsem nakonec uspěla. Myslím, že mou
výhodou bylo spojení ekonomického
a právnického vzdělání a to, že ovládám
dobře cizí jazyky. Angličtině se věnuji od
malička a moje mamka je němčinářka.
Cizí jazyky se učím ráda a tak oceňuji to,
že společnost nabízí kurzy angličtiny
nebo francouzštiny. Francouzsky se chci
naučit, tak jsem se loni přihlásila a využila nabízené možnosti. Motivuje mě dobrý pracovní kolektiv, je to tým, který si
vychází hodně vstříc. V našem týmu si,
podle mého názoru, docela rozumíme,
tvoříme dobrou a sehranou partu a občas se s kolegy vídáme i mimo práci, zajdeme někam posedět a popovídat si
i o jiných věcech, než o práci.
Co považujete za svůj největší osobní
úspěch?
Prozatím asi to, že se mi podařilo vystudovat dvě vysoké školy –
Právnickou fakultu UK a Vysokou školu
ekonomickou. Stálo to hodně vůle a sebezapření, ale stálo to za to. Neměnila
bych.
Jak nejraději trávíte volný čas?
Jsem hodně sportovně založený člověk. Do čtrnácti let jsem dělala závodně sportovní gymnastiku, ale po nepříjemném úrazu po pádu z kladiny jsem
musela skončit, už jsem se nedokázala
na kladinu postavit. Pak jsem začala na
jilemnickém gymnáziu běhat orientační
běh. Mimochodem můj táta orientační
běh trénuje. Ten sport mě dodnes baví.
Díky jemu jsem sjela celý sever Evropy:
Švédsko, Finsko, Norsko a poznala
spoustu skvělých lidí. Věřím, že se zase
někam brzy podívám.
ptal se Vlastimil Vavřín,
Laurus press servis
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SPORT
Komentář z utkání SMP CZ – HC Sršni Praha

Simona Baumrtová
Tato mladá sportovkyně, kterou naše firma dlouhodobě podporuje, dosáhla ke konci
roku 2013 úžasných výsledků, a tak alespoň touto cestou jí gratulujeme a přejeme v roce 2014 další sportovní úspěchy.
Pro připomenutí na mistrovství Evropy v Herningu v prosinci 2013 získala 1. místo 50 m
znak v krátkém bazénu, 2 x 2. místo na 100 m a 200 m znak, 1 x 3. místo na 4 x 50 m polohově mix.
K plavání se Simona Baumrtová dostala přes svého tatínka a dnes současného trenéra
MUDr. Tomáše Baumrta, který ji přivedl do bazénu v jejích 3 letech. Od malička navštěvovala chomutovský bazén, ale od 4 do 13 let se
souběžně s plaváním věnovala i moderní gymnastice. Od roku 2006 plave 8 - 10 x týdně, k tomu
má 2 - 3 x kondiční přípravu. Když trénuje, naplave za týden průměrně padesát kilometrů.

Dne 23. 1. 2014 si naše mužstvo k přátelskému utkání pozvalo účastníka 6. pražské hokejové ligy. Utkání se hrálo na zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou. Od začátku
zápasu se hrálo ve velice slušném tempu.

tempo opadlo, my jsme polevili a soupeř se
také dočkal a v závěru upravil brankové
skóre na 5 : 3. Přestože se nedostavil delegovaný rozhodčí Luděk Borový, byl zápas
z obou stran odehrán velice slušně a nikdo

Soupeř chtěl konečně vyhrát, doposud nás
neporazil. Mužstvo SMP CZ se ujalo brzy
vedení a postupně jej navyšovalo. V několika
velmi dobrých brankových příležitostech
nás podržel gólman. Na druhé straně i gólman hostí byl velmi dobrý a chytil nám několik vyložených gólovek. V poslední třetině již

nebyl zraněn. Závěrem musím pochválit
všechny hráče za velice dobrý výkon proti
sehranému a zápasově zkušenějšímu soupeři. S takovou sestavou a výkony bychom
mohli hrát i pravidelnou soutěž.
Sportu zdar, hokeji zvlášť!

Ivo Köhler

Ještě jednou hokej - tentokrát:
SMP - METROSTAV
Dne 12. 12. 2013 bylo odehráno přátelské hokejové utkání mezi týmy SMP CZ, a. s. a METROSTAV a. s., kde většina účastníků z obou

stran je zainteresována na stavbě Prodloužení
trasy A pražského metra.
Průběh hry byl poklidný a utkání se neslo v přátelském duchu. Výsledek není důležitý, hlavním cílem bylo propojení
kolektivů, které se doposud utkávali pouze v rámci pracovních záležitostí.
Sebemenší nepřesnosti
a detaily hry byly vyřešeny
při menším občerstvení
v šatně. Pevně věřím, že do
budoucna se nám podaří
podobné sportovně-pracovní akce zopakovat.

Jaromír Zelenka

Ondřej Svoboda

fotografie: autoři článků a Josef Hebr
březen 2014

