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Vážené kole-
gyně, vážení
kolegové,
téma bezpeč-
nosti a ochra-
ny zdraví při

práci je skloňováno v naší činnosti
velmi často. Bohužel často mám též
pocit, že pro mnoho lidí je to něco
navíc, co stojí peníze, zdržuje nás to
od práce a nemáme na to čas, proto-
že jsme zavaleni jinými úkoly.
Měl jsem možnost s několika kolegy
z naší firmy a z Průmstavu navštívit
stavbu společnosti Warbud ve Var-
šavě a musím říci, že přístup pracov-
níků na stavbách k bezpečnosti prá-
ce na mě udělal velký dojem. Přesto-
že se jednalo o velkou stavbu, kde

pracovalo cca 100 lidí pod
4 věžovými jeřáby, byl na stavbě
pořádek a bylo zřejmé, že je prá-
ce připravená a všichni vědí, co
mají dělat. Pracovníci, pohybují-
cí se na hraně pádu, používali
zcela samozřejmě bezpečnostní
závěsy, aniž by je jakkoliv ome-
zovaly v práci (u nás častý argu-
ment pro nepoužívání těchto
prostředků). Když tesař dokončil
bednění jednoho pole stropní
desky, přivolal jeřáb, přesadil
závěsnou konstrukci do sloupu
vedlejšího pole a pokračoval
v práci. Používání osobních
ochranných prostředků bylo sa-
mozřejmostí.
Silným zážitkem bylo též shléd-

nutí demonstrace první pomoci,
kterou prováděli přímo na stav-
bě profesionální pracovníci zá-
chranné služby, přitom používali
velmi věrohodně vypadající mas-
kování úrazů a též chování zra-
něných, jak je znají z praxe. Mys-
lím, že dělníci, kterým sténaly
pod rukama a upadaly do mdlob
namaskované pracovnice rychlé
záchranné služby, si budou tako-
vou lekci dlouho pamatovat. Na
závěr jsme vyslechli komentář
a výklad lékaře k provedenému
ošetření.
Návštěva byla velmi inspirativní.
Je zřejmé, že nejdůležitější je
přístup každého člověka k bez-
pečnosti. Tak jako většina z nás

zcela samozřejmě použije bezpeč-
nostní pásy v autě nebo přilbu při
jízdě na kole nebo motocyklu, tak se
potřebujeme chovat k používání
osobních ochranných prostředků
a k dodržování zásad a opatření bez-
pečnosti. Významným faktorem je
samozřejmě i otázka nákladů, proto-
že to všechno něco stojí. Ovšem lid-
ský život ani zdraví se za peníze neda-
jí koupit.
Přeji nám všem bezpečnou práci
a apeluji na stav mysli při přístupu
k bezpečnosti a posuzování priorit
v naší činnosti.

Vladimír Myšička
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Z NAŠICH STAVEB

PŘEMOSTĚNÍ JIZERY PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉ ZÓNY V MLADÉ BOLESLAVI

DOPRAVNÍ STAVBY
DIVIZE 1

1. 4.

14. 5.

byly zahájeny interní audity systémů kvali-
ty, bezpečné práce a ochrany životního pro-
středí.

zasedala dozorčí rada ARKO.

K byl zahájen zkušební provoz zrekon-
struované úpravny pitné vody v Mostišti u Žďá-
ru nad Sázavou.

se uskutečnilo již deváté divadelní před-
stavení naší dvorní scény Divadla Na Fidlovač-
ce pro zaměstnance a obchodní přátele, tento-
kráte s výstižným názvem pro tuto dobu „Až
naprší a uschne“.

30. 4.

4. 5.

K byla provedena aktualizace dokumen-
tace IMS pro rok 2014.

zasedala dozorčí rada SMS.

30. 4.

13. 5.

K byla dokončena výstavba protipovod-
ňové ochrany levého břehu Labe v Ústí nad La-
bem.

30. 4.

Účelem výstavby nového mostu je převedení místní ko-
munikace přes řeku Jizeru a inundační území.

ý most bude zhotoven vedle stávajícího mostu, (je-
hož provoz je omezen pouze pro jediné vozidlo a doprava
řízena semaforem) a po dokončení nové konstrukce
a převedení dopravy na nový most bude stavající odstra-
něn. Nový most bude přemosťovat tok bez použití pilířů
v korytě Jizery, tím se zlepší odtokové poměry v území.

řemostění je řešeno konstrukcí o dvou polích. Hlavní
pole, přemosťující řeku Jizeru, má rozpětí 60 m a je
tvořeno spřaženou ocelo-betonovou konstrukcí a před-
pjatým betonovým komorovým průřezem. Vedlejší pole,
přemosťující inundační území, má rozpětí 40 m
a je tvořeno konstrukcí z předpjatého betonu. Spodní
stavba je tvořena dvěma krajními opěrami a mezilehlým
pilířem.

současné době jsou dokončeny přeložky inženýrských
sítí, vody, parovodu, VO a plynu. Dokončili jsme úhlovou
zeď, levou opěru i pilíř a zahajujeme práce na podpěrné
skruži. Práce pro založení pravé opěry se zpomalují v dů-
sledku kolize s venkovním vedením VN 35 kV, kde zápa-
síme s vypnutím proudu pro zaberanění larsenové jímky.
Splnění termínu bude pro nás perným oříškem! Věřím,
že to zvládneme a dílo předáme v požadované kvalitě
i termínu!!

Nov

P

V

23. 5. se v tenisovém areálu TK Sparta Praha
konal turnaj O putovní pohár GŘ SMP.

26. 5. byl po rekonstrukci otevřen Wilsonův
most v Plzni. Stavbu prováděla D 1, pod vede-
ním Roberta Vraštila.

Po delší přestávce jsme v polovině května obno-
vili dodávku dílců zábradlí na stavbu Trojského
mostu v Praze. Zábradlí je tvořeno ocelovým
svařencem, který je doplněn výplní z tahokovu.
Dílce jsou vyráběny v naší Výrobně ocelových
konstrukcí v Berouně.

K byla dokončena stavba Ústí nad Orlicí –
kanalizace a ČOV.

31. 5.

Ve dnech se v Bordeaux konalo pracov-
ní setkání zástupců středoevropských filiálek
VINCI Construction. Součástí tohoto setkání

byla i návštěva stavby stadionu v Bordeaux bu-
dovaného formou PPP.

4.–6. 6.

3. 6. se konal na stavbě ÚV Bedřichov Ředitel-
ský kontrolní den. Tuto stavbu provádíme ve
sdružení s firmou SYNER pro Severočeskou vo-
dárenskou společnost.

16. 6. naše společnost získala CENU DEVELOP-
MENTS NEWS 2013 v soutěži Česká dopravní
stavba, dopravní technologie a výrazná inovace
v dopravě za stavbu Most na dálnici D3 přes
Lužnici. Vypisovatelem soutěže bylo Minister-
stvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruk-
tury. Za naši společnost ocenění na slavnost-

ním večeru v Betlémské kapli převzal Ivo
Köhler.

K bude ukončena dlouholetá činnost
dvou našich výrobních středisek: Prefy VMS
Brandýs nad Labem a VOK Beroun. Obě tyto
výrobny budou od 1. 7. 2014 základem nových
dceřiných společností a

, vlastněných SMP CZ společně s Eu-
rovií CS.

30. 6.

PREFA PRO OK Tře-
bestovice
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S l o u č e n í m
středisek Půj-
čovna inven-
tárního (in-
v e s t i č n í h o )
majetku tzv.
PIM Nučice
a D o p r a v a
a mechani-
zace tzv. DAM

Beroun vzniklo k 1. 1. 2012 nové stře-
disko PIM DM v rámci Divize 2.
Odvážím se říci, že to byl krok správ-
ným směrem. Středisko je u SMP CZ
garantem zajištění dopravně-
mechanizačních a pomocných sta-
vebních prostředků na špičkové tech-
nické úrovni, které se snažíme neu-
stále posouvat vpřed.
Středisko 24 je pod vedením Josefa
Fialy a ekonomky Jany Církvové.
Bezproblémový provoz Půjčovny in-
ventárního materiálu, jejíž náplní je
zajištění funkčního materiálu z ob-
lasti bednění, lešení, skruží a staveb-
ních buněk (kontejnerů) dle poža-
davků staveb, je pod drobnohledem
mistra půjčovny Jaroslavy Kubové
a evidentky (fakturantky) Radky Vor-
líčkové, která dále zpracovává mě-
síční výkazy jízd zaměstnanců.
Samotná dodávka skruží, lešení vč.
montáží je v současné době pod pat-
ronací stavbyvedoucích Miroslava
Láníka (skruže JaJa), Jiřího Macourka
(skruže Trenčín), Radka Sopra (skruže
Ústí n. O., Chrudim, Horusice) a Rad-
ka Lenárta (skruže JaJa), kteří jsou
v současné době nově doplněni o tři
mistry Emila Skotnického, Roberta
Minárecha a Jana Krojidla.

Služby v oblasti zajištění kvalitní ná-
kladní a osobní dopravy, velké a malé
mechanizace vč. jeřábové techniky
a kvalitního opravárenství jsou stále
na bedrech našich kolegů z Berouna.
Dispečersky řízená nákladní návěso-
vá a valníková doprava je v kompe-
tenci dispečera Miloslava Bartoše,
který má momentálně k dispozici
k zajištění poptávky pět návěsů, je-

den valník s hydraulickou rukou
a podvalník na 55 t z vlastních zdrojů.
Osobní dopravu, provozovanou for-
mou operativního leasingu, převzala
po odchodu do důchodu Jaroslava
Čermáka Eliška Říhová. Ta dále zod-
povídá za dlouhodobé pronájmy ma-
lé mechanizace a věžových jeřábů.
Opravárenství zajišťuje Josef Zoul.
Závěrem se vrátím k myšlence Tomá-

še Chlastáka, bývalého šéfa středis-
ka 24, který již při vzniku střediska
v roce 2012 měl myšlenky na přestě-
hování sloučeného střediska do jed-
noho areálu. Tyto jeho progresivní
myšlenky se uskuteční zřejmě již
v letošním roce. Po přesunutí VOKu
do Třebestovic se řeší využitelnosti
areálů a stěhování střediska do jedné
základny, pravděpodobně Beroun.

Toto je ve zkratce vše, co se dá o stře-
disku říci a zbývá už jen poděkovat
všem vedoucím, stavbyvedoucím
a mistrům, že nezapomínají na vyu-
žívání vlastních zdrojů naší společ-
nosti a za jejich řádné zacházení
s těmito prostředky a materiálem.

Josef Fiala

Jindřich Jindra



ÚPRAVNA VODY MOSTIŠTĚ JE VE ZKUŠEBNÍM PROVOZU

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
DIVIZE 5

Úpravna vody Mostiště je významným
zdrojem pitné vody pro Skupinový vodo-
vod Žďársko, který je součástí Vodáren-
ské soustavy jihozápadní Moravy. Zdro-
jem surové vody pro úpravnu vody je
vodárenská nádrž Mostiště, která je
umístěna na řece Oslavě.

Původně úpravna vody Mostiště byla
uvedena do provozu v říjnu 1964 se jme-
novitým výkonem 100 l/s. Některé jed-
notky byly od samého začátku vybudo-
vány pro konečnou uvažovanou kapaci-
tu 200 l/s. V roce 1975 byla realizována
první intenzifikace úpravny na jmenovi-
tý výkon 130 l/s, která spočívala v zave-
dení paralelní linky na principu přímé
filtrace s původní dvoustupňovou lin-
kou. Tato linka již není v posledních le-
tech využívána. V roce 1976 se objevily
úvahy o výstavbě zcela nové úpravny
Mostiště II s kapacitou až 720 l/s v blíz-
kosti původní úpravny vody. Záměry
z tohoto období však nebyly realizovány.
V rámci akce Úpravna vody Mostiště –
Intenzifikace na přelomu 80. a 90. let
byla zvýšena kapacita úpravny vody na
dnes uváděný výkon 200 l/s upravené
vody. Při rekonstrukci byly instalovány
lamelové flokulační usazovací nádrže
(LUF 60 m ) s ocelovými rozdělovacími
žlaby. Byla provedena změna koagulan-
tu z chloridu železitého na síran železitý,
včetně příslušných stavebních a tech-
nologických úprav.
Důvodem pro rekonstrukci úpravny vo-
dy je rovněž technický stav technolo-
gického zařízení, které nebylo od roku
1964, s výjimkou výstavby dvou flotač-
ních jednotek v roce 2005, kdy byla
úpravna vody uvedena do provozu, vý-
znamně obnovováno.

Do subprojektu č. 1 byla zahrnuta kom-
plexní rekonstrukce celé technologické
linky úpravny vody a stavební rekon-
strukce dotčených objektů úpravny vo-
dy. Navržena tak byla celková obnova
zařízení úpravny vody po stránce sta-
vební, strojní, silnoproudé a slaboprou-
dé. Navržena byla také nezbytná do-
stavba nových objektů pro nově zřizo-
vané provozy či provozy přemísťované
ze stávajících objektů. Rozsah nových
objektů byl minimalizován na rozšíření
akumulace upravené vody s armaturní
komorou, do které je nově umístěna čer-
pací stanice upravené vody (Vídeň). Na
dostavbu nových objektů navázaly i pře-
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Něco z historie

Něco z přípravy projektu

ložky inženýrských sítí v areálu úpravny
vody. Součástí rekonstrukce kalového
hospodářství byl návrh celkové restruk-
turalizace odpadového hospodářství
úpravny vody.
V roce 2005 investor instaloval dvě flo-
tační jednotky na úpravu surové vody
v rámci „Havarijního opatření“. Tak bylo
možné i během rekonstrukce ÚV Mos-
tiště zabezpečit na prvním separačním
stupni výrobu pitné vody v množství do
130 l/s. Limitujícím prvkem pro výkon
úpravny vody Mostiště během rekon-
strukce byla písková filtrace.
Souběžně s přípravou subprojektu č. 1 –
Doplnění technologie a rekonstrukce
úpravny vody Mostiště byl připravován
i další subprojekt č. 3 - Rekonstrukce
vodovodního přivaděče ÚV Mostiště –
ČS Ovčírna (dílčí část), který naše spo-
lečnost také realizovala.

maximální 220 l/s
průměr 175 l/s
minimum 90 l/s
technické minimum 66 l/s

Výkon úpravny vody je ve vztahu ke spo-
třebě surové vody ovlivněn vlastní spo-
třebou úpravny vody. Pro dvoustupňové
úpravny vody doplněné o ozonizaci a fil-
traci s granulovaným aktivním uhlím se
standardně uvažuje s vlastní spotřebou
na úrovni do 10 %. Tyto hodnoty jsou
uvedeny v následujícím přehledu.

maximální 200 l/s
průměr 159 l/s
minimum 82 l/s
technické minimum 60 l/s

Řešení rekonstrukce úpravny vody Mos-
tiště je nasměřováno do dvou základ-
ních rovin:

- do roviny ,
kde bylo třeba především nutné dokon-
čit rekonstrukci prvního stupně separa-
ce, zásadně změnit uspořádání pískové
filtrace a doplnit technologickou linku
o ozonizaci a filtraci přes GAU. Na re-
konstrukci pískové filtrace pak úzce na-
vázala rekonstrukce kalového hospo-
dářství, která zajišťuje odvedení a likvi-

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚPRAVNĚ VODY
MOSTIŠTĚ, TECHNICKÉ PARAMETRY
VÝKON TECHNOLOGICKÉ LINKY
ÚPRAVNY VODY - SPOTŘEBA SUROVÉ
VODY

VÝKON ÚPRAVNY VODY – VÝROBA
UPRAVENÉ VODY

POPIS KONCEPCE TECHNICKÉHO ŘE-
ŠENÍ ÚPRAVNY VODY

chemicko - technologické

daci odpadních vod, které vznikají při
provozu technologické linky. Rozšíření
akumulace upravené vody vytvořilo vět-
ší zásobu vody pro zásobení navazují-
cích spotřebišť. Úpravna vody je vyba-
vena dávkováním chloridu (síranu)
amonného a byly provedeny nezbytné
rekonstrukce stávajících linek chemic-
kého hospodářství. Rekonstrukce se
dotkla především vápenného hospo-

dářství. Úpravna vody je po rekonstruk-
ci vybavena automatikou dávkování che-
mikálií podle průtoku, které přispívá ke
zlepšení celkového provozu technolo-
gické linky úpravny vody. Byla provede-
na změna technologie likvidace odpad-
ních vod. Minulý systém, který již nevy-
hovoval jak po technické a provozní
stránce, tak i z hlediska ochrany životní-
ho prostředí, byl nahrazen strojním od-
vodněním kalů, které je z hlediska dopa-
dů na životní prostředí významně ohle-
duplnější.

- do roviny , která byla zamě-
řena na odstranění nevyhovujícího tech-
nického stavu jak stavebních objektů,
tak technologického zařízení. Nejroz-
sáhlejší požadavky na rekonstrukci byly
u pískové filtrace a kalového hospodář-
ství. Bylo doplněno vybavení úpravny
vody na odpovídající úrovni prostředky
SŘTP.

Technologická linka úpravny vody Mos-
tiště, je koncipována jako klasická dvou-
stupňová separace (flotace + písková
filtrace), která zajišťuje bezpečné a spo-
lehlivé odstranění nežádoucích látek
obsažených v surové vodě. Na obou se-
paračních stupních je znečištění zachy-
cováno ve formě vloček vytvořených či-
řením síranem železitým v kyselé ob-
lasti. Účinnost prvního separačního
stupně je uvažována v rozmezí 90 –
98 %. Pro úpravu pH a stabilizaci pitné
vody je pak následně použito dávkování
oxidu uhličitého a vápenného hydrátu.
Klasická dvoustupňová technologie se-
parace je doplněna o ozonizaci a filtraci
granulovaným aktivním uhlím. Ozoni-
zace umožní štěpení složitých organic-
kých látek, které mohou proniknout obě-
ma separačními stupni, a filtrace gra-
nulovaným uhlím tyto látky nebo jejich
produkty zachytí. Oba technologické
stupně zlepšují organoleptické a sen-
zorické vlastnosti pitné vody a v období
zvýšeného znečištění surové vody orga-
nickými látkami významně přispívají
k zajištění jakosti pitné vody. U zatíže-

technické

ných povrchových toků (kategorie A3 a horší) je možné ozoni-
zaci a filtraci granulovaným aktivním uhlím dnes považovat za
standardní technologický proces.
S ohledem na výskyt manganu v surové vodě (po část roku) by-
lo prvnímu separačnímu stupni předřazeno odmanganování,
které je zajišťováno dávkováním manganistanu draselného
a provzdušněním vody. Odstranění manganu pak probíhá
v mírně alkalické oblasti, které je zajištěno dávkováním oxidu
uhličitého a vápenného hydrátu. Vlastní odmanganování, to
znamená změna mocenství manganu a vytvoření „burelu“,
proběhne v reakční nádrži.
Pro dezinfekci a hygienické zabezpečení pitné vody je realizo-
ván souhrn opatření, který by měl mimo vlastní dezinfekci
a hygienické zabezpečení pitné vody přispět ke snížení nežá-
doucích produktů hygienického zabezpečení, tj. trihalometa-
nů (dávkování chloru) a chloritanů. Upravená voda protéká
přes UV lampy s následným dávkováním chloru, oxidu chlori-
čitého a chloridu (síranu) amonného.

Dokončení rekonstrukce ÚV Mos-
tiště bylo tím náročnějším, ale ne
tolik obtížným dodavatelským úko-
lem. Dílo bylo provedeno a uvedeno
do zkušebního provozu v požado-
vaném termínu.
Úpravna vody zásobuje pitnou vo-
dou území s asi 87 tisíci obyvateli.
Přestavovala se za provozu. Zhruba
35 tisíc obyvatel, kteří odebírají vo-
du z mostišťské přehrady, nebylo
možné přepojit k jinému zdroji pit-
né vody. To se týká zejména Velkého
Meziříčí s dvanácti tisíci obyvateli,
které leží v těsné blízkosti nádrže.
V tuto dobu jsou již zkolaudovány

stavební části úpravny vody, které nepodléhají vodoprávním
řízením a celý subprojekt 3, který obsahuje 1,3 km vodovodní-
ho přivaděče a distribuční vodojem Vídeň. Po dobu zkušební-
ho provozu se budou provádět dvě garanční zkoušky, které ma-
jí ověřit správné provedení díla.
Věříme, že se podaří ve zkušebním provozu prokázat, že re-
konstrukce byla navržena a dodána podle technologicky opti-
málního návrhu, že provedené práce a dodávky mají vysokou

kvalitu a upravená voda bezpečně splňuje požadavky na její
kvalitu.
Slavnostní uvedení zrekonstruované úpravny do provozu plá-
nuje investor v srpnu. Při té příležitosti bude pořádán den ote-
vřených dveří pro veřejnost, aby si lidé mohli úpravnu prohléd-
nout, a to včetně odborného výkladu.
Za to, že rekonstrukce probíhala v dobrém prostředí je potřeba
poděkovat zástupcům investora, správcům stavby, ale i doda-
vatelům, a to za jejich zvýšený a velmi odpovědný přístup při
provádění celého díla. Dále je nutné vyzdvihnout provozovate-
le VAS, a. s. divize Žďár nad Sázavou, že v průběhu takto rozsáh-
lé a náročné stavby byla schopna zajistit výrobu kvalitní pitné
vody po celou dobu rekonstrukce úpravny vody Mostiště.

Karel Uhlíř

Dokončení rekonstrukce
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SMP CZ jako vedou-
cí účastník sdružení
ÚČOV-NVL Praha
společně s firmou
HOCHTIEF CZ, De-
grémont S. A. a WTE
Wassertechnik obdr-
žel v září loňského

roku dlouho očekávaný důležitý smluvní
dokument „Pokyn k zahájení prací“. Zhoto-
vení stavby ÚČOV-NVL je založeno na pod-
pisu souhrnu smluvních dohod mezi HMP
jako zákazníkem a sdružením jako dodava-
telem, a to v principu Yellow book of Fidic.
Proto práce na projektu byly zahájeny po
udělení pokynu k zahájení prací projekční
činností – zhotovením projektu pro staveb-

ní povolení. Projekt pro stavební povolení
byl dokončen v prvních dnech letošního
roku a ve smluvním termínu předán zákaz-
níkovi. Žádost o stavební povolení byla pak
podána 25. 3. 2014.
V současné době pokračují práce na inže-
nýrské činnosti a projektové práce na doku-
mentaci pro provedení stavby.
Získali jsme dílčí stavební povolení na vybu-
dování centrálního zařízení staveniště, je-
hož realizaci jsme zahájili v květnu.
Věříme, že v dohledné době budeme
schopni doplnit i další podklady, které vyža-
duje stavební úřad pro dokončení procesu
pro povolení stavby, získáme stavební povo-
lení a budeme moci vlastní realizaci díla
zahájit.

VELKÉ PROJEKTY
DIVIZE 6

POSTUP PŘÍPRAVY REALIZACE
ÚČOV-NVL PRAHA

Jiří Bažata

PRŮMYSLOVÉ STAVBY
DIVIZE 8

ÚPRAVNA VODY VARNSDORF, ŠPIČÁK
BYLA PŘEDÁNA DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Od listopadu minulého roku
probíhají na vrchu Špičák ve
Varnsdorfu práce na rekon-
strukci stávající a již nevyho-

vující úpravny vody. Účelem
projektu je nejen zlepšení zá-
sobování části města Varn-
sdorf a obcí v dané oblasti
pitnou vodou, ale především
výrazně vyšší kvalita dodáva-
né vody. Nová technologie
tlakové filtrace s propíranou
náplní zajistí téměř úplné od-
stranění vysokého obsahu
železa a manganu v dodáva-
né vodě, což se v minulosti

dařilo pouze částečně. Tato
technologie využívá inten-
zivního provzdušnění tlako-
vým vzduchem ještě před
vstupem do filtrů a dále pak
pomocí aerátoru mezi filtry.
Filtrační náplně obou tlako-
vých filtrů se nejprve nakypří
vzduchem a potom propírají
čistou vodou v intervalech
závislých na stupni znečiště-
ní.

Před koncem minulého roku
byly provedeny připojovací
řady, které propojily stávající
vodovodní a kanalizační řad
v ulici Pohraniční stráže s bu-
dovou úpravny vody. Ve spo-
lečné rýze byla položena od-
padní stoka DN 250 pro od-
tok odsazených pracích vod,
nový vodovodní řad HDPE
DN 80 zásobující lokalitu Hrá-
dek a vodovodní řad HDPE
DN 50 umožňující přítok vo-
dy z jiného zdroje. Vzhledem
ke zvýšenému výskytu pod-
zemní vody byly potrubní řa-
dy doplněny drenáží. Práce
byly značně ztíženy vysokým
stupněm podmáčení terénu
po prudkých deštích, které
rozvodnily prameniště na Špi-
čáku. Další nečekanou kom-
plikací bylo nalezení pod-
zemního toku, který trochu

zlomyslně přetínal navrže-
nou trasu přesně v úrovni no-
vé stoky. Po dohodě s inves-
torem byl potok nově zatrub-
něn a trasa stoky převedena
na nižší úroveň pomocí spa-
dišťové šachty.
Začátkem tohoto roku se roz-
běhly práce na rekonstrukci
vlastní budovy úpravny. Byla
zahájena výměna střešní kry-
tiny, oprava fasády a po de-
montáži stávající technologie
byly provedeny bourací prá-
ce, obnoveny vnitřní omítky,
vyměněna okna a osazeny
nové dveře tak, aby vstupní
profil umožnil montáž hlav-
ních zařízení nové technolo-
gie. Po vypuštění akumulač-
ních nádrží byl u nich zjištěn
špatný stav železobetono-
vých stropů a bylo rozhodnu-
to o jejich sanaci. Protože se

jednalo o nepředpokládanou
vícepráci, bylo nutné upra-
vit harmonogram výstavby
s ohledem na posun termínu
předání nádrží pro montáž
technologie.
Když se umoudřilo počasí,
mohlo být započato s výstav-
bou samostatně stojící sedi-
mentační jímky prací vody
a potrubních řadů spojujících
tuto jímku s budovou úprav-
ny a obtokem surové vody. Po
provedení výkopů rýh a sta-
vební jámy bylo položeno HD-
PE potrubí výtlaku prací vody
DN150, PVC potrubí DN 200
pro odtok kalové vody včetně
PP šachet a HDPE potrubí DN
80 gravitačního odtoku čisté
odsazené vody z jímky. Vlast-
ní jímka a přiléhající arma-
turní šachta jsou monolitické
železobetonové s omezením

šířky trhlin. Pro krycí desky
tvořící strop jímky byly zvole-
ny prefabrikované krycí des-
ky, které dodalo středisko 22
Divize 2, stejně jako veškerou
výztuž. Po dokončení izolace,
spádových betonů a obsypů
byla jímka předána dodava-
teli technologie, který prove-
dl její vystrojení.
Současně byla zahájena mon-
táž nové technologie jejímž
základem jsou dva tlakové
filtry pro odstranění železa
a manganu a tlakový aerátor
pro odplynění a okysličení
upravované vody. Kromě uve-
dených zařízení byla osazena
nová vstupní nerezová kas-
káda, nerezová výstroj usa-
zovací nádrže, kompresor
provzdušňování, dávkování
chlornanu sodného, čerpadla
nátoku surové a prací vody

a čerpadla zajišťující požado-
vaný tlak na výtlacích do vodo-
vodního řadu Hrádek a do vo-
dojemu v ulici Štursova. Rov-
něž byla provedena montáž
veškerého propojovacího po-
trubí včetně armatur, čidel
a měřících zařízení. Vodotěs-
nost prostupů nového potru-
bí do stávajících nádrží byla
zajištěna systémem těsnění
LinkSeal doplněným bobtna-
vou maltou. Důležitou sou-
částí montáže nové techno-
logie bylo osazení nové elek-
troinstalace včetně dvou vel-
kých rozvaděčů a automati-
zovaného systému řízení
technologie. Nový progra-
movatelný automat umožní
ovládání technologického
procesu jak z místního ope-
rátorského stanoviště vyba-
veného dotykovou obrazov-

kou, tak i dálkově z centrální-
ho řízení provozu. Montáž
technologie byla částečně
ovlivněna nutností sanace
stropů obou vnitřních nádrží
a také překvapujícím zjiště-
ním, že potrubí výtlaku do vo-
dojemu se nenachází tam,
kde se původně předpoklá-
dalo.
Na závěr výstavby byly reali-
zovány nová příjezdová komu-
nikace končící obratištěm
v areálu úpravny, nové oplo-
cení, konečné úpravy terénu
a dokončení úprav povrchů
uvnitř vlastní budovy. V sou-
časnosti byla stavba předána
do zkušebního provozu, který
potrvá 5 měsíců a po jeho vy-
hodnocení bude provedeno
konečné předání a převzetí
stavby.

Jan Spiral
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DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
ARKO

FREYSSINET

Pod šťastným číslem sedm jsem do-
stal na starost Rekonstrukci úpravny
vody Břeclav – Kančí Obora. Zlatá
Jižní Morava. Město plné sklepů, pří-
jemných lidí a dobrého vína.
Ve sdružení firem SMP CZ, VHS –
Břeclav a ARKO TECHNOLOGY jsme
zahájili kompletní rekonstrukci
nejen úpravny jako takové, ale i re-
konstrukci násoskového území, ze

kterého se čerpá surová voda a ná-
sledně upravuje. Úpravna pro 25 000
lidí nemá za sebe náhradu, tudíž vše
se provádí za plného provozu při stá-
lém průtoku 50-70 l/s. V této souvis-
losti se musely naplánovat odstávky
jednotlivých území tak, abychom
neomezili provoz čerpání vody. Celé
území, ze kterého se čerpá podzemní
voda je rozděleno na dvě násosky,
Hlohovské a Charvatské. Rekon-
strukce území spočívá ve výstavbě
nových podzemních vrtů, technolo-
gické a elektrické vystrojení se za-
pracováním do celkové koncepce

čerpání. Provedení čerpacích zkou-
šek a uvedení celé násosky do pro-
vozu.
Součástí rekostrukce je i výměna pří-
vodního potrubí pitné vody do jed-
notlivých vodojemů.
Zde staví VHS Břeclav, která řeší pro-
blémy s rozkopanými ulicemi, uza-
vírkami křižovatek a omezením do-
pravy.
Z naší části tj. technologické, strojní
a elektrické vybavení úpravny se po-
týkáme s několika úskalími. Musíme
minimalizovat omezení provozu vo-
dárny. V průběhu řešíme odstavování
jednotlivých celků s návaznostmi na
kvalitu upravené vody.
Tato procedura se zkoušením a vy-
hodnocováním možností odstavení
různých částí je časově velmi nároč-
ná a nemůžeme si dovolit omezit pří-
pustné limity pitné vody dané vy-
hláškou. A aby toho nebylo málo, tak
k těmto situacím se připojují i externí
faktory. Březnová havárie na vodo-
vodním řadu nám způsobila nejeden
problém. Nyní nás čekají výkyvy od-
běru vody v teplém období, kdy lidé
začnou napouštět bazény. Zatím
jsme se s těmito problémy vypořá-
dali a doufám, že se nám podaří vše
dokončit v řádném termínu a bez
ztráty kytičky.

ÚPRAVNA VODY BŘECLAV – KANČÍ OBORA

Poslední zajíma-
vost, kterou se tato
akce výrazně liší od
ostatních úpraven
vody je fakt, že veš-
keré trubní vystro-
jení je prováděno
z polyetylenu. Sva-
řování velkých di-
menzí tohoto mate-
riálu je enormně
složité a velmi ná-
ročné na přesnost
a manipulaci. Jen
pro ukázku. Jeden
svár na potrubí
DN700 trvá cca 2,5
h, svářečka je velká
jak Fiat Panda a ma-
nipulace s ní a po-
trubím je neskuteč-
ná dřina. Zatím ne-
vím, jestli existuje
v České republice
úpravna vody, která
by byla udělána ce-
lá z Polypropylenu.
Závěrem několik technických infor-
mací. Investorem a provozovatelem
je společnost Vodovody a kanalizace
Břeclav, a. s. Stavbu provádí sdružení
firem SMP CZ, a. s., VHS Břeclav,
s. r. o, ARKO TECHNOLOGY, a. s. Pro-

jekt vypracovala firma AQUA PRO-
CON s. r. o. Stavba je financována za
podpory Evropské unie. Technický
dozor investora provádí společnost
AP INVESTING, s. r. o.
Maximální průtok úpravny vody je
140 l/s.

Radim Vlasák

Úpravna vody Kančí obo-
ra u Břeclavi slouží
k úpravě vody na vodu
pitnou pro město Břec-
lav a okolí. Areál je umís-
těn na pravém břehu

odlehčovacího kanálu řeky Dyje. Rekon-
strukce úpravny vody zahrnuje několik sta-
vebních objektů včetně rekonstrukce
a modernizace technologické linky, opravy
všech stavebních objektů a nových jímacích
vrtů. Investorem celé akce je společnost Vo-
dovody a kanalizace Břeclav, a. s., společ-
nost FREYSSINET CS, a. s. provádí své práce
pro odběratele SMP CZ, a. s., Divizi 5. Za spo-
lečnost FREYSSINET CS řídí práce na tomto
projektu stavbyvedoucí Ladislav Mucha
a mistr Miloslav Kobrle. Zvedání stropní kon-
strukce bylo zajišťováno střediskem speci-
álních technologií pod vedením ing. Jiřího
Srpa a veškeré práce týkající se předpínání

provádí středisko pod vedením ing. Romana
Jelínka.
FREYSSINET má možnost se na této akci po-
dílet všemi svými základními technologie-
mi, a to sanacemi betonových konstrukcí,
hydraulickým zvedáním a podchycováním
konstrukcí a v neposlední řadě dodatečným
předpínáním konstrukcí. Podrobnějším po-
pisem jednotlivých postupů použitých na
této stavbě se zabývají jednotlivé kapitoly
tohoto příspěvku.

Sanace betonových konstrukcí na této stav-
bě v sobě zahrnují standardní sanační zá-
kroky na povrchu betonových konstrukcí
v několika technologických objektech
i v provozní budově. Ve většině případů šlo
o odstranění znehodnoceného a zkarbona-
tovaného betonu mechanickým způsobem
pomocí elektrických kladiv a následné

otryskání vysokotlakým vod-
ním paprskem. V některých
případech, tam kde tryskání
vodním paprskem bylo díky
stávajícím povrchovým úpra-
vám betonových konstrukcí
neúčinné, bylo použito tryská-
ní pískem. Další operací bylo
ošetření betonářské výztuže
materiály na cementové bázi
a následná hrubá reprofilace
sanační maltou aplikovanou
strojním zpracováním. Koneč-
nou úpravu představuje celo-
plošná hlazená stěrka tl.

SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

3 mm z materiálu s atestem pro přímý styk
s pitnou vodou. Kvalita veškerých prací by-
la průběžně sledována a vyhodnocována
a všechny vrstvy byly podrobeny předepsa-
ným zkouškám a diagnostice
Celková výměra všech sanačních prací na
této stavbě přesahuje plochu 15 000 m .
V souladu s výsledkem výběru dodavatele
sanačních systémů byly pro sanace použity
materiály SIKA. Ochranný nátěr výztuže byl
prováděn materiálem Sika MonoTop 910,
reprofilační malta nanášená metodou mok-
rého stříkání byla Sika Rep CZ, alternativně
se používaly malty Sika Top 122 SP a Sika
MonoTop 412N. Pro finální hlazenou stěrku
se použil materiál Sika 110 HD v kombinaci
se Sika Seal 200 Migrating.
Pro nanášení sanačních hmot bylo použito
běžné technologické zařízení pro metodu
mokrého stříkání, menší plochy a lokální

opravy, případně lokální zvýšení krycí vrstvy
výztuže se nanášelo ručně za dodržení veš-
kerých požadavků na technologii aplikace
uvedených sanačních systémů.

2

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
STROPNÍ KONSTRUKCE
Stávající strop nad akumulační nádrží
úpravny vody vykazoval podle provedeného
stavebně technického průzkumu nedosta-
tečnou únosnost. Strop je tvořen prefabri-
kovanými stropními předpjatými panely SPI-
ROLL PPD 598/312 výšky 250 mm uložený-
mi na železobetonové prefabrikované prů-
vlaky obdélníkového průřezu 420 x 650 mm
vedené přes železobetonové sloupy spočí-
vající na dně nádrže. Kritickým prvkem této
konstrukce se ukázaly být právě železobeto-
nové průvlaky, které vykazovaly značnou
nekvalitu betonů a tím i neschopnost dále
přenášet uvažovaná zatížení. Kvalita betonů
podle provedených zkoušek dosahovala jen
třídy betonu C 6/7,5.
Projekt statického zajištění této stropní kon-
strukce zpracovala projekční a statická kan-

celář JAPE - Ing. Jan Perla.
Tento návrh zahrnuje reali-
zaci zesílení tlačené části
zmíněných průvlaků doda-
tečným přibetonováním
příruby šířky 900 mm a výš-
ky 200 mm, a dále zesílení
celého obvodu příčného
řezu průvlaku s přidáním
betonářské výztuže a na-
stříkáním vrstvy stříkaného
betonu v tloušťce 50 mm

na svislých plochách a 70 mm na spodním
líci průvlaku. Tímto přibetonováním vznikl
nový průřez průvlaků ve tvaru T o celkové
výšce 720 mm a celkové šířce příruby

SANACE A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
NA ÚPRAVNĚ VODY KANČÍ OBORA V BŘECLAVI

Úpravna vody Kančí obora Břeclav – stav před rekonstrukcí

Úpravna vody Kančí obora Břeclav – stav po
rekonstrukci
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STAVBY MOSTOV SLOVAKIA

Začiatkom tohto roku sme v našej
spoločnosti SMS Banská Bystrica
vytvorili nové vodohospodárske stre-
disko.
Medzi prvé stavby patrí Úprava Drie-
nického potoka – DRIENICA – proti-
povodňová ochrana. Obec Drienica
má v obci čiastočne upravený potok.

900 mm. Přibetonování přírub bylo prove-
deno ze samozhutnitelného betonu tř. SCC
35/45-XC2. Pro zajištění spolupůsobení no-
vě přibetonované tlačené části průřezu
s původním, značně nekvalitním betonem
průvlaku bylo navrženo vnesení příčného
tlaku pomocí tyčového předpětí. Pro reali-
zaci tohoto pasivního zesílení bylo nutno
konstrukci maximálně odlehčit tak, aby toto
zesílení spolehlivě spolupůsobilo při opě-
tovném přitížení průvlaku a spřažená kon-

strukce po aktivaci přenášela maximální
možný podíl veškerého stálého zatížení. Tím-
to způsobem bylo nutno zesílit 8 ze 20 ks
průvlaků.

Pro odlehčení průvlaků bylo navrženo pode-
pření stropních panelů ve vzdálenosti asi
1 m od průvlaku tak, aby byl zachován mani-
pulační prostor pro zesílení průvlaků. Pode-
pření bylo realizováno pomocí podpěrných

PROVIZORNÍ PODEPŘENÍ
A ODLEHČENÍ KONSTRUKCE

rámů PERI, na kterých byly umístěny atypic-
ké šroubovací stoličky sestavené z prvků pro
spínání bednění Dywidag. Vlastní přizved-
nutí konstrukce symetricky na obou stra-
nách průvlaku o hodnotu asi 0,5 mm pro-
vedli pracovníci Freyssinetu pomocí hyd-
raulických lisů a konstrukci následně uložili
na šroubovací stoličky. Celá procedura při-
zvednutí byla pečlivě monitorována, aby ne-
došlo k porušení izolace proti srážkové vodě
uložené na stropní konstrukci. Z tohoto důvo-
du byl stanoven nepřekročitelný limit pro
přizvednutí na 1 mm. Po přizvednutí byly
lisy odstraněny a mohl být zahájen sanační
zákrok na vlastním průvlaku.

Z průvlaků byl velmi šetrně odstraněn de-
gradovaný beton a průvlaky byly otryskány
vodním paprskem. Byla doplněna a vlepena
betonářská výztuž pro dobetonování příruby
a rovněž byly vyvrtány vrty pro uložení před-
pínacích tyčí. Po zabednění a důkladném
utěsnění bednění byly vybetonovány příru-
by pod stropní konstrukcí samozhutnitel-
ným betonem. Betonáž probíhala tlaková-
ním bednění přes dva ventily umístěné na
koncích betonových přírub. Na tyto ventily
byly přímo připojené hadice čerpadla beto-
nové směsi a směs byla do bednění tlaková-
na nejprve z jedné strany a po uzavření byla
směs dotlakována z opačné strany. Při beto-
náži byl kladen velký důraz na důkladné vypl-
nění bednění betonem a na odvzdušnění
betonovaného prostoru.

SANACE PRŮVLAKŮ

PŘÍČNÉ SEPNUTÍ DOBETONOVANÝCH
ČÁSTÍ S PŮVODNÍM PRŮVLAKEM
Pro příčné předepnutí byl použit systém
Freyssibar. Byly použity celozávitové před-
pínací tyče Freyssibar i

Y 1030 od výrobce Freyssinet, doplněné ko-
tevními deskami a maticemi. Pro možnost
injektáže po napnutí byly osazeny ocelové
kabelové kanálky a odvzdušňovací příslu-
šenství a nerezová víka. Celá instalace před-
pětí proběhla po odbednění boků dodateč-
ně přibetonovaných přírub. Po dosažení po-
žadované pevnosti betonu se tyče napnuly
na předpínací sílu 325 kN. Napínání bylo pro-
váděno postupně tak, aby se minimalizovaly
ztráty z pokluzu v kotvení. Po předepnutí
tyčí se prostor mezi tyčí a konstrukcí zain-
jektoval cementovou maltou stejně jako in-
jektážní nerezová víka. Poslední operací sta-

Ø 26,5 mm, jakost

tického zajištění konstrukce byla opětovná
aktivace provizorního podepření pomocí
hydraulických lisů, odstranění šroubovacích
stoliček a spuštění stropních panelů (deak-
tivace) do původní polohy.

Na obvodu provozní
budovy se vyskytují trh-
liny způsobené ne-
správnou funkcí obvo-
dových ztužidel. Z toho
důvodu je nutné prove-
dení statického ztužení
celé budovy pomocí
předpínacích lan chrá-
něných polyetyleno-
vým obalem (mono-
strandů). Toto ztužení
bude provedeno v úrov-

ni 1. NP, 2. NP a nad 3. NP a bude zakotveno
jednolanovými kotvami s vykřížením v ro-
zích budovy.

Tato zakázka, která bude probíhat ještě v ro-
ce 2015, je důkazem toho, že Freyssinet CS
může svým zákazníkům nabídnout opravdu
komplexní škálu specielních stavebních
technologií od sanací konstrukcí přes těžké
zvedání a podpírání až po předpínání a sta-
tické zajišťování konstrukcí.

SEPNUTÍ OBVODU
PROVOZNÍ BUDOVY

ZÁVĚR

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

Uvedená časť úpravy potoka bola už
upravovaná, ale po povodniach je
v zlom stave. Nachádzajú sa tu vý-
mole, niektoré časti sú zanesené,
takže úprava potoka je funkčná len
v malom percente. Navrhovaná
úprava potoka bude chrániť 200 oby-
vateľov Drienice a 300 obyvateľov

Sabinova.
Ide o líniovú
stavbu v dĺž-
ke 950 m,
uloženú na
teréne, úpra-
vy brehov
potoka, jest-
v u j ú c e h o
brodu a vý-
stavby scho-
dov. Novo-
u p r a v e n é
koryto Drie-
nického poto-
ka bude pre-
vádzať sto
ročnú vodu
bez toho, aby
s a v y l i a l a
z brehov to-
ku. Úprava
sa prevádza
od jestvujú-
cej neporu-
šenej úpra-
vy smerom
k Sabinovu.
V mieste no-
vého mosta
s a ú p r av a
potoka vyne-
cháva. Sta-
venisko je
p r í s t u p n é ,
lebo úprava

brehov a dna potoka, ako aj výstavba
schodov sú navrhované po verej-
ných priestranstvách. Stavba je už
v realizácii od marca 2014 s ukonče-
ním do konca roka 2014 .
Ďalšou stavbou je Valaliky, Geča –
skupinový vodovod a kanalizácia.
Stavba rieši výstavbu splaškovej ka-
nalizácie s odvedením splaškových

vôd do ČOV Kokšov - Bakša. Územie
výstavby sa nachádza v južnej časti
okresu Košice – okolie a je situova-
né v údolí rieky Hornád. Obce budú
odkanalizované gravi-
tačnou splaškovou ka-
nalizáciou v obci Valali-
ky. Splaškové vody
z obcí budú touto kana-
lizačnou sieťou, systé-
mom kanalizačných
čerpacích staníc a vý-
tlačných potrubí od-
vádzané do ČOV Kok-
šov – Bakša. Celková
dĺžka navrhovanej ka-
nalizačnej siete je
15 077,09 m. Samotná
výstavba začne po kont-
role verejného obstará-
vania tj. v júni 2014,
stavbu budeme reali-

zovať v združení firiem EKOSVIP Sa-
binov - Tucon Žilina - SMS Banská
Bystrica – KK Technology Klatovy,
s podielom SMS vo výške 28 %,
v termíne realizácie 18 mesiacov.
Stavba Krásnovce, Šamudovce –
kanalizácia. V obciach je riešená vý-
stavba splaškovej kanalizácie, s pre-
čerpávaním odpadových vôd do

jestvujúcej kanalizačnej čerpacej
stanice KPS v Michalovciach – časť
Močarany, odkiaľ budú splaškové
odpadové vody dopravované jest-

vujúcim výtlačným potrubím do
ČOV Michalovce. Samotná výstavba
začne po kontrole verejného obsta-
rávania tj. v júni 2014, stavbu bude-
me realizovať v združení firiem
EKOSVIP Sabinov - Tucon Žilina -

SMS Banská Bystrica – KK Techno-
logy Klatovy, s podielom SMS vo výš-
ke 28 %, v termíne realizácie 12 me-
siacov.

Alexander Macko

Miloš Šimler

Provizorní podepření nosné konstrukce

Zesílení průvlaku Zesílený průvlak s příčným předpětím
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Nejdelší most nového úseku dálnice D3 slouží téměř rok
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Je to stavba rozkročená přes dvě sto-
letí. Dobře se ví, že dálnice D3 smě-
řující na jih byla plánována už od
konce třicátých let 20. století. Tehdy
se zakomponovala do územního
plánu a už tenkrát se navrhovaná
trasa příliš nelišila od té současné.
Přesto jste se mohli po prvních kilo-
metrech dálnice projet až v prosinci
2007, ten tři a půl kilometrový ob-
chvat kolem Tábora z roku 1991, kte-
rý se stal prvním kamínkem v složité
mozaice budoucí dálnice, snad ne-
budeme ani počítat.
Nebýt války, mohlo být celé dílo do-
končeno už ve čtyřicátých letech
minulého století. Podle původních
německých projektů, které vznikly
během okupace, neměla dálnice
vést přes Benešovsko. Počítalo se
s tím, že trasa z Prahy bude začínat
u Třebonic, tedy tam kde nyní začíná
plzeňská D5. Odtud měla dálnice
směřovat k Sedlčanům, překonat
údolí Vltavy a pak zamířit do Čes-
kých Budějovic podobně jako dnes.
Projekt se nerealizoval a přes slap-
skou přehradu žádný dálniční most
nevede. Z německých plánů zbyly
jen fragmenty betonových pilířů za-
rostlé v posázavských lesích.
Dálnice D3 je opravdu zvláštní. Tra-
sa byla několikrát změněna, v roce
1997 rozhodnutím vlády dokonce
úplně zrušena. Díky jihočeským akti-
vistům ze Sdružení pro výstavbu dál-
nice D3 byla posléze opět vrácena

do programu rozvoje silničních ko-
munikací. Hotovo, alespoň na papí-
ře s tolik potřebným finančním kry-
tím, mělo být už před čtyřmi lety.
A tak se dálnice opět zkracovala

a pak zase prodlužovala. Je to jediná
naše dálnice, která se začala stavět
zprostředka, nemá zatím žádný nul-
tý kilometr a ještě nějaký rok potrvá,
než ho mít bude. Pražský okruh R1,
ze kterého bude vycházet, se pořád
ještě staví.
Úsek mezi Táborem a Soběslaví se
začal budovat v roce 2009. Zname-
nal odlehčení od tranzitní dopravy
pro Tábor, Sezimovo Ústí, Planou
nad Lužnicí a Soběslav, kudy denně
projelo kolem 20 000 aut. V součas-
nosti se všemi úseky tvoří souvislý
dálniční celek dlouhý více jak čtyři-
cet kilometrů.
Stavba řeší 277 stavebních objektů,
deset protihlukových stěn o celkové
délce 3,6 km a 48 přemostění. Mezi
nejvýznamnější stavební objekty
patří zejména most přes Lužnici
o úctyhodné délce 1 063 m. Překle-
nul se přes řeku a její slepé rameno,
železnici, silnici, vysokotlaké plyno-
vody, obslužné kabely a dráty vyso-
kého napětí. Mostní estakáda se
vlní v rozmezí mírného spádu smě-
rem od pražské opěry ve výšce ko-
lem 420 m n. m.
Gigantická stavba je skoro rok v pro-
vozu a zatím k veškeré spokojenosti
všech jejích uživatelů, bohužel vy-
jma zhotovitele. Jak konstatoval Ro-
bert Vraštil, který most se svými spo-
lupracovníky stavěl: „Realizační tým
včetně vedení divize se úporně sna-
ží stavbu marně rok předat objed-

nateli. Díky několikastupňové kont-
role dokladů závěrečných zpráv
(37 šanonů A4 ve 4 kopiích) správ-
cem stavby a budoucím majitelem
ŘSD ČR je to stále běh na dlouhou

trať. Tato státní organizace se bě-
hem stavby několikrát personálně
transformovala, takže o to těžší byla
a je naše pozice při komunikaci.“
Připomeňme z rodného listu mostu
některé technické a technologické
údaje: Jedná se vlastně o mosty dva.
Stavba je tvořena dvojicí souběž-
ných nezá-
vislých most-
n í c h k o n-
strukcí z mo-
nolitického
předpjatého
betonu.
V z h l e d e m
k rozměrům
přemosťova-
ného území a
z toho ply-
noucí délky
mostu byla
konstrukce
rozdělena na
dva dilatační
celky stýkají-
cí se upro-
střed na pře-
c h o d o v é m
pilíři.
Rozpětí polí
značně kolísá, neboť bylo nutné při
návrhu respektovat stávající terén
a koridory. Pole jsou navržena větši-
nou jako krátká s délkou 48 metrů,
anebo jako dlouhá s délkou 65 me-
trů. Levý most má 22 polí, pravý

most pak o jedno pole méně o roz-
pětí 30 až 65 metrů. Trasa je vedena
půdorysně v přechodnici. Příčný
sklon vozovky se v úseku mostu mě-
ní z jednostranného na oboustranný

střechovitý. Toho je docíleno natá-
čením příčného řezu jako celku ko-
lem nivelety.
Geologický průzkum potvrdil nut-
nost založit pilíře a opěry na hlubin-
ných vrtaných pilotách průměru
1,2 metry dosahujících délek až
22 metrů v oblasti zvětralých para-

rul. Nosnou konstrukci podpírají
vysoké pilíře pět až dvanáct metrů.
Půdorysný tvar je přibližně obdélní-
kový 2,0 × 4,3 m se zaoblenými rohy
a drážkou ve střední části. Pilíř se ve
hlavě délky 5 m rozšiřuje na rozměr

2,0 × 6,8 m. Pražská
opěra je provedena
jako masivní železo-
betonová konstruk-
ce. Budějovická opě-
ra je tvořena pod-
zemními stěnami
navazující na piloty.
Přes tyto piloty je
proveden příčný
práh. Nosná kon-
strukce je uložena
na hrncových ložis-
kách a je tvořena
předpjatým komo-
rovým nosníkem

celkové šířky 14,4 m. Komora nos-
níku prvního mostu má konstantní
výšku 2,4 m na max. rozpětí 45 m.
U větších rozpětí druhého mostu
roste výška komory nad podporou

až na 3,7 m pro rozpětí 65,0 m. Jako
technologie výstavby, díky nízké výš-
ce nad terénem, byla zvolena tech-
nologie bednění na pevné skruži.
Pro bednění komory i pláště NK se
použilo posuvné bednění.
Nosná konstrukce je předepnuta
podélně devatenácti lanovými kabe-

ly. Běžně je ve stěně šest kabelů. Ka-
bely přecházejí přes dvě pole, kdy
v jedné pracovní spáře se spojuje
vždy polovina kabelů, druhá půlka
prochází spárou do dalšího taktu.
V oblasti velkých polí je počet kabe-
lů zvýšen na osm v jedné stěně.
A ještě poslední fakta: investorem
bylo ŘSD ČR, o projekt se zasloužil
Pragoprojekt, zhotovitelem bylo
Sdružení D3 Tábor- Veselí nad Luž-
nicí, kam patřily kromě Strabagu,
Metrostavu a Inžinierských staveb
Košice také Eurovia CS pro kterou
most, jako subdodávku společnost
SMP CZ realizovala.
Dálnice D3 má jednou spojit Prahu
s rakouskými hranicemi. Věřme, že
mezi hlavním městem a hraničním
přechodem Dolní Dvořiště na Čes-
kokrumlovsku se najde pro SMP CZ
ještě dost stavebních příležitostí.
Dálnice D3 má před sebou dlouhý
běh, pořád ještě více jak tři čtvrtiny
nedobudované trasy.

Vlastimil Vavřín,
Laurus press servis
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JAKOST, BOZP, EKOLOGIE

Z ÚTVARŮ A ODDĚLENÍ

Rozjíždějí se stavby,
které byly před několika lety násilně zastaveny

ptal se Vlastimil Vavřín,
Laurus press servis

Jak už dlouho pro firmu pracujete a co bylo vaší
hlavní motivací budovat u této společnosti svou
kariéru?

Jdete ve šlépějích vašeho otce, myslíte si, že na
jeho práci navazujete?

Ve firmě pracuji od ukončení vysoké ško-
ly v roce 1981, v té době to byl předchůdce dneš-
ního SMP CZ, tehdy Stavby silnic a železnic, závod
2. Rozhodování, kterým směrem se v praxi chci
vydat, ovlivnila možnost podnikového stipendia
s tím, že budu pracovat v severních Čechách. Začí-
nal jsem na stavbě mostu přes Labe v Děčíně, ale
postupem doby jsem se dostal hlavně do jižních
Čech a na dálnici D5.

Navazování je asi silné slovo, otec byl pře-
devším technik s velkým nadhledem a zapálený
inovátor. Já jsem většinu kariéry strávil na stav-
bách při řešení každodenních problémů a možná
až ve funkci výrobně-technického náměstka se
částečně dostávám do podobné role, ale v dnešní
uspěchané době není mnoho prostoru se syste-
maticky věnovat prosazování nových a lepších ře-
šení.

Bohužel v současnosti se technické pro-
blémy na stavbách musí řešit průběžně, příprava

Často musíte asi řešit nejrůznější zapeklité tech-
nické rébusy, spoléháte hlavně na sebe nebo se
o problémy rozdělíte se svými spolupracovníky?

Vážení kolegové
a obchodní partneři,

jsme v polovině roku 2014
a můžeme tak pomalu vyhod-
notit, jak se nám daří plnit úko-
ly, které jsme si na jeho začát-
ku stanovili. Pokusím se zamě-

řit zejména na naše obchodní aktivity. Od 1. ledna
letošního roku začaly u skupiny SMP fungovat
3 regionální zastoupení. Od 1. června začíná pra-
covat 4. regionální zastoupení se sídlem v Ostravě.
Domníváme se, že je to krok správným směrem
a první výsledky nově vzniklých zastoupení to po-
tvrzují. Na skutečné vyhodnocení si však budeme
muset ještě chvíli počkat. Rozvoj těchto jednotek
nechceme uspěchat. Důležité je pro nás dodržo-
vat vysokou kvalitu, na jakou jsou naši objednatelé
zvyklí, dodržovat smluvní termíny a samozřejmě
zakázka musí přinést i rozumný hospodářský vý-
sledek. Regionální zastoupení by se měla zaměřit
na realizaci menších zakázek a podporu jednotli-
vých společností v rámci skupiny SMP u větších
zakázek.

Obchodní aktivity zajišťované z ředitelství jednot-
livých členů skupiny SMP se potýkají zejména
s problémem, který se jmenuje „dumpingové ce-
ny“. Spousta stavařů na různých setkáních a kon-
ferencích žehrá na nesmyslně nízké ceny, za které
jsou mnozí z nás schopni nabízet. Tyto nabízené
ceny nepokrývají obvykle ani přímé náklady stav-
by. Této cenové „hysterii“ podlehl v minulosti jistě
každý z nás. Přitom to je cesta do pekel. Často dis-
kutujeme s kolegy tuto problematiku a přemýšlí-
me, jak se s ní vypořádat. Řešení by mohla být usta-
novení o dumpingové ceně podobná těm, která
jsou na Slovensku. Popřípadě rozumně využívat
možnosti vyhodnocení nabídek na základě eko-
nomické výhodnosti.
Jako další možné řešení by mohl být způsob zadá-
vání veřejných zakázek formou „vyprojektuj a po-
stav“. Tento způsob, který je v zahraničí používán
velmi často, se u nás zatím objevuje velmi spora-
dicky.
Doufám, že nakonec mezi námi stavaři zvítězí zdra-
vý rozum, začneme nabízet za ceny, které pokryjí
veškeré náklady a budeme mít možnost naše spo-
lečnosti také rozvíjet a investovat do obnovy.

Jan Jech

N e j v ě t š í
n o v i n k a
v oblasti
jakosti je
bezesporu
aktualiza-
c e I M S .
Takhle to
z n í j a k o

nejnudnější informace vůbec,
ale ráda bych se zmínila, že je to
největší aktualizace dokumen-
tace IMS za posledních mini-
málně 10 let. Cílem bylo samo-
zřejmě celkové vylepšení, na-
rovnání dokumentů podle sku-
tečnosti a zanesení nových
(zejména organizačních) změn.
Na aktualizaci se podíleli hlavně
lidé z VÚ a pár dalších „dobro-
volníků“ z řad vedoucích útvarů.
Vaší pozornosti by neměla ujít
alespoň jedna základní část, a to
je IMS-B-05 Průběh zakázky
s přílohami. Tyto přílohy jsou

z největší části dokumenty pří-
mo prakticky využitelné na stav-
bách např. většina potřebných
dokumentů na zabezpečení
BOZP a ŽP.
Aktualizace je uložena na intra-
netu v sekci VŘ pod názvem IMS
2014. V této sekci také nalezne-
te začátkem června vyhodnoce-
ní prvního kola interních auditů.
V oblasti BOZP máme další úraz,
o kterém jsem ještě nepsala.
Stal se po odevzdávání těchto
článků do tisku v průběhu úno-
ra. Scénář byl následovný: při
vykládce skružového materiálu
a následném uvolňování upína-
cích pásů řidičem došlo k pádu
3 ks nánožkových nohou z korby
návěsu. Jedna z těchto nohou
zasáhla řidiče do ramene a do
hlavy. Zaměstnanec utrpěl trž-
nou ránu na hlavě a naražení ra-
mene. K úrazu byl vydán poučný
list v knihovně VŘ v sekci Sdíle-

né dokumenty.
Když už jsem mluvila o vyda-
ných dokumentech v obou před-
chozích odstavcích, nemůžu
opomenout ani ochranu ŽP. Do
sdílených dokumentů do sekce
nazvané Technická knihovna
a ŽP byl vložen Šanon ŽP. Ten ob-
sahuje všechny formuláře a další
dokumenty, které na stavbě mů-
žete potřebovat. Všechny jsou
předvyplněné a s drobnými úpra-
vami vám tvorba celé dokumen-
tace k ochraně ŽP vyjde na pár
desítek minut. Další aktuální
zprávou je, že naše firma uza-
vřela rámcovou smlouvu s fir-
mou ALS, která se specializuje
na rozbory půdy, vody a ostatní
laboratorní činnosti, které může-
te na stavbě potřebovat. Všech-
ny zkoušky by měly být levnější,
než běžné tržní ceny. Kontakt je

, kontaktní
osoba je pan Kotrba.
www.alsglobal.cz

Edita Miláčková

stavby probíhá v souběhu s její realizací
a bez týmového řešení si neumím před-
stavit přijatelný výsledek. Naštěstí je
v naší divizi plno odborníků, kteří mají
letité zkušenosti z projektování, přípravy
i realizace velkých mostních staveb
a jsou ochotni svoje rozumy předat těm
mladším, kteří zase mají dostatek elánu.

Asi kombinace všech těchto
pojmů. Jakmile jediný článek chybí, tak
je cesta velmi trnitá a vyžaduje vysoké
úsilí, aby se nakonec došlo ke správné-
mu cíli.

Určitě to je zavěšený most
v Táboře. Byla to moje první stavba, kde
jsem byl ve funkci stavbyvedoucího na
prvním zavěšeném monolitickém mostě
v Československu. Výstavba byla i vý-
zkumným úkolem, kolem stavby se se-
šel veliký tým odborníků a všichni se sna-
žili, aby výsledek byl technicky co nej-
lepší, ekonomika se tehdy vůbec neřeši-
la.

Podle mě v současné době pře-
vládá snaha o výstavbu objektů, které
splní základní technické požadavky
a předpokládané finanční náklady bu-
dou co nejnižší. Dodavatelé se proto sna-
ží co nejvíce uspořit, což může mít vliv
na výslednou kvalitu díla. Navíc jsou
v soutěžních podmínkách často až ne-
smyslně krátké termíny pro zhotovení
stavby, které opět vedou k technologické
nekázni. Ale všechno není tak negativní
a najdou se projekty, které ctí technic-
kou vyspělost a mají krásné architekto-
nické řešení.

Jaká podle vás vede cesta k úspěchu?
Jsou to zkušenosti, znalosti, praxe, sla-
děný tým, nebo prostě zápal pro věc?

Vaším osudem jsou mosty, jaký z nich
je pro vás ten nej?

Jaké jsou současné trendy ve stavbách
a rekonstrukcích mostních objektů?

Blýská se na lepší časy? Jak nedávno při
příležitosti tradičního představení
v Divadle Na Fidlovačce prohlásil gene-
rální ředitel ing. Martin Doksanský,

jsou tady signály, že po hubených lé-
tech, bude práce víc. Pocítí to i vaše di-
vize?

Žijete mimo Prahu, do práce musíte
denně dojíždět, navíc cestujete ze stav-
by na stavbu. Jak to zvládáte?

Jste sportovně založený člověk, rád ly-
žujete, jezdíte na kole, zbývá vám na
vaše záliby čas?

Co vám v poslední době udělalo radost?

Já věřím, že ano. Projekční kan-
celáře nedělají projekty „do šuplíku“
a rozjíždějí se stavby, které byly před ně-
kolika lety násilně zastaveny, a tím by se
mohlo vrátit normální konkurenční pro-
středí. Proto jsem přesvědčen, že naše
divize má šance na pěkné mostní stavby
a regionální závody budou realizovat
menší stavby, které jsou pro centrální
divizi neekonomické.

V autě strávím měsíčně 80 až
100 hodin, je to docela nápor, ale přidě-
lený automobil je pohodlný a já se z říze-
ní nestresuji. Dopravní situace na našich
silnicích není nejlepší, ale výrazně se
zlepšila kvalita vozovek. Největší pro-
blém je tak časová náročnost, ale rozho-
dl jsem se před lety pro dojíždění a zatím
toho nelituji.

Na tyto aktivity si snažím najít
čas o víkendech, přes týden jsem rád,
když se mi jednou podaří stihnout volej-
balový trénink. Pohybová aktivita mě
udržuje alespoň trochu v kondici a je to
pro mě ohromná relaxace. Pro výlety na
kole je příjemná i poloha bydliště, proto-
že jsem hned v hezké přírodě jižních
Čech. Také prakticky celá dovolená je
každoročně spojena s různými sportov-
ními aktivitami, ať je to kolo, lyže, turisti-
ka, treking a podobně.

Myslím, že mě dokážou potěšit
i maličkosti. Nedávno jsem při procház-
ce se psem viděl u nás na potoce ledňáč-
ka, při posledním výletě na kole na Šuma-
vě jsem byl nadšen z krásné neporušené
přírody a radost mi udělaly i téměř do-
spělé dcery, když chtěly, abych s nimi jel
na ferratu do rakouských Alp.

KULTURA, SPORT
Fidlovačka

Jako každý rok se dne 4. květ-
na konalo představení Diva-
dla Na Fidlovačce, jehož je
naše firma partnerem. Po-
zvání na komedii Noëla Co-
warda - Až naprší a uschne,
přijalo velké množství ob-
chodních partnerů a zaměst-
nanců naší firmy.

výrobně-technického náměstka D 1
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Dne 25. 5. 2014 se uskutečnil další ročník
turnaje v ledním hokeji Hornet cup, ten-
tokrát na zimním stadionu Kobry Praha.
Stejně jako v předchozích ročnících se
i letos zúčastnil tým SMP CZ.

Hrálo se systémem každý s každým,
2 krát 20 minut zápas.
První zápas s HC Světlušky se pro nese-
hraný tým SMP CZ nevyvíjel moc dobře

HC Sršni Praha, HC Irbis Praha, HC Svět-
lušky, SMP CZ

Účastníci turnaje:

a s nepříjemnými, dobře hrajícími Svět-
luškami nakonec uhrál remízu. O vítěz-
ství rozhodly nájezdy, kde své kvality uká-
zal gólman SMP CZ.
Po úpravě ledové plochy SMP CZ hrálo
další zápas s odpočinutými HC Sršni. Hrá-
či SMP začali od začátku pozorně v obra-
ně a z následných protiútoků dávali Sr-
šňům góly. Vytvořený 4gólový náskok si
udrželi až do konce.
V podstatě finálový zápas hrálo SMP CZ
s HC Irbis Praha, kdy SMP CZ hrálo o ví-

tězství v turnaji a v případě prohry HC Ir-
bis by skončilo poslední a SMP CZ by bylo
vítězem turnaje. Podle toho se zápas vyví-
jel - Irbis hrál o všechno. Tým SMP podr-
žel bravurně gólman a opět z následných
protiútoků si tým SMP CZ vytvořil po-
třebný náskok 2 branek a vítězství v tur-
naji si již nenechal ujít. Letošní turnaj měl
nejlepší úroveň ze všech ročníků, a proto
je naše vítězství v konkurenci týmů hrají-
cích soutěže a mnohdy posílených o hrá-
če z vyšších soutěží velice cenné.

Výsledky:

SMP CZ – HC Světlušky , na nájezdy vyhrálo SMP CZ
SMP CZ – HC Sršni Praha
SMP CZ – HC Irbis Praha

HC Světlušky
HC Sršni Praha
HC Irbis Praha

Tým SMP CZ měl vyhlášeného .

2:2
7:3
5:3

SMP CZ
2.
3.
4.

nejlepšího útočníka

1.

Hornet cup

Jaromír Zelenka

Dne 23. 5. se v tenisovém areálu TK Sparta Praha
konal turnaj O putovní pohár GŘ SMP.
Turnaje se zúčastnilo 17 dvojic. Díky dobrému poča-
sí a organizaci se turnaj povedl a všichni účastníci
odjížděli spokojeni.

Tenisový turnaj

Ivo Köhler

Úspěchy Simony Baumrtové

Simona Baumrtová, plavkyně, kterou
naše společnost podporuje v její spor-
tovní kariéře opět zaznamenala vý-
razný úspěch. Na závodech v Římě
zvítězila chomutovská znakařka na
dvoustovce, kde překonala vlastní
český rekord. Vyhrála i na padesátce
a na stovce skončila druhá.

Gratulujeme.


