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Hluboká nad Vltavou - přístav sportovních lodí

V jednotě je síla
Ve Francii, stejně jako v Česku, se najde
mnoho často
velmi přiléhavých anekdot, jejichž terčem jsou
sousední země. Oblíbené jsou vzájemné vtipy, jimiž se častují Francie
a Belgie. Jednu věc však Francouzi
mohou svým belgickým sousedům
závidět. Jejich národní motto: V jednotě je síla. Ne náhodou bylo toto
heslo následně používáno i dalšími
státy či regiony na podporu soudržnosti v nelehkých chvílích.

kým hospodářským obdobím. V České republice a na Slovensku jsme
v důsledku krize pocítili dramatické
dopady v sektoru stavebnictví. Pokles výroby se citelně projevil nejen
v oblasti soukromých zakázek, ale
významnou měrou také v oblasti zakázek veřejných. Pomoc ze strany
evropských fondů, která by dopady
krize mohla zmírnit, bohužel z důvodů, jež všichni až příliš dobře známe,
nebyla a stále není správně využívána.

V současnosti se sice objevují jisté
znaky dovolující nám určitý, ale stále
Také náš region, a spolu s ním i celá velmi opatrný, optimismus. Jedna
Evropa, se již několik let potýká s těž- věc však zůstává jistá. Na pomoc

zvenčí se spoléhat nemůžeme. Překonat toto obtížné období nám umožní pouze naše vnitřní vůle a schopnost naše úsilí sjednotit.
Jsme významnou skupinou, v našich
společnostech pracuje na 1 000 zaměstnanců. Jsou to zkušení odborníci hrdí na svou práci. Máme za sebou
vynikající reference v nejrůznějších
oblastech, řešíme tisíce složitých
situací.

na absolutním nasazení všech našich schopností a vynaložení veškeré
energie. Musíme v sobě umět najít
nové možnosti, dokázat se přizpůsobit a lépe tak komunikovat, sdílet
a společně nacházet řešení. Nečekejme východisko ze současné
situace pouze od obchodního oddělení, od sektoru výroby nebo od administrativního vedení. Řešení tkví
v našich schopnostech pracovat společně od samotné identifikace projektu, přes vypracování nabídky
a provedení díla, až po konečné předání klientovi.

Nečekejme na kladný signál ze strany našich klientů, od našeho akcionáře a už vůbec ne od konkurenčních společností. Náš úspěch a bu- Před více než rokem jsme vytvořili
doucnost našich firem závisí výlučně komunikační mosty mezi jednotlivý-

mi společnostmi skupiny SMP.
Nedávno se společností Eurovia
jsme sjednotili společné aktivity
v oblasti prefabrikátů a taky v oblasti
ocelových konstrukcí. Brzy podnikneme další kroky pro usnadnění komunikace mezi jednotlivými odděleními - obchodním, výrobním a administrativním.
Každý z nás si musí říci, co může
svým kolegům předat, abychom
všichni dosáhli co nejvyšší výkonnosti. To je naše síla a je třeba jí využít.
V jednotě je síla.
Patrick Crosnier Leconte

AKTUALITY
6. 8. byla zahájena stavba Optimalizace dílčích technologických celků na ČDV Březno.

19. 8. jsme převzali staveniště na stavbu ÚV
Plav.

V srpnu byla zahájena stavba ÚČOV Praha –
dočasná náhradní výstavba.

1. 9. jsme vysunuli ocelovou konstrukci mostu přes Jizeru v Mladé Boleslavi.

Ve stejném měsíci jsme převzali staveniště na
stavby Modernizace plavební komory Velký
Osek a Modernizace plavební komory Brandýs nad Labem.
Obdrželi jsme dopis o podání nejvýhodnější
nabídky na akci Dukovany - rekonstrukce systémů SSTZ a ASHZ.

Ve dnech 23. a 24. 9. se konalo pravidelné setkání manažerů Skupiny SMP.

9. 8. se konalo zasedání dozorčí rady dceřiné
společnosti Arko.

Ve dnech 10. - 11. 9. se konaly již 11. sportovní hry Vinci Construction, kterých se zúčastnilo téměř 150 zaměstnanců Skupiny SMP

10. 8. se konalo zasedání dozorčí rady dceřiné
společnosti SMS.

25. 9. se konal slavnostní akt k zahájení staveb Modernizace plavební komory Velký
Osek a Modernizace plavební komory
Brandýs nad Labem.

ÚTVAR TECHNICKÉHO ROZVOJE
INFORMACE O ČINNOSTI
Hlavním výstupem projektu MPO
Činnost v útvaru technického rozvoje bylo těchto pět prvků a konstrukcí :
je všechno, jen ne nuda. Je to dáno
tím, že útvar dostal do vínku celou 1) Předem předpjatý vláknobetonový
škálu činností, a to pokud možno ve sloupek PHS
všech oborech, ve kterých podnikají 2) Tenkostěnná vláknobetonová desčlenové skupiny SMP. Naše práce ka tl. 4,5 cm
zahrnuje vlastní vývoj, spolupráci 3) Předem předpjatý vláknobetonový
s obchodem i spolupráci s výrobou. nosník délky 12 – 15 m
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Vlastní vývoj se provádí především
formou grantů. Důvod je jediný: firemní vývoj se tak financuje částečně
z grantové dotace, tedy z cizích (státních) prostředků a je tedy pro společnost levnější. Nevýhodou je naopak
značná administrativní náročnost.
Jako příklad uvádím jeden z úspěšně
dokončených úkolů.
V červnu 2014 byl ukončen čtyřletý
projekt MPO FR-TI2/496. V něm se
tým pracovníků SMP a ČVUT FSv zabýval zkoumáním a vývojem progresivních vláknobetoných prvků a konstrukcí.
Projekt MPO nepřímo navázal na
předchozí spolupráci SMP CZ
a ČVUT FSv, jehož hlavním výstupem
byl návrh vláknobetonového lícního
římsového prefabrikátu, který mj.
získal i první cenu v Inovační soutěži
VINCI v roce 2011.
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4) Vyřešení podkotevních oblastí
z drátkobetonu u zemních kotev
5) Řešení otázky koroze drátkobetonu a jeho vlastnosti
Prvky a konstrukce 1 - 4 byly posuzovány nezávislou zkušebnou TZÚS,
která nám udělila příslušná osvědčení nebo posudky a certifikáty.
Všechny vyvíjené prvky měly vyšší
kvalitativní ukazatele a byly ekonomicky výhodnější než stávající produkty.
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V rámci tohoto programu jsme měli
i dva konkrétní výstupy – lávka ve
Frýdlantu délky 14 m ze dvou předem předpjatých nosníků (foto 5)
a výroba dvou cyklopointů na cyklotrase v Chocenicích (foto 6), které byly vyrobeny z vláknobetonu
a z UHPC drátkobetonu.
Posledním výstupem byl návrh ztraceného bednění pro
most přes Ohři v Břežanech. Vláknobetonové desky tloušťky 5 cm
byly vyztuženy čedičovou sítí a zkoušeny
v Kloknerově ústavu na
zatížení osamělým břemenem (foto 7 a 8).
Výsledek únosnosti desek 6 kN/m2 jasně dokazuje správnost cesty, zabývat se tenkostěnnými
vláknobetonovými konstrukcemi vyztuženými
hybridní nekovovou výztuží. Je to jediná odpověď na problematickou předepsanou krycí tloušťku výztuže 4 5 cm, která zvyšuje váhu
železobetonových prvků
a tím i jejich cenu.
Při této příležitosti bych
chtěl poděkovat pracovníkům naší prefy v Brandýse, bez jejichž spolupráce, by nebylo možné
tento vývoj dobře realizovat. Na druhou stranu by právě nová společnost
PREFA PRO měla mít z výsledků tohoto úkolu největší užitek, neboť nové
výrobky může uplatnit ve své nabídce.
V současné době se ÚTR zabývá dalšími dvěma grantovými úkoly, které
jsou oba součástí velkého projektu
centra Kompetence. První z nich má
název CESTI a v jeho rámci řešíme
mimo jiné i otázku snížení únosnosti
předpjatých prvků v důsledku snížení
soudržnosti předpínací výztuže.
Přesto, že to pro nezasvěcené vypadá
složitě, výsledek bude mít zcela praktické využití. Daleko složitější je druhý projekt s názvem „Smart regions“,
který bude řešen ještě následujících

pět let a jeho zaměření je především
na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí s použitím nových
technologií a informačních systémů.
Přestože prostor pro nová řešení je
v důsledku zákona o zadávání veřejných zakázek v nových nabídkách
značně omezen, považujeme spolupráci s obchodním útvarem na na-
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bídkách za velmi důležitou. Asi by
nebylo vhodné psát o nabídkách, které se právě připravují nebo na které
se chystáme. Proto uvedu alespoň
dvě, na kterých jsme spolupracovali.
První byla výměna střešního pláště

strojovny jaderné elektrárny v Dukovanech. Druhá se týkala optimalizace
technického řešení mostů na obchvatu Chomutova. Investor nakonec
rozhodl, že v Dukovanech střechu
nebude měnit, ale opraví stávající.
V Chomutově měla nabídka SMP nejnižší cenu, bohužel však, z důvodu
administrativní chyby byla soutěž
zrušena.
Třetí, a to nejrozsáhlejší částí naší činnosti je spolupráce s výrobou. Podílíme se
na odstraňování nedostatků mostních dilatačních
závěrů ALGAMOD i CIPEC,
spolupracujeme na optimalizacích projektových
řešení mostních konstrukcí
na R3 na Slovensku, pomáháme nalézat vhodná řešení při opravě plavebních
komor, spolupracujeme při
prosazování změn během
výstavby. U složitých zakázek spolupracujeme na projektové a předvýrobní přípravě s regionálními závody. Celou jednu čtvrtinu naší kapacity vyčerpává příprava zejména monolitických betonových konstrukcí na stavbě ÚČOV v Praze.
V poslední době
se začíná rozvíjet
spolupráce s nově vzniklými dceřinými společnostmi OK Třebestovice a PREFA PRO. V těchto
případech budeme spolupracovat i s techniky
druhého akcionáře těchto firem
z Eurovie. Naší
ambicí do budoucna je především intenzivnější spolupráce s dalšími členy skupiny SMP.

Antonín Brnušák

Z NAŠICH STAVEB
DIVIZE 1

DOPRAVNÍ STAVBY

PRODLOUŽENÍ TRASY A METRA - PROVOZNÍ ÚSEK V.A
(DEJVICKÁ - NEMOCNICE MOTOL)

Úvod
Na této zakázce naše společnost vystupuje v pozici vedoucího sdružení,
jehož druhým členem je firma
Eurovia CS, a. s. Sdružení je přímým
dodavatelem Metrostavu a. s., Divize 8.
Práce dodávané naší společností jsou
téměř po celé nově budované části
trasy.
Ve stavebním oddíle 02 - úsek Dejvická – Bořislavka jsme již v minulosti
prováděli práce v samotných tubusech tunelu, kde jsme kompletně dodávali podkolejové betony v celém
úseku SO 02. Dále jsme před několika
týdny dokončili dodávku a osazení
ocelových konstrukcí pro kabely, kterou jsme uskutečnili společně s naší
bývalou výrobnou ocelových konstrukcí VOK Beroun. V současné době provádíme dokončovací práce na
konstrukcích propojek tunelů, v podobě dodávky a osazení vrat do námi

budovaných železobetonových konstrukcí propojek a drobné dokončovací práce.
Významným objektem stavebního
oddílu 02, jehož realizátorem je tým
SMP, je hloubený sdružený objekt.
Měl by v budoucnu fungovat jako
větrací objekt a technologické zázemí části trasy a který se nachází na
křižovatce ulic Evropské a Kanadské. V rámci prací na tomto objektu
jsme již v době minulé realizovali
zařízení staveniště, které fungovalo
jako zázemí stavby pro náš tým
a další dodavatele, kteří prováděli
práce v blízkosti tohoto objektu.
Samotný sdružený objekt je železobetonová konstrukce prováděná do
jámy zajištěné milánskými stěnami. Na milánské stěny byly provedeny přibetonávky pro možnost
provedení fóliových hydroizolací,
do které je vybudována samostatná
nosná železobetonová konstrukce.
Velkou komplikací v době budování
ŽB konstruk-

cí bylo, že jáma tohoto objektu fungovala jako zásobovací bod velké
části úseku SO 02 a kupříkladu
z této jámy byl po dokončení razicích prací postupně demontován
razicí štít Metrostavu. Tedy konstrukce objektu byly prováděny po
částech tak, aby byl zajištěn neustálý přístup do tunelových tubusů
a po celou dobu provádění se na
sdruženém pracovišti pohybovalo
velké množství pracovníků a materiálu ostatních dodavatelů. Bylo
velkým úspěchem, že i přes tyto
komplikace, jsme železobetonové
konstrukce dokončili v termínu požadovaném objednatelem, a to na
počátku roku 2014 a dále pokračovali v provádění prací HSV a PSV na
tomto objektu. Konkrétně se jednalo o dokončovací práce typické
spíše pro pozemní stavitelství jako
provádění omítek, maleb, osazení
dveří, provedení antistatických podlah, provedení ZTI objektu, dodávka a osazení konstrukcí pro kabeláž
a další velké množství prací pro dokončení objektu.

V současné době
práce HSV a PSV dokončujeme v součinnosti s objednatelem a dodavateli
technologií tak, aby
bylo možné objekt
koncem roku předat
objednateli.
Práce v úseku stavebního oddílu 04 –
úsek Bořislavka –
Nádraží Veleslavín a
SO 02 Hloubený sdružený objekt - konečný stav
06 - Nádraží Petřiny vč. technologií
jsou velmi podobné
a jedná se o již kompletně dokonče- a montáž podhledových panelů menou dodávku podkolejových betonů tra, které finálním způsobem upravuv tubusech tunelů, provedení kon- jí barevný vzhled stanice, tak jak to
strukcí tunelových propojek ve stej- známe z provozovaných částí pražném rozsahu jako na SO 02 a v nepo- ského metra.

SO 02 Hloubený sdružený objekt - osazené technologie - tlumiče hluku
SO 02 Křížení tunelového tubusu a větracího objektu - kabelové
konstrukce a podkolejové betony

SO 02 Větrací objekt sdruženého objektu bednění před zaklopením

SO 02 Stavební jáma pro Hloubený sdružený objekt

SO 07 Podhledové panely

slední řadě dodávka a montáž ocelových konstrukcí pro kabeláže vedoucí tunelovými tubusy.
V stavebním oddíle 07 - Stanice
Petřiny se charakter prací podstatně liší. Subdodavatelským systémem do stanice dodáváme osvětlení a elektrické vedení celé stanice
i jejího zázemí a dodáváme Automatický systém dispečerského řízení stanice, zkráceně ASDŘ. Dále řídíme dodávku tzv. „krásna“ do stanice
a vestibulu. Jedná se o dodávku
SO 02 Provádění ŽB konstrukce Hloubeného sdruženého objektu

SO 02 Větrací objekt sdruženého objektu ŽB kce

Závěr
Do budoucna nás může těšit, že naše
konstrukce nesoucí kabely ve velké
části nové tratě, osazené konstrukce
ve stanici Petřiny zpříjemňují pohled
cestujících. Tato stanice svítí díky námi dodanými konstrukcemi světel
a část nového úseku metra „dýchá“
díky objektu, který realizoval projektový tým 12, Divize 1, SMP CZ, a. s.

Ondřej Svoboda
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DIVIZE 5

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ÚPRAVNY VODY PLZEŇ
die vzešly závěry a doporučení, na jejichž základě vznikl návrh koncepce rekonstrukce
úpravny vody.
Řešení rekonstrukce předpokládá zachování
dvou provozně samostatných technologických linek úpravny vody. Na základě předpokládaného vývoje potřeby vody bylo přijato doporučení snížit jmenovitý výkon úpravny vody
na 1 000 l/s, tj. na výkon, který odpovídá reálné
potřebě pitné vody v regionu.
Ve stručnosti by se dalo konstatovat, že kvantita se mění za kvalitu. Toto opatření otevřelo
možnosti přehodnotit některé poměrně finančně nákladné doplnění technologické linky úpravny vody. Jedná se hlavně o filtraci granulovaným aktivním uhlím. Nová technologie
úpravy vody je zaměřena na snižování obsahu
manganu a amoniaku. Mění se dávkování chloru, nově se doplňuje hygienické zabezpečení
upravené vody osazením UV lamp. Dále se mění a modernizují strojní zařízení, elektrozařízení i systém řízení technologických procesů
(SŘTP) tak, aby byly zajištěny požadavky na kvalitu upravené vody a na její bezporuchové dodá-

Shrnutí základních termínů nově aktualizovaných:
UČD 1: zahájení: 15. 8. 2013
dokončení: 15. 7. 2014
UČD 2: zahájení: 3. 5. 2014
dokončení: 29. 8. 2015
UČD 3: zahájení: 3. 5. 2014
dokončení: 29. 8. 2015
Následuje 6 měsíců zkušebního provozu do
28. 02. 2015.
Předání stavby by mělo proběhnout
30. 3. 2016.

V rámci těchto ucelených částí díla se realizují
stavební objekty:
UČD I: odběrný objekt surové vody, sanace kaPřed Vámi jsou řádky o plzeňské úpravně vody,
nálů surové vody, čerpací stanice surové vody
o stavební zakázce „Rekonstrukce a moderÚV II, sanace výtlačných řadů na ÚV III resp. na
nizace úpravny vody Plzeň“. Nutnost rekonpředsedimentaci, rekonstrukce předsedimenstrukce a modernizace vznikla z potřeby odtace, rekonstrukce akumulací B a C.
straňovat především látky ze zemědělské výroUČD II a III: rekonstrukce filtrace vč. ÚV záření,
by - produkce. V roce 2005 byla vypracována
rekonstrukce čerpací stanice upravené vody
studie „Generel zásobování města Plzně pitÚV III, rekonstrukce akumulace A, rekonstrukce vyrovnávacích
nádrží kalového hospodářství, rekonstrukce budovy reakčních nádrží, rekonstrukce CO2
a chlorovny, dílčí
úpravy na dávkování vápenného hydrátu a síranu hlinitého, úpravy resp. doplnění dávkování chemikálií siřičitanu
SO 1604 - Předsedimentační nádrž, prezentace
hotového objektu
sodného, chloru,
GAU, rekonstrukce
jímání surové vody
nou vodou“. Tento generel řešil obecně zásoÚV III, rekonstrukce
bování pitnou vodou Plzně a okolí.
SO 1103 - Čerpací stanice surové vody, dokončený objekt - čerpadla a nové
ozonizace a sediV roce 2007 na tuto studii navázala studie rozvody nerezového potrubí
mentace. Závěrem
„Návrh řešení doplnění technologie úpravny
budou
provedeny
terénní
a
sadové úpravy.
vody Plzeň“. Tato se sestávala ze dvou částí, ky. Doplnění všech nových technologií je neS
potěšením
můžeme
oznámit,
že UČD I bylo
z chemicko-technologického průzkumu zbytný krok k trvalému zajištění jakosti uprav
červenci
dokončeno
a
úspěšně
předáno. Náa z technicko-ekonomické studie. Z této stu- vené vody. Stavební úpravy související s doplsledně
se
plynule
rozeběhly
práce
na UČD II.
něním technologicZ
toho
vyplývá,
že
máme
za
sebou
jak
sanace
ké linky úpravny
potrubí
rukávcem,
tak
zrekonstruovanou
předvody, rekonstrukcí
sedimentační
nádrž
a sanací stavebních
konstrukcí mají za surové vody (cca 60 x
cíl řešit téměř ha- 30 m), objekt jímání
varijní stav někte- surové vody (jímání
rých konstrukcí zářezem ve vodoteči
a významně pro- Úhlavy), zrekonstruodloužit jejich život- vané nádrže akumulace B a C, čerpací staninost.
R e k o n s t r u k c e ci a česlovnu a další
úpravny vody je roz- propoje nezbytné pro
dělena do 3 etap chod objektů na UČD I.
takzvaných uce- Z plánovaného rozsalených částí díla hu rekonstrukce Pl(UČD). Realizace zeňské vodárny a z poSO 1103 - Čerpací stanice surové vody
každé etapy je za- žadovaného termínu
končena provede- dokončení je patrno,
ním individuálního že práce jsou naplánoa komplexního vy- vané ve velice svižném
zkoušení. Po do- tempu.
Pohled na staveniště
končení zkoušek I přesto, že termín dobudou tyto dokon- končení se nám posunul o bezmála dva měsíčené části díla uvá- ce, vlivem nepředvídatelných okolností a poděny do zkušebního ruch na stávající technologii, děláme v týmu
provozu, který musí kolem úpravny vody všechno možné, abychom
být u každé části časovou ztrátu co nejvíce eliminovali. Samov délce minimálně zřejmostí je fakt, že práce neurychlujeme na
úkor kvality, ta je prvořadá!
6 měsíců.
Nyní jsou v plném proudu práce (které stojí za
vyzdvihnutí) na objektu SO 2203 Budova filtrace – kompletní výměna střešního pláště, demontáž technologie, realizace hydroizolací
konstrukcí pro UV lampy, sanace na filtrech
SO 2203 - Budova filtrace, demontáž střešního pláště, zakrytí filtrů
Tým Divize 5 Čechy Západ

SO 2202 - Budova sedimentace, rozebrání střešního
pláště, repase vazníků, zakrytí stávající technologie

(provádí společnost FREYSSINET CS, a. s.) a repase vazníků pro nový střešní plášť. SO 2202
Sedimentační nádrže – demontáž střešního
pláště, repase vazníků, nové výplně otvorů, na
objektu jsou kompletně zakrývány konstrukce, které nebudou rekonstruovány z důvodů
ochrany před poškozením (vzhledem k velikosti objektů, považujeme i tyto práce důležité
zmínit). Výtlačné řady SO 2601, 2602 – kom-

SO 2202 - Budova sedimentace II, přípravy na
rozebrání střešního pláště

pletně dokončeny. Dále probíhají práce na objektu dmychárny, akumulaci upravené vody,
ozonizaci, čerpací stanici upravené vody i na
jímacím objektu. Všude probíhají práce ve velkém rozsahu. Na stavbě se denně pohybuje
120 pracovníků. Práce na provozních souborech jsou nyní především o dodávkách a montážích trubních rozvodů, tyto práce probíhají
na objektech spadajících pod UČD II na všech
objektech, které jsou předmětem této stavby.

Investorem stavby je:
Statutární město Plzeň, zastoupené Útvarem
koordinace evropských projektů města Plzně
Projektantem je:
Sweco Hydroprojekt, a. s.
Provozovatelem:
Vodárna Plzeň, a. s.
a Generálním dodavatelem stavby:
SMP CZ, a. s.
Tomáš Lazur

DIVIZE 7

litní provedení realizovaných zakázek po
stránce technické i termínové , solidní a čitelNa úvod prezentace činnosti né vystupování vůči zákazníkům i vůči partregionálního závodu Západní nerům. Jednoduše řečeno – být viděni v dobČechy je potřeba zopakovat rém slova smyslu.
důvod a cíl vzniku regionálních Dalším úkolem závodů je pokrýt na stavebním trhu oblast malých a středně velkých akcí
závodů.
V současné situaci ve staveb- místního významu, jejichž realizace je pro odnictví došlo ke změně rozlože- borné divize či společnosti, vzhledem k jejich
ní objemu finančních pro- personálnímu a logistickému nastavení, příliš
středků ve veřejných zakáz- nákladné a tím i nekonkurenceschopné.
kách. Konkrétně jde o značný Závod Západní Čechy pokrývá svou činností
úbytek prostředků ze státního kraje Plzeňský a Karlovarský. Vzhledem k tosektoru a jejich přesun do obec- mu, že v obou krajích máme bohatou historii
ní, respektive do krajské úrov- a je na co navazovat, jsme zde vnímáni vcelku
ně. Vzhledem k tomu, že veřej- pozitivně. Zároveň je to pro nás závazek, udrní zadavatelé tvoří převážnou žet tento příznivý pohled a pokusit se ho ještě
část našich objednatelů, bylo prohloubit. Jsme zde vnímáni především jako
nutno zareagovat na tento vý- realizátor dopravních a vodohospodářských
staveb. Naši snahou bude upozornit na sebe
voj.
V druhé polovině loňského ro- i v ostatních stavebních oborech jako jsou průku bylo na základě výše uvede- myslové nebo pozemní stavby.
ných skutečností a po diskuzi Důvodem není pouze skutečnost, že jedna
z našich divizí je přímo zaměřena na průmyslové stavby či to, že člen skupiny
Průmstav, a. s. je zaměřen
na stavby pozemní. Na to,
abychom mohli existovat
naprosto samostatně, musíme být schopni pokrýt výrobou kompletní náklady.
Zakázky v oblasti dopravních a vodohospodářských
staveb, které realizujeme,
jsou díky jejich objemům
pouze sezónní a končí v říjČernice
nu či listopadu. Ideální pro
zimní činnost se jeví právě
stavby pozemní či průmyslové.
Při startu celého projektu
a zahájení činnosti závodu
bylo zásadním úkolem najít
a připravit zakázku, na základě které bychom se postupně vyvíjeli a o kterou
bychom se pro rok 2014
D5-047
i opřeli nejen z hlediska fiv rámci skupiny SMP rozhod- nančního, ale i personálního.
nuto o vzniku regionálních za- Toto se podařilo poměrně záhy a již v březnu
stoupení k 1. 1. 2014 ve třech jsme měli pod smlouvou dvě takovéto akce.
krajích. Cílem těchto nově První byla „Rekonstrukce mostu přes Ohři
vzniklých útvarů je maximálně v ulici U Jednoty v Sokolově“ pro město
podpořit obchodní činnost ce- Sokolov. Tato stavba se ukázala jako velmi doblé skupiny v daném regionu rá základna pro další menší stavby v blízkém
a vytvořit domácí zázemí pro okolí a umožňovala a stále nám umožňuje zísrealizační divize či společnosti. kávat další akce v oblasti Sokolovska a KarloPodpora obchodu se dá defi- varska. Na ni navázala „Rekonstrukce mostů

Dlouhé mosty

novat mnoha způsoby. Je to
především vyhledávání a spoluvytváření nových obchodních příležitostí a navázání nových obchodních kontaktů. Ve
druhé řadě, svým významem
však neméně důležité, je kva-

ev. č. 21-027 Dlouhé mosty“ pro Ředitelství
silnic a dálnic, správa Karlovy Vary, „Oprava
mostu přes Chodovský potok“ pro Chodovské
technicko-ekologické služby a „I/20 Oprava
mostu ev. č. 009 u obce Teplička, opět pro Ředitelství silnic a dálnic. Všechny tyto akce se
realizují prakticky v jednom personálním ob-

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ
SKUPINY SMP

sazení především díky přípravě Popsaný rozsah získaných a realizovaných zatěchto staveb, kde se podařilo kázek, se stal naprosto dostačující pro úvodní
skloubit harmonogramy a po- stavební sezonu našeho závodu a od červenstupy prací, aby bylo možno ce jsme se začali soustředit na získávání zakápřesunovat kapacity. A samo- zek takových, které by nám vyplnily realizací
zřejmě díky enormnímu nasa- zimní období a následně již rok 2015.
zení realizačního týmu, bez To se z části podařilo vítězstvím ve veřejné
kterého by toto bylo těžko dosa- soutěži „Zateplení hlavní budovy ZŠ Žlutice“
žitelné.
pro město Žlutice a následně pro stejného zaDruhou zásadní stavbou se pro davatele „Zateplení budovy družiny Žlutice“..
nás stala akce pro obec Hýskov Obě akce se budou realizovat v období
u Berouna s názvem
„Bez strachu za prací,
vzděláním a zábavou“.
Za tím se skrývá výstavba zavěšené lávky
přes Berounku v délce
95 m a k ní přilehlé cyklostezky. Na pravém
břehu řeky napojení na
stávající stezku v délce
cca 100 m a na levém
břehu poté dva objekty
cyklostezky v celkové
Havárie Beroun
délce cca 1 km. O tuto
stavbu se následně
mohly opřít tři menší
opravy. První pro město
Beroun „Havárie - oprava podpěr mostu u ZS
Beroun“. Druhá pak
„Oprava mostu na D5047“ pro ŘSD SSÚD
Svojkovice. Třetí stavbou je „I/20 most ev.
č. 20-039G.1 - výměna
dilatačních závěrů“ pro
Hýskov
Ředitelství silnic a dálnic, správa Plzeň.
I v tomto případě byly
a jsou práce prováděny
jedním realizačním týmem. Nutno však dodat, že vzhledem k technické náročnosti výstavby lávky a k ní navazujících cyklostezek,
a to hlavně v oblasti projekční a technické přípravy, je tento projekt
na hranici možností Chodov
současného personálního a technického vybavení 9 - 12/2014 a jsou pro nás jistotou pokrytí režijních nákladů do konce kalendářního roku
našeho závodu.
Všechny výše uvedené stavby a zároveň jistotou možnosti zaměstnat zde
jsou z oblasti dopravních. Dů- v listopadu a prosinci vlastní dělnické kapaciležitým momentem pro náš ty.
kolektiv a vývoj, se stala spolu- K dnešnímu dni máme pod smlouvou
práce s týmem Průmstavu. téměř 60 mil. Kč zakázky. Za velmi důležité
Pro náš závod to přineslo zís- a co nám do budoucna umožní rozkročit se
kání určitých zkušeností a kon- ještě více, považuji fakt, že máme rozloženou
taktů v oblasti pozemních zakázku napříč stavebními obory. V tuto dobu
a průmyslových staveb a pře- pokračuje naše snaha o získání zakázek na
devším posily do našich řad zimu a rok 2015, z části úspěšně. Nicméně
právě pro tento sektor, o jehož žádná z těchto akcí není v tuto chvíli ještě tak
daleko, abydůležitosti již byla zmínka.
Na základě toho se podařilo chom si ji dozískat dvě akce. První je s ná- volili prezenzvem „Minimalizace rizik úni- tovat.
ku odpadních vod“ v areálu fir- Po výčtu reamy Evobus Holýšov, která je l i z o v a n ý c h
i investorem a naším zadava- akcí je patrné,
telem. Druhou akcí je „Sta- že na počátku
vební úpravy pro odparku“ roku předpov areálu firmy Euroserum ve kládaný obStříbře, která je rovněž naším jem získané
zadavatelem a investorem. zakázky a aktiObě tyto akce jsou velmi tech- vity bohatě
nicky náročné a pokud je p ř e p l n í m e .
zvládneme, věříme, že ano, bu- Pochopiteldou pro nás známkou kvality ně následuje
a vstupenkou do dalších po- otázka s jakou
dobných realizací v oblasti prů- ekonomickou Stavební úpravy pro odparku
bilancí. To bumyslových staveb.

de naprosto zřetelné na konci
roku po ukončení všech akcí.
Ale již teď průběžné rozpočtové kontroly naznačují, že se
pohybujeme v černých číslech
a že celkový výsledek závodu
včetně nákladů na správní režii
závodu bude kladný. I přesto,
že první živá stavba byla zahájena 12. 4. 2014. Pokud si uvědomíme, kdy a za jakých podmínek jsme začínali,
dává to signál, jaký potenciál zakázky napříč
stavebními obory můžeme pro skupinu získat
a případně realizovat.
Potvrzuje to, že cesta
zřízení regionálních závodů je správným krokem a že může skupinu
SMP výrazně nejen podpořit, ale i posílit.
Potvrzuje to i fakt, že při
dobré přípravě a správném nastavení a rozložení realizačního týmu,
lze ekonomicky a ziskově provádět malé zakázky získané ve veřejných soutěžích.
Když pominu vysoké
prvotní náklady na vybavení, ať už po stránce IT
nebo po stránce technického vybavení (el.
nářadí apod.), realizace,
jejichž finanční úspěch
je stavěn na velmi rychlém provedení, byla
a stále ještě je bržděná
obrovským handicapem právě v podobě
neznalosti prostředí.
Musím ale všem novým
kolegům i touto cestou
poděkovat za obrovské
úsilí, maximální snahu
učit a přizpůsobit se a
za vzorný přístup, i když
to mnohdy není snadné.
Zároveň je potřeba konstatovat, že v tuto chvíli máme
předáno objednateli již 5 staveb. Všechny byly provedeny
ve smluvním termínu a z ohlasů zadavatelů i k jejich spokojenosti po stránce kvality.
Vzhledem k získané a předpokládané zakázce ale personální
činnost rozhodně nemůže končit. Stále ještě potřebujeme
posílit počet jak techniků, tak
dělníků. Přesto, že by se v dnešní době mohlo jevit toto jako
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snadný úkol, opak je pravdou. Věřím ale, že ve
spolupráci s personálním oddělením docílíme
požadovaného počtu pracovníků.
Příchod nových zaměstnanců a poměrně velký počet akcí na úzkou skupinu lidí přináší
i další otazníky. Rozložení sil, kde všichni máme oproti výrobním divizím kumulované funk-

ZŠ Žlutice - hlavní pohled (J)

ce. Od kalkulace nabídky, obstarávání i subdodávek do realizace. K legislativě do nabídek je
nutno zvládnout ještě vystavování objednávek a faktur a příprava souhrnných zpráv o jakosti. Vedoucí projektu je zároveň technickým
přípravářem, stavbyvedoucí i mistrem.
Zároveň cítíme, že máme obrovské rezervy.
Jedná se o projektovou přípravu, kde nám oporou je technická skupina. Jedná se i o předvý-

robní a výrobní přípravu, kde má vedoucí projektu i přes veškerou snahu, mnohdy časový
problém s technologickými postupy, KZP, doklady BOZP apod. Rovněž je určitě i co zlepšovat přímo na stavbách. I přesto není naším cílem obsazovat tyto funkce dalšími THP. Naším
cílem je najít cestu, jak všechny postupy zjednodušit a zoptimalizovat.
V následujícím období, je pro nás největším
cílem, kromě získání a realizace dalších zakázek, stabilizace personálního obsazení závodu
spojené s proškolením a pevnějším začleněním do systému firmy. Zároveň se stalo nutností najít a připravit vhodné, rozsáhlejší a reprezentativní prostory pro vedení závodu se
zázemím v podobě venkovních ploch pro vybavení a zásobování staveb. Chceme se stát pevnou součástí struktury firmy, o kterou se celá
skupina v rámci našeho regionu bude moci
opřít.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo nám od začátku věří a podporují nás. Doufám, že jsme
nejen tímto příspěvkem, ale vším, co jsme za
8 měsíců vytvořili, přesvědčili o smyslu a významu regionálních závodů. O tom, že jsme
pro firmu přinesli nejen desítky milionů zakázky a aktivity, ale i spoustu nových možností, kvalitních kolegů a především optimistický
výhled do budoucna.
Václav Vlček

DIVIZE 8

PRŮMYSLOVÉ STAVBY
EDU - KONCOVÝ JÍMAČ TEPLA SC 02
STAVEBNÍ ČÁST

V prosinci minulého roku 2013 získala naše
Divize 8 zakázku „Koncový jímač tepla“
v Jaderné elektrárně Dukovany. Realizací byl
pověřen tým pod vedením Milana Bernarda manažera projektu.
Téměř okamžitě byly zahájeny přípravné práce na realizační a technické dokumentaci.
Vzhledem ke specifickým místním podmínkám bylo nutné absolvovat kromě obsáhlých
školení i psychotesty pro možnost vstupu do
prostor jaderné elektrárny.
Generálním dodavatelem a hlavním projektantem je Škoda Praha invest, s. r. o. Realizace

Celkové foto

předmětu díla se provádí na bloku HVB I
a HVB II s konečným termínem 01/2016, což
realizujeme pro hlavního dodavatele akce Metrostav, a. s., divizi 2. Ten realizuje dílo
v oblasti HVBI a naším úkolem je identická náplň akce v lokalitě HVBII.
Stavba se nachází v prostoru chladicích věží
každého hlavního výrobního bloku. Předmětem provedení díla jsou zejména liniové
stavby, potrubní trasy TVD 1, 2, 3 napojené na
stávající potrubí TVD (Technická voda důležitá) HVB a nový KJT (Koncový jímač tepla), jako
nový technický prostředek, který bude sloužit
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pro odvod tepla ze systému TVD a který vyplynul ze zátěžových zkoušek Stress testů v EDU.
Trubní trasy jsou tvořeny
technologickým ocelovým potrubím DN 1 000
mm. Jelikož trasy navrženého potrubí křižují stávající propojovací
kanály v okruhu chladicích věží, musí být pod
těmito kanály provedeny protlaky z ocelového
potrubí DN 1 200 mm. Po jednotlivých trasách
TVD jsou umístěny dva typy šachet. Jednak
jsou to revizní šachty a dále šachty
v místech změn
výškové úrovně
potrubí v souvislosti s protlaky. Šachty jsou železobetonové monolitické provedené
technologií „bílá
vana“.
Součástí díla jsou
další související
a doprovodné objekty, kabelové
trasy pro systémy
TSFO, přeložka
vnějšího osvětlení,
kanalizace, železobetonové kabelové kanály, demontáže stávajících potrubních tras, prostupy
v centrálních čerpacích stanicích, komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy.
Po převzetí staveniště v březnu 2014, vybudování zařízení staveniště a vytýčení podzemních sítí se zahájily práce na hlavním objektu
SO 401/1-04 Potrubní kanály a rýhy.
Vzhledem k naplánovaným technologickým
odstávkám jednotlivých tras TVD, probíhaly
nejprve práce na připojovacích místech jednotlivých potrubních tras TVD, výstavbou ŽB
monolitických šachet a následně připojením
nového potrubí ukončeného v každé šachtě

uzavírací armaturou a pojistnou záslepkou na potrubí.
Součástí prací
v každé odstávce,
která byla pro jednotlivá připojení
TVD stanovena na
pouhých 10 dní,
byla i výměna stávajících armatur,
likvidace potrubí
návratu u sifonů
chladicích věží
a vyvrtání prostupu
DN 900 mm do ŽB
stěny sací jímky tl.
0,6 m v příslušné
Výztuž stěn 7TVD3_12
centrální čerpací
stanici chladící vody na úrovni podlaží – 9,0 m.
Součástí bylo i následné zatěsnění prostupu
po protažení potrubí dvěma těsnícími řetězci
GONAP–LU, při vnitřním a vnějším líci prostupu. Z tohoto důvodu byl na kvalitu provedení
prostupů a jejich následném zatěsnění kladen
obzvláště velký důraz.
Práce ve všech třech odstávkách TVD 1, 2 a 3
jsme realizovali ve stanoveném limitu, předepsané kvalitě, bez větších potíží, a hlavně tak
splnili první a nejtěžší zatěžkávací zkoušku.

nic z hranolů 100 x 100 mm, rozepřené vodorovnými rámy z ocelových profilů HEB.
V každé jámě byla provedena z důvodu vysoké
hladiny spodní vody drenáž a čerpací jímka
pro osazení čerpadla. Zabezpečení jam bylo
po obvodu provedeno ocelovým zábradlím a vstup zajištěn po ocelovém žebříku
s ochranným košem.
Po provedení protlaků byla v místě koncových
jam zahájena výstavba ŽB šachet. Současně se
z místa startovacích jam protlaků provádí montáž vlastního technologického potrubí do chrániček protlaků. Následně po zhotovení ŽB šachet se propojí technologické potrubí TVD.
V souvislosti s vysokou hladinou spodní vody
a hloubce výkopů cca 8 m pod terénem, to nebylo vždy jednoduché, ale v současnosti máme provedeno již 5 protlaků a čtyři šachty.
V prostoru LS1/II byl proveden částečně pažený a částečně svahovaný výkop a po realizaci
pískového podsypu bylo zahájeno v období
08/2014 ukládání a svařování technologického potrubí DN 1000 TVD 1, 2, 3 objektu DPS
3.15.01, kde jsou řešeny montáže vlastních
7TVD1_9 napojení
potrubních tras v návaznosti na SO 401/1-04
V souběhu prací a nezávisle na jednotlivých a úpravy technologického zařízení (armatury,
odstávkách TVD byla zahájena realizace výko- potrubí), potřebné pro napojení KJT na stávajípů pro trubní trasy a pažení startovacích a kon- cí technologii EDU. Jedná se o napojení nocových jam protlaků tvořených ocelovou chrá- vých potrubních tras TVD 1, 2 a 3 DN 1 000
o celkové délce 1 020 m na stávající trasy TVD.
ničkou DN 1 200 mm prováděné strojně.
Jednalo se o 5 protlaků
v délce od 15 do 20 m s průměrnou hloubkou 6 m pod
terénem, které podchází pod
stávajícími propojovacími odtokovými kanály chladicích
věží. Dále o protlaky pod stávajícím objektem a šachtou
u chladicí věže. Součástí protlaků jsou startovací jámy
o rozměru 9 x 5,5 m a koncové
jámy 6,7 x 5,5 m. Jámy byly
prováděny pažené z ocelových zápor z válcovaných profilů I 300 mm a dřevěných paž7TVD 3_6 _3_7 zahájení protlaku

Situace HVB II

V prostoru, kde je potrubí vedeno v zemi, mimo jímky resp. mimo chráničky, bude potrubí
v ohybech obetonováno. Spád potrubí je volen
tak, aby bylo možné v případě potřeby potrubí
vypustit. Dále je součástí tohoto DPS výměna
stávajících armatur ve stávajících šachtách
chladicích věží JV5 - JV8, která již byla provedena v odstávkách.
I v rámci tohoto objektu probíhají práce již
v plném proudu a my se budeme snažit udělat
vše proto, abychom do konce roku splnili plánované práce letošního roku ke spokojenosti
generálního dodavatele a konečného zákazníka, ČEZ, a. s.
Martin Chamula
7TVD1_7_3_7 výztuž dna a Z3

Montáž potrubí do protlaku 7TVD1_7_1_6

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
ARKO
ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ A DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

Tento článek je věnován stavbě s velice výstižným a komplikovaným názvem „Odkanalizování obcí Hrabišín,
Dlouhomilov a Brníčko do stávající
kanalizace v Lesnici a Leštině do ČOV
v Leštině a veřejné části domovních
přípojek“, kterou naše firma prováděla od roku 2012 do července 2014.
V rámci projektu se jednalo o provedení oddílné splaškové gravitační
kanalizace pro obec Brníčko včetně
části Strupšín, obec Dlouhomilov
a obec Hrabišín v celkové délce cca
25 km a s 5 km domovních přípojek.
Součástí projektu byla také rekonstrukce ČOV v Leštině, navýšení stá-

ČOV Leština před rekonstrukcí

vající kapacity o 1 950 EO na celkovou kapacitu 3 770 EO, dále rekonstrukce ČS v Lesnici a výstavba nové
ČS v Leštině. Již předběžná prohlídka

terénu s jeho značnou členitostí, hustotou a různorodostí zástavby, signalizovala množství složitostí pro realizační tým. Hned při první návštěvě
obcí a seznámení s místními starosty
bylo zřejmé, že provádění kanalizace
bude mít značný vliv na zaběhlý
a klidný život v obcích a občané budou muset po dobu výstavby snášet
veškeré nepříjemnosti spojené s výstavbou, která se dotkne každé ulice,
každého domu.
V jednotlivých obcích místní obecní
úřady před zahájením prací uspořádaly veřejné schůze zaměřené na
seznámení občanů s cílem a možnými obtížemi spojené s realizací tak
rozsáhlého stavebního projektu. Snahou bylo vysvětlit způsob provádění
stavebních prací, postup výstavby,
dohodnout určitá pravidla hry,
a tím se pokusit předejít budoucím
možným nepříjemnostem. Při zpětném pohledu se domnívám, že čas
strávený jednáním s občany nebyl
zbytečný, protože během celé stavby
nenastal problém, který by bylo nutno řešit mimo stavbu (např. při zasedání rady obcí) a vzniklé komplikace
se dařilo vyřešit na místě.
V březnu 2012 bylo protokolárně předáno staveniště a stavba se začala
postupně rozjíždět, lhůta realizace
stavby byla stanovena na 764 dnů.
Bylo jasné, že se jedná o stavbu rozsáhlou a k jejímu zvládnutí bude nutno zapojit značný počet pracovníků

a techniky. Výhodou stavby bylo, že
profil kanalizace byl pouze jeden DN
250 a materiál, použitý ke stavbě, byl
dodáván jako ucelený stavebnicový
sortiment potrubí, šachet a odboček.
Stavební práce byly zahájeny na rekonstrukci ČOV v Leštině stavbou
kalových nádrží a přivaděčem v ka-

360 m dlouhý a čtyři metry hluboký
úsek stoky v Dlouhomilově, kde nebylo možné provést páteřní stoku za
použití projektem stanovené technologie bez rizika škod či sesutí okolních obytných domů.
Technologii protlaků nebylo možno
použít, proto bylo přistoupeno k pou-

Provádění hnaného pažení nové nádrže ČS Leština

tastru obce Brníčko ze svařovaného
profilu PE HD (IPE) DN 250.
V červenci 2012 byly zahájeny stavební práce ve všech obcích.
Na stavbě pracovalo až 12 pracovních part rozdělených v jednotlivých obcích. V tuto dobu bylo provádění koordinace a vedení stavby nej-

žití technologie utěsněných pažicích
bloků tak, aby nedošlo k vyplavování
zeminy do výkopu, a tím k posuvům
okolního terénu.
I přes tyto odborně náročná specifika
se v některých měsících dařilo položit až 2,5 km kanalizace.
Velká část kanalizace byla prováděna

Provádění těsněného pažení v Dlouhomilově

Betonáž nádrží na uskladnění kalů

složitější, a to i vzhledem k značným
nedostatkům projektové dokumentace.
Z celé stavby byl nejnáročnější

munikace a uložení části kanalizace
do komunikace by nešlo kanalizaci
provést.
Projekt samozřejmě počítal s opravou částí komunikací dotčených uložením kanalizace, ale z rozsahu prací
bylo zřejmé, že navrhovaná oprava
by byla absolutně nedostatečná
a bezpečnost provozu na komunikaci by se spíše zhoršila.
V roce 2013 se podařilo investorovi
s podporou hejtmana olomouckého
kraje, který stavbu navštívil, získat
dotaci na dofinancování provedení
nových povrchů i na druhé polovině
dotčených komunikací a propojení
jednotlivých úseků v jednotlivých
obcích.
Na ČOV v Leštině se prováděli stavební práce a montáž technologie za
provozu. Koncem roku 2013 byla připravena k zahájení provozu s novými
technologiemi. Rozšíření kapacity
probíhalo ve zřízení kalové koncovky
s odstředivkou, stavby nového integrovaného předčištění, stavby nové
nitrifikační a dosazovací nádrže a sanace stávajících nádrží.
Veškeré práce byly provedeny a ukončeny tak, že v květnu roku 2014 došlo
k předání dokončeného díla, kolaudaci kanalizace a uvedení ČOV do
zkušebního provozu.
Předáním opravených komunikací,
úklidem stavby, dokončení chodníků
a úpravou trávníku bylo celé dílo završeno. V dnešní době již není poznat,

Pracovalo se i tam, kde to prakticky nešlo

ve státních komunikacích, především v komunikaci II. třídy, která propojuje všechny obce sdružené ve
svazku. Bez využití trasy stávající ko-

že se v obcích ležících kolem místního potoka Loučka prováděly rozsáhlé
stavební práce.

7

I zde vede kanalizace přes dvůr a pod objekty
podél potoka

Práce se nezastavily ani v zimě

Lidé se postupně napojují na kanalizaci, ruší
na černo provedené odvody splašků do potoka a rekonstruovaná ČOV postupně nabíhá na
plánovanou kapacitu. Občané pozitivně hodnotí nové chodníky a celkovou úpravu ulic.
Do obcí se rychle vrátil běžný klidný život, kte-

rý zde panoval před zahájením stavby. Po opravených komunikacích opět projíždí návštěvníci kochající se pohledy na příjemně zelené
louky a temné lesy, kterým vévodí zřícenina
středověkého hradu.
Josef Březina

FREYSSINET
OBCHODNÍ ČINNOST SPOLEČNOSTI
Vážené kolegyně a kolegové, v předchozích číslech zpravodaje jste byli
zvyklí, že vás o stavu
obchodní činnosti ve
firmě FREYSSINET CS
a o plánech do budoucna informoval náš dlouholetý kolega a obchodní náměstek FREYSSINET CS Ing. Antonín Plánička. Ten se ale rozhodl v polovině července 2014 ukončit svůj
produktivní věk a odešel do zaslouženého důchodu. A tak využiji tuto příležitost a v úvodu
svého příspěvku bych chtěl za celou naši společnost Tondovi vyslovit veliké poděkování za
to, co pro SM7 a následně FREYSSINET CS udělal a popřát mu do jeho nové životní etapy hodně zdraví a mnoho aktivních let důchodového
věku. V návaznosti na toto si vás dovoluji informovat o aktuálním složení obchodního úseku, který vám bude k dispozici.
Jaroslav Zíma - obchodní náměstek
Milan Hedbávný - obchodní zástupce - specializace předpínání, geotechnika, speciální
projekty, ložiska
Martin Zdeněk - kalkulant
Jitka Čeřovská - asistentka obchodního úseku

du našich dvou klíčových výrobních oblastí,
Sanace a Předpínání betonových konstrukcí.
Ačkoliv výše zmíněné body spolu bezpochyby
souvisí, tak nás současná situace netěší. Proto
ve zbývající části roku bude jedním z hlavních
cílů obchodního úseku získat zakázku do oblasti Předpínání betonových konstrukcí a zajistit si tak dostatečnou zásobu práce do roku
2015 a dále.
Současný stav koresponduje s pozicí FREYSSINET CS, která se dlouhodobě nachází v pozici subdodavatele generálních dodavatelů či
vyšších zhotovitelů. Jsme tak velmi často
u konce výrobního řetězce, který je zatížen
hned několika nepříjemnými faktory, s kterými se musíme vyrovnávat. K těm nejbolestivějším patří stále nízký objem připravovaných
a soutěžených projektů v dopravních stavbách, tlak na cenu našich služeb a také rizika
plynoucí ze špatné platební morálky.
Proto jedním z klíčových bodů strategie je snaha o posun do vyšších pater výrobního řetězce, k čemuž nás opravňuje široký sortiment
specializovaných služeb a kvalitní lidské zdroje. Dalším krokem je uplatnění se u nových
klientů zejména v rámci soukromého sektoru.
V současné době se spolupodílíme výhradně
na projektech, které jsou financované z veřej-

D1 Jánovce – Jablonov SO 217

ky nad poptávkou způsobil, že cenové úrovně
stavebních prací klesly na minimum. Na tento
stav naše firma reagovala výraznou optimalizací přímých a režijních nákladů. Za další nezbytný krok k posílení pozice firmy na stavebním trhu a posílení konkurenceschopnosti
považujeme prosazování inovativních technických řešení a našich produktů již do přípravných fází jednotlivých projektů. S ohledem na povahu našich služeb je úzká spolupráce s projekčními kancelářemi a vývojovými odděleními našich objednatelů, zejména
s technickou radou Skupiny SMP, nezbytná.
Účast na technickém řešení jednotlivých projektů, uplatnění našeho know-how a kvalitní
realizace těchto řešení je z hlediska posílení

konkurenceschopnosti a zvýšení kreditu naší
společnosti na stavebním trhu důležitou částí
cesty, kterou se chceme i v následujících letech ubírat.
Proto doufejme, že projektů, v kterých bude
možné aplikovat naše produkty, bude v následujících letech přibývat. První signály oživování výkonu české ekonomiky nás naplňují
optimismem, že tomu tak skutečně bude
a jsme připraveni na to, že se na nás budete
i nadále obracet jako na svého silného a stabilního partnera a budeme moci společně realizovat mnoho zajímavých projektů.
Milan Hedbávný

OK Třebestovice
Společnost OK Třebestovice vstoupila
k 1. 7. 2014 do svého samostatné pracovního
života realizací dvou velice pěkných ocelových konstrukcí.
Ve spolupráci se společností AEROLUX vyrábíme a dodáváme zavěšenou konstrukci za-

střešení o celkové
hmotnosti cca 45 t na
stavbu Regenerace
Benešovy třídy v Hradci Králové - 1. etapa
pro společnost MSILNICE.
Dále jsme začali vyrábět ocelové pilíře pro
stavbu II/329 Poděbrady, přemostění železniční tratě o celkové hmotnosti cca 62 t pro
sdružení firem SMP CZ a M-SILNICE, kde tuto
zakázku opět realizujeme včetně montáže.

Montáž zavěšené ocelové konstrukce v Hradci Králové

Výroba ocelových pilířů - most Poděbrady

D1 Jánovce – Jablonov SO 213

Co se týká obchodní činnosti v dosavadním
průběhu roku 2014, lze ji hodnotit jako poměrně úspěšnou, hlavně z důvodu, že za prvních 7 měsíců tohoto roku se nám podařilo
získat zakázku v hodnotě 126,6 mil. Kč, což
představuje cca 84 % z předpokládané obchodní aktivity pro tento rok. Průběžný stav
vnímáme jako povzbuzující, nicméně si velmi
dobře uvědomujeme, že významnou část prezentovaného
výsledku (cca
50 %) tvoří pouze 2 velké projekty, a to ÚV
Plzeň a ÚV Podolí. Dalším
varovným znakem je pro nás
nevyváženost
získané zakázky z pohle-

ných peněz. Toto postavení nepovažujeme za
zcela ideální. Máme ještě v živé paměti, jak
citelně naši firmu zasáhl výrazný úbytek veřejných prostředků investovaných do dopravní infrastruktury. Toto riziko se snažíme minimalizovat rozšířením potenciálních klientů
i ze sféry soukromé.
Výrazný nedostatek zakázky na stavebním
trhu v minulých letech a výrazný převis nabíd-

Zvednutí a spuštění nosné konstrukce mostu ve Veselí nad Moravou

Výroba zavěšené ocelové konstrukce
v Hradci Králové

Kontinuálně probíhá výroba a dodávka mostních dilatačních závěrů ALGAMOD a FREYSSINET a příprava na výrobu 1 200 t ocelových
konstrukcí pro Starý most Bratislava, která by
se měla nastartovat od září tohoto roku.

Výroba lamelového mostního závěru

Tomáš Chlasták
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PREFA PRO
RTT BĚLOHORSKÁ - PREFABRIKOVANÝ PŘEJEZD
V KŘIŽOVATCE „VYPICH”
Investorem stavby je Dopravní podnik hl. m.
Prahy, a. s. a generální projektantant je společnost Metroprojekt, a. s.

Nosník tvaru T ve výrobně

Prefabrikovaný přejezd tramvajové trati z velkoplošných prefabrikátů, které vyrobila naše
PREFA PRO, bude umístěn v křižovatce ulic
Bělohorská - Kukulova - Ankarská (tzn. Křižovatka „Vypich“). Umístění a půdorysné rozměry velkoplošných přejezdových prefabrikátů vyplývají z možných konstrukčních rozměrů (minimalizace váhy prefabrikátu) a dále
z nutnosti respektování obvodu záborů pro
stavbu v rámci stavebních fází „2A“ a „2B“.
Přejezd je navržen z velkorozměrových železobetonových prefabrikátů (beton C30/37
XF4) podle chráněného průmyslového vzoru
č. 15370.

Detaily technického
řešení byly upraveny
podle podmínek konkrétního staveniště
a podle požadavků správce a provozovatele
tramvajové trati DP, a. s., JDCT.
Vzhledem k rozměrům přejezdu je pro každou kolej navržena dvojice na sebe podélně
navazujících prefabrikátů. Prefabrikáty pokládané v etapě „2A“ jsou navrženy v délce
12,50 m, prefabrikáty pokládané v etapě „2B“
jsou navrženy v délce 11,20 m. Prostor pro spojování kolejnic mezi oběma prefabrikáty je
vytvořen vynecháním 0,75 m širokého pásu
betonové vrstvy krytu prefabrikátů. Délky prefabrikátů byly navrženy tak, aby prostor pro
spojování kolejnic byl maximálně „vystředěn“
mezi hranicemi záborů pro etapu „2A“ a „2B“.
Příčné rozměry obou dvojic prefabrikátů jsou
shodné. S ohledem na celkovou geometrii
tratě v místě přejezdu budou všechny čtyři
prefabrikáty uloženy v podélném sklonu
26,5 %. V příčném řezu bude celý přejezd vodorovný.
Na základě požadavku DP, a. s., JDCT, aby technické řešení prefabrikátu umožňovalo alespoň 1 x za životnost přejezdu provést výměnu kolejnic, je výztuž prefabrikátu navržena
tak, aby bylo možné betonové krycí vrstvy
v potřebném rozsahu odříznout a vybourat,
kolejnice vyměnit a zřídit nový zákryt.

sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na týchto cestách.
Oficiálne stavenisko bolo prevzaté na začiatku tohto leta avšak vzhľadom na fakt, že dielo
realizujeme podľa žltej knihy FIDIC („naprojektuj a postav“) prvé vrtné súpravy pustíme
na stavenisko v priebehu jesene. Celý tím sa
momentálne venuje čo najdôslednejšej príprave na tento náročný, ale zároveň pekný diaľničný úsek, kde okrem dvojice estakád
SO 224 budeme realizovať aj budovy pri
oboch portáloch tunela a zároveň ďalšie tunelové objekty súvisiace s odvodnením tunela,
stavebných úprav v oboch rúrach tunela, ale
aj preložky vedení VN a VVN.
Najvýznamnejším objektom pre nás bude samozrejme most - konkrétne SO 224-00, ktorý
pre našu spoločnosť projektuje spoločnosť

Novák a partner ako poddodávateľ Dopravoprojektu. Realizovať ho bude stredisko Jána
Bedricha s hlavným stavbyvedúcim Janom
Štajnarom.
Most sa nachádza za vyústením diaľnice
z tunela pri východnom portály, prekračuje
cestu I/11 Žilina – Čadca, rieku Kysuca a vetvu
križovatky Žilina - Brodno. Objekt tvoria dve
súbežné, nezávislé diaľničné estakády.
Celková dĺžka mostov je 427 a 433 m, maximálna výška 17 m. V priečnom reze to na časti
nosnej konštrukcie bude dvojtrám, realizácia
na pevnej skruži prechádzajúci do komory,
kde kôli najdlhšiemu poľu (107 m) bola uvažovaná letmá betonáž. Ako už začína byť zvykom po stavbe v Trenčíne, kde sme kvôli zásahu vyššej moci boli nútení zmeniť letmú betonáž za posuvný vozík, pretože sa realizovala
spriahujúca doska, tak aj tu prichádza do úvahy realizácia celej nosnej konštrukcie na pevnej skruži.
Veríme, že presne o 1 095 dní (od prevzatia
staveniska) sa spoločne nielen pozrieme na
krásne dielo, ale aj odvezieme po celom úseku tejto diaľnice... a do Poľska to po nej budeme mať zase kratšie..

VIZUALIZACE

Bělohorská křižovatka Vypich přejezdové panely
pro tramvaj

D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), pohľad na km 10,500 - 11,000
proti smeru staničenia, východný portál

VIZUALIZACE

Bělohorská křižovatka Vypich přejezdové panely pro tramvaj

František Kozel

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
Na jar tohto roka nás
potešila dobrá správa,
že v združení spoločností Eurovia, Hochtief
a STAVBY MOSTOV SLOVAKIA budeme realizovať úsek diaľnice D3
v okolí Žiliny. Jedná sa
o netradičný úsek diaľnice dĺžky 4,5 km, ktorý
tvoria v podstate „len“ dve mostné etakády
a tunel.

Účelom a cieľom stavby je postupne dobudovať základný diaľničný ťah D3, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň
bezpečnosť cestnej premávky. Predmetná
stavba sa nachádza v okrese Žilina, v katastrálnych územiach obcí Žilinská Lehota, Strážov, Považský Chlmec, Budatín. V súčasnosti
sa celý objem cestnej premávky v tomto dopravnom úseku realizuje po ceste I/11 a I/18.
Po ukončení výstavby predmetného úseku D3

D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), pohľad na km 10,700 - 10,900, Kysuca

Dalibor Novotný
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ROK A VÍCE POTÉ
V dvouletém provozu je ojedinělé vodní dílo

OŽIVLÁ VLTAVA
Vodohospodářská Divize 5 má na
svém kontě řadu úspěšně zvládnutých projektů. Připomeňme například úpravnu vody Hradiště,
Souš, Jirkov, III. Mlýn, čistírny odpadních vod Louny, Strakonice,
Domažlice, vyhnívací nádrže
Ústřední pražské čistírny, protipovodňovou ochranu Ústí n. Labem Střekov, Křešic, pražských městských částí Zbraslav a Karlín a řadu
dalších, ale plavební komoru v Hluboké nad Vltavou, má jenom jednu. Vzniklo ojedinělé technické
vodní dílo. Připočteme-li k tomu
ještě sportovní přístav, který se
dokončuje v Hluboké na druhé straně řeky, je se čím chlubit.
Na jezu v Hluboké nad Vltavou
vznikla moderní plavební komora,
která umožnila lodím proplouvat
jezovým profilem, a prodloužit si tak
délku vodní cesty, která nyní bezpečně vede z Českých Budějovic až
po Hněvkovickou přehradu. Realizační dokumenty pro dodavatele
sdružení SMP CZ, a. s. – Metrostav,
a. s. zpracoval Sweco Hydroprojekt,
a. s. A nebylo to snadné. Plavební
komora se stala svou rozsáhlostí
a netypičností ojedinělým projektem, kde se uplatnily i některé originální postupy. Rozhodně specifické
bylo už jen založení plavební komory. Jako první v historii České republiky byla stavební jáma plavební
komory obehnána velkoprůměrovými pilotami tak, aby se podařilo
zajistit osmdesát let starý jezový pilíř, který musel po celou dobu zůstat
stále plně funkční.
Splavnění řeky
Od prosince roku 2010 se toho na
Vltavě dělo skutečně hodně. Nejenže se vybudovala u jezu plavební komora, ale dokončilo se i plovoucí
přístaviště a plavební značení. Plavební komora o spádu přibližně tří
metrů, závisí to na vodním stavu,
umožňuje lodím zdolat zmíněný jez.
Komora je umístěna v bývalé vorové
propusti a dispozičně vysunuta do
horní vody. V horním ohlaví má klapková vrata s nepřímým plněním jed-

nostranným krátkým obtokem
a v dolním ohlaví pak desková jednokřídlá vrata s přímým prázdněním. V obou rejdách jsou vyprojektovány čekací stání pro malá
i velká plavidla. Z velínu komory je
možné novým řídicím systémem
ovládat plavební komoru i jez. Plavební komora kopíruje technické
řešení, které bylo dva roky předtím
poprvé vyzkoušeno na komoře České Vrbné - čtyři kilometry proti proudu. Tyto plavební komory jsou po
25 letech první, které byly nově postaveny.
Zkušební provoz plavební komory
Hluboká nad Vltavou byl zahájen
v srpnu 2012. V rámci testů se provedly suché a mokré zkoušky. Prověrkou prošla především funkce
vrat plavební komory v horním a dolním ohlaví a také veškeré řídicí technologie. V listopadu téhož roku byla
plavební komora definitivně předána. Jak konstatoval ředitel vodních
cest ČR ing. Lubomír Fojtů: „Plavební komora je dva roky v provozu, žádné problémy jsme nezaznamenali
a použité řešení i kvalitu práce považujeme za zdařilou.“
Připomeňme, že cílem projektu bylo
splavnění horní Vltavy především
pro rekreační plavbu. Dílo, jehož investorem je Ředitelství vodních cest
České republiky, se řadí k největším
investicím do vodní dopravy za poslední léta. Podobné plány, kdy se na
vodní toky vrací doprava, mají ve
světě, zejména na západ od našich
hranic, velký úspěch, na Vltavě se na
podobnou zkušenost pořád ještě
trochu čeká. Investoři z Ředitelství
vodních cest ČR jsou však přesvědčeni, že splavňování řeky je správné
řešení. Jak nám řekl její ředitel Ing.
Lubomír Fojtů: „ Na nově splavněné
Vltavě mezi Českými Budějovicemi
a Hlubokou během dvou prvních let
ročně projelo asi dvanáct tisíc lidí.
Loňský rok byl fatálně zasažen povodněmi, přičemž věříme, že letošní
bude podstatně lepší. Navíc je nově
k dispozici trasa 28 kilometrů až k
přehradní hrázi Hněvkovice. Stále je
ale vodní cesta izolovaná od Orlické
nádrže a tak řada návštěvníků na

proplutí přes poslední chybějící komoru u jezu Hněvkovice netrpělivě
čeká. Tento zájem se nám potvrzuje
při různých setkáních s veřejností,
kdy se jedná o jednu z nejčastějších
otázek. Věříme, že v roce 2016 se
konečně tohoto spojení dočkají.“
Jak šel čas
Splavňovací práce probíhaly na
střední Vltavě v několika vlnách už
od roku 1547, kdy se v úseku pod
Českými Budějovicemi začalo s plavbou lodí střední velikosti. Spočívaly
především v odstraňování překážejících balvanů, těžbě nánosů v plavební dráze a později v regulačních
pracích. Vltava byla historicky od
pradávna upravována a využívána
pro voraře.
Největšího rozkvětu sice dosáhla
lodní plavba v polovině 19. století,
ale s vybudováním železnice z Českých Budějovic do Prahy postupně
ustávala, až kolem roku 1870 v horní
části střední Vltavy zmizela téměř
úplně. Zůstala zachovaná jen díky
přepravě lomového kamene v dolní
části střední Vltavy, od zámku Orlík
do hlavního města. Ale i tato kapitola se na konci čtyřicátých let uzavřela spolu se začátkem výstavby slapské přehrady. Vltavská kaskáda byla
sice projektována tak, aby lodě
o rozměrech 33 x 6 metrů řekou projely, ale kvůli úsporným opatřením
a poválečnému přehodnocením priorit ve prospěch výroby elektřiny se
práce na nových plavebních zařízeních zcela zastavily. Plavba na střed-

ní Vltavě už neměla
být obnovena.
Zlom nastal až
v posledních letech, kdy rekreační
plavba dostala opět
zelenou. Rozhodlo
se vltavskou vodní
cestu dobudovat
a aktivovat. Jak už
bylo řečeno, splavňovací práce se zahájily v říjnu 2008
rekonstrukcí zdymadla České Vrbné
nedaleko Českých
Budějovic a probíhají dodnes. K aktuálnímu dění se vyjádřil ředitel Fojtů:
„Po-slední chybějící úsek vodní cesty na jihočeské Vltavě je plavební komora u jezu Hněvkovice a navazující
úpravy koryta a jezu. Zde probíhá výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Jsem přesvědčen, že během září bude úspěšně dokončeno a nejpozději v říjnu na stavbu vyjedou stavební stroje. V létě
2016 by se pak tento poslední úsek
mohl uvést do provozu. Hlavní efekt
dvou set kilometrové vodní cesty z
Prahy do Budějovic bude ve zprůchodnění řeky pro menší lodě. Bude
tak konečně možné využívat Vltavu
pro atraktivní turistické putování po
perlách naší nekrásnější řeky.“

Největší rekreační přístav
Ať výběrově řízení na zhotovitele
dopadne jakkoliv, SMP CZ z Vltavy
ještě neodchází. Stavba přístavu
v Hluboké se stane největším rekreačním kotvištěm v České republice
pro 72 malých rekreačních a dvě
velké osobní lodě. Vzniká v unikátním prostředí a je již prakticky hotova. Zbývá postavit provozní budovu
a v květnu příštího roku se otevře
lodím. „Se spoluprací s dodavatelskou firmou SMP CZ, a. s. jsme zde
rovněž spokojeni, náročného úkolu
se dobře zhostila a výsledkem je architektonicky hodnotný celek,“ potvrdil dobrou práci ředitel ing. Fojtů.
Tiskový mluvčí Ředitelství vodních
cest Ing. Jan Bukovský jeho slova
doplnil: „Vltavu na jih od Prahy bude
ještě čekat vyřešení přehradních
hrází Orlík a Slapy, které lodě větší
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šíře než tři metry a hmotnosti
3,5 tuny nepřekonají. Zde jsou připraveny plány na lodní zdvihadla
s rozměry délky 45 metrů a šířky šesti metrů, budou stejné jako v jižních
Čechách. Jedná se o reálné projekty,
které úspěšně prošly posouzením
vlivů na životní prostředí EIA a mají
územní rozhodnutí. Připravuje se
zahájení prací na dokumentaci pro
stavební povolení. Další horizont
bude záviset na dostupných financích. Vltavu mezi Prahou a Mělníkem, slouží zejména „velké plavbě“
nákladních a osobních lodí, čeká
zvedání vybraných mostů přes plavební kanály pro zajištění vyšší podjezdné výšky pro lodě. Dále bude
lokálně prohlubováno koryto, aby
lodě mohly využít ponor srovnatelný s Labem. V centru Prahy se připravuje nová plavební komora Staré
město, zvyšující kapacitu zdymadla
Smíchov. Jsme přesvědčeni, že se
zamýšlené projekty s využitím evropských fondů podaří do roku 2020
postavit.“
Věřme, že se v tak velkorysém záměru najde v budoucnu práce i pro
SMP CZ, je na co navázat.

Vlastimil Vavřín,
Laurus press servis

Z ÚTVARŮ A ODDĚLENÍ
Finanční oddělení
I když je to již rok, co jsem přešel do SMP,
mám dojem, že to bylo teprve včera. Přesto je
čas ohlédnout se za vykonanou prací a zaměřit se na úkoly, které ještě máme před sebou.
Je tomu rok, co jsme začali nejen s personálními změnami, ale především se změnami
způsobu práce, komunikace a sdílení informací v rámci celé skupiny SMP.
Naše činnost byla zaměřena na tři různé oblasti:
Ekonomické řízení staveb a reporting
– Jednotná metodika
– Podpora při tvorbě všech typů reportu (revize požadavků)
– Komunikace s akcionářem
Financování
– Sdílení informací a optimalizace řízení pohledávek (postoupení pohledávky, zápočet)
• Pohledávky a závazky
• Stav a vývoj na bankovních účtech
– Bankovní garance
– Úvěrové linky
– Řízení kurzových rizik
IT
– Pravidla pro používání IT
– Společná tvorba investičního plánu
– Zajištění bezpečnosti IT

– Efektivní využití
současných systémů
– Koordinace projektů Vinci
– Metodická podpora
Abychom dokázali tato opatření realizovat
a mohli dosáhnout svých cílů, vytvořili jsme
organizaci, která měla definovat role a potřeby, jakož i komunikační nástroje, jako je extranet pro výměnu dat a souborů. Mnoho úkolů
se podařilo splnit a další projekty v současné
době probíhají. Jde například o úspěšnou integraci našich dvou nových dceřiných společností PREFA PRO a OK Třebestovice, či implementaci efektivnějšího řízení naší hotovosti
zřízením Cash Poolu ve spolupráci s Vinci Finance International.
Další projekty přijdou a přinesou změny do
naší současné organizace, jedině tak se dokážeme průběžně přizpůsobovat tržním podmínkám, které se neustále vyvíjejí.
Patrick Crosnier Leconte

JAKOST, BOZP, EKOLOGIE
Koncem
měsíce
srpna
byly provedeny
externí
audity
našich
staveb
certifikační společností SILMOS – Q. Tentokrát jsme absolvovali dozor v oblasti systému řízení kvality a bezpečnosti práce a recertifikaci systému řízení ochrany ŽP. Audit
byl proveden na 2 stavbách
Divize 1 a 2 stavbách Divize 5.
Všechny stavby byly shledány
bez neshod a při auditu uspěly. Druhá část externího auditu proběhne na odborných
odděleních ředitelství společnosti v první polovině října.

V oblasti BOZP nedošlo k žád- vyznačení jak spolu tyto dokuné nestandardní události, ne- menty souvisí, kde je najít
došlo k žádnému ohrožení a jak s nimi pracovat.
zdraví našich zaměstnanců. Koncem
září proběhla strategická porada interních koordinátorů
společnosti se zhodnocením stavu BOZP
a školením týkající se
motivace pro další
zlepšování BOZP při
práci na stavbách.
V rámci zjednodušení orientace v dokumentaci ochrany ŽP
pro stavby bylo na
intranet do sekce VŘ
/ Sdílené dokumenty
umístěno grafické
znázornění potřebIlustrační foto
ných dokumentů,
Edita Miláčková

OTÁZKY PRO ...
... ZLATUŠI HESKOU
ekonomickou náměstkyni D 5

Máme projekty, na které můžeme být hrdí
Jak dlouho pro společnost pracujete a co
vám tato profesní zkušenost přinesla?
Do SMP CZ jsem přišla před šesti
lety z menší stavební firmy. Byla jsem přijata
na pozici přípravář střediska. S rostoucím objemem zakázek jsem dostala na starost
i ekonomiku staveb. Vystudovanou mám školu, která nesouvisí se stavebním oborem,
a v současnosti dokončuji právnickou fakultu
– proto pracovní nabídka u velké stavební společnosti orientovaná na inženýrské stavby byla pro mne nejen velkou výzvou, ale také něco
úplně nového. Dneska jsem ráda, že jsem to
zkusila, jak se říká „tady jsem se našla“. Práce
mě baví a jsem ráda, že mám šanci ukázat, co
umím.

Ve funkci ekonomického náměstka vodohospodářské divize jste poměrně krátkou
dobu, jak jste se v nové pozici zabydlela?
Jako ryba ve vodě. Samozřejmě, že
mi začátky hodně usnadnil fakt, že jsem povýšila na divizi, kterou znám a pracuji zde od začátku. Věděla jsem, do čeho jdu. Znala jsem
z pozice ekonoma naše slabá místa a naopak
jsem měla povědomost, kde je divize „silná
v kramflecích“ a na čem je možné stavět.
Pokud jsem si zpočátku nebyla něčím jistá
a potřebovala poradit, tak ať jsem se třeba obrátila na finanční oddělení, účtárnu, právníky
nebo na kohokoliv ze zkušenějších kolegů,
vždycky jsem našla pomocnou ruku.

Jak se vám spolupracuje s týmem vašich
podřízených a s kolegy z divize?
Výborně. Mám štěstí na lidi, s kterými spolupracuju a jsem za ně opravdu ráda.
Naše divize pořádá dvakrát ročně dvoudenní
divizní akci. V lednu ji pravidelně spojujeme
se školením a na podzim se většinou podíváme na jednu z našich staveb. A to je spojeno
s nějakým sportovním a společenským vyžitím. Sjížděli jsme vodu v kajacích a na raftu,
byli jsme na kolech, absolvovali jsme výlet na
Lipno apod. Velmi ráda se podobných akcí
účastním. Nejenže máme možnost se při této
příležitosti i mimo práci lépe poznat, ale navíc
užijeme spoustu legrace.
Aktuálními největšími projekty divize jsou
Rekonstrukce a modernizace plzeňské
úpravny vody a Úpravna vody Kančí obora.
Která ze staveb je z hlediska finančního sledování náročnější?
Obě stavby mají svá specifika, která
je zároveň činí zajímavými.
Na ÚV Kančí obora provádíme část prací svými dělníky. Sledování nákladů u díla realizovaného vlastními kapacitami, je vždycky složitější než u prací prováděných poddodavatelsky. Mistr, který je k dělníkům přidělen, se
však tohoto úkolu zhostil velmi dobře a z mého pohledu precizně.
Stavba ÚV Plzeň je náročná nejen svým finančním objemem, ale především rozsahem
změn. Navíc jsem se hned na začátku stavby
rozhodla, že hospodaření stavby svěřím jednomu ze stavbyvedoucích (oproti dosud klasickému modelu, kdy rozpočet řídil střediskový ekonom), protože jsem předpokládala,
že stavbyvedoucí, který je denně přímo v terénu bude mít daleko lepší možnost uhlídat ekonomicky náročný projekt. Díky bohu se můj
předpoklad naplnil a svého rozhodnutí nelituji.
Daří se vám při tlaku zadavatelů, kteří neustále přiškrcují finanční vstupy ceny zakázek, aby byl takový obchod pro firmu pořád
finančně zajímavý?
Od toho tady jsme. Cílem naší práce
je nejen zakázku dobře postavit, ale umět ji
také prodat. Ale ano, v poslední době je to čím
dál tím těžší. Časem se to musí projevit
i na kvalitě. Když si budu chtít koupit dobré
boty, také nemůžu očekávat, že za ně zaplatím
cenu jako v asijské tržnici.
Větší tlak na cenu se bohužel projevuje
i v délce projednávání změn, ke kterým do-

chází při výstavbě. Tak třeba vícepráce často
fakturujeme až dlouhé měsíce poté, co jsou
už dávno provedeny.
Který z projektů se vám za dobu vaší praxe
jevil jako nejtěžší a nejnáročnější?
Přiznám se, že slova „nejtěžší a nejnáročnější“ zní na moji povahu příliš negativně. Na každém projektu se vždycky vyskytne
něco, co vás překvapí a zaskočí. Když tuto skutečnost vyřešíte a překlenete se přes ni, časem se na ni díváte jako na zkušenost, která
vás zase posunula dál a můžete z ní čerpat.
Navíc tady platí rčení „nic se nejí tak horké,
jak se uvaří“.
Ale abych se vrátila k otázce. Tak například
z projektu „Ústí nad Orlicí - kanalizace ČOV“
budu mít „zkušeností“ víc než dost. U naší divize se jedná o první projekt, který je realizován
v podobě integrovaného sdružení, kde jsme
s dalšími třemi partnery. Z toho plynou i určitá
specifika ekonomického sledování, s nimiž
jsme neměli dosud žádné zkušenosti. Navíc
se u projektu už dvakrát vyměnil vedoucí, a to
také nepřispělo k stabilnímu prostředí.
Největším úskalím zůstává sledování nákladů
za práce prováděné vlastními kapacitami.
Vodohospodářská divize s postupujícími
roky získala v SMP CZ na důležitosti. Myslíte si, že už dosáhla vrcholu a má náležitou
prestiž?
V objemu zakázek a příležitostí na
trhu určitě. Poslední čtyři roky byla velká část
našich projektů hrazená z operačních programů EU. Čerpání těchto dotací končí
v příštím roce, tudíž můžeme v našem odvětví
očekávat snížení objemu zakázek. Věřím
však, že za dvanáct let, kdy Divize Vodohospodářských staveb u SMP CZ, a. s. existuje, si vydobyla natolik dobré renomé, že si místo na trhu udrží i nadále. Máme za sebou projekty, na které můžeme být právem hrdí.
Všem bych doporučila výlet do Hluboké nad
Vltavou. Přímo pod zámkem jsme na řece realizovali dva projekty na protějších březích Plavební komoru a Sportovní přístav Hluboká
nad Vltavou. Jsou to krásné stavby.
Co vám v poslední době udělalo radost?
Konečně zahájení houbařské sezóny. Miluju v lese ten klid, vůni dřeva a jehličí.
Co má pro vás v životě největší přednost?
Zdraví.
ptal se Vlastimil Vavřín,
Laurus press servis

KULTURA, SPORT
Koncert v Rudolfinu
Naše společnost byla partnerem 1. ročníku
Mezinárodní soutěže komorní hudby
Antonína Dvořáka. Zástupce naší společnosti ing. Vladimír Myšička předal ceny vítězům v rámci koncertu, konaného dne
29. 6. 2014 v Sukově síni Rudolfina.

Ivo Köhler

11

LETNÍ SPORTOVNÍ HRY
Ve dnech 10.- 11. září 2014 se uskutečnil již 11. ročník Letních sportovních her VINCI Construction,
tentokrát v Tenis Centru CAFEX v Rakovníku.
Her se zúčastnilo téměř 150 sportovců ze skupiny SMP a soutěžilo se v 9 sportech - tenis, fotbal,
stolní tenis, badminton, volejbal, beach volejbal, nohejbal, squash a handbike. Hry zahájil 10. září
večer generální ředitel Ing. Martin Doksanský. Ceny, které jistě ocení každý sportovec, předával následující den Ing. Pavel Kameník. Atmosféra byla výborná a počasí nám také přálo.

Ivo Köhler

fotografie: autoři článků a Josef Hebr
září 2014

