
V posledních měsících jsme toho
hodně zaznamenali, napsali a řek-
li si mezi sebou o nevyhnutelnos-
ti a všudypřítomnosti změn.
Obecně ve vztahu ke světu kolem
nás i konkrétně v souvislosti s na-
ší firmou. Některé změny život

usnadňují, jiné přinášejí obtíže.
Z některých máme užitek a pro-
spěch, některé přinášejí vrásky
na čele. K těm nejtíživějším patří
změny ve světě spojené s činnos-
tí extremistů a teroristů. Do na-
šich životů se s nimi vkrádá nejis-
tota a obavy. Více o tom v posel-
ství Xaviera Huillarda doplněném
o stanovisko vedení SMP CZ.
Naše firma SMP CZ prochází
v současné době opravdu pod-
statnými změnami. Výrazně se

omladilo vedení firmy. Zformulo-
vali jsme si naši Vizi, základní hod-
noty a strategické cíle. Ty se po-
stupně rozpracovávají do detail-
ních, konkrétních a hodnotitel-
ných úkolů. Probíhají četné
schůzky různých týmů složených
z vedoucích pracovníků společ-
nosti, které nás krůček po krůčku
posouvají vpřed. Podstatné infor-
mace o tomto vývoji naleznete na
zvláštních www stránkách VIZE
2020. Chci vyjádřit velikou radost

z tvůrčí atmosféry, otevřenosti,
vůle ke spolupráci a touhy uspět,
které cítím ve svém okolí ze svých
blízkých kolegů. Je třeba hodně
trpělivosti, postupné zapojování
dalších jednotlivců a týmů. To
bych rád zvlášť podtrhl. Nejedná
se o žádná zázračná, jednoduchá
a rychlá řešení. Kouzlo úspěchu
spočívá v tom, že se jasně stanoví
rozumný počet nekomplikova-
ných, srozumitelných cílů a prů-
běžně se pravidelně sleduje a hod-

notí jejich postupné naplňování
při zapojení všech spolupracov-
níků. A pokud se opravdu všichni
zapojí, nepochybně již v příštím
roce se projeví výsledky tohoto
úsilí.

Závěrem bych Vám rád popřál
krásné Vánoce, prožité v bezpečí,
rodinném kruhu a s Vašimi nej-
bližšími, odpočinek a víru v to, že
navzdory všem těžkostem doká-
že náš život být fajn.
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POSELSTVÍ XAVIERA HUILLARDA
k událostem v Paříži 13. 11. 2015

AKTUALITY

Dne 8. října proběhlo slavnost-
ní otevření stavby „Bezbariérové zpří-
stupnění stanice metra Anděl“. Aktu
se za velkého zájmu veřejnosti zú-
častnil náměstek primátorky Petr
Dolínek a generální ředitel Doprav-
ního podniku města Prahy Jaroslav
Ďuriš. Jsme rádi, že jsme tak pomohli
našim hendikepovaným občanům
ulehčit cestování a přístup do metra.

Na slavnostním setkání u příle-
žitosti Dnů stavitelství a architektury
a 25. výročí Svazu podnikatelů v ČR,
které se uskutečnilo dne 8. října
v Hlavním sále Valdštejnského palá-
ce v Praze, jsme převzali Čestné uzná-
ní za stavbu „Rekonstrukce Americ-
ké třídy v Plzni, část Wilsonův most“.
Slavnostního večera se zúčastnil
předseda vlády Bohumil Sobotka,

předseda senátu Milan Štěch a další
významní hosté. Všem těm, kteří se
o ocenění zasloužili, gratulujeme.

10. října nabylo platnosti staveb-
ní povolení pro přestavbu Ústřední
čistírny odpadních vod na Císařském
ostrově. Stavba nové vodní linky by
měla trvat 30 měsíců, poté by měl
začít roční zkušební provoz. Zhotovi-
telem stavby je Sdružení ÚČOV Pra-
ha složené ze společností SMP CZ,
a. s., HOCHTIEF CZ a. s., Degrémont
a WTE Wassertechnik GmbH.

Slavnostní večer Dnů stavitelství
a architektury, který byl věnován Sou-
těži STAVBA ROKU 2015 se konal dne
13. října v Betlémské kapli. Mezi
72 přihlášenými projekty byla oce-

něna i naše stavba „Lávka přes Be-
rounku v Hýskově“. Cenu minister-
stva dopravy České republiky jsme
převzali z rukou ministra dopravy
Dana Ťoka, který ocenil jak práci pro-
jektanta, nás zhotovitele a investora
obec Hýskov. Opět gratulujeme
všem, kteří si na stavbě lávky podíle-
li.

V průběhu října byla podepsána
smlouva na dodávku tří mostních
objektů na nově budovaném úseku
dálnice D3 308C v úseku Veselí-Bo-
šilec, které bude realizovat Divize 1.
Tým pod vedením Milana Vrabce pře-
vzal staveniště a zahájil přípravné
práce.

Dne 3. listopadu proběhlo slav-
nostní ukončení stavby „Zajištění

kvality pitné vody ve
vodárenské soustavě
jihozápadní Moravy,
region Žďársko“. Aktu
v areálu úpravny vody
Mostiště se zúčastnili
zástupci Ministerstva
životního prostředí, in-
vestora, provozovatele,
projektanta a zhotovi-
tele aj. Úpravna vody
Mostiště zásobuje pit-
nou vodou města Žďár

n. Sázavou, Třebíč, Velké Meziříčí,
Velkou Bíteš a desítky menších obcí.

Poklepem základního kamene
byla dne 4. listopadu slavnostně za-
hájena stavba „Celková přestavba
a rozšíření ÚČOV Praha na Císař-
ském ostrově - Nová vodní linka“.
Projevy přednesli Adriana Krnáčová,
primátorka HMP, Richard Brabec,
ministr životního prostředí, Jana Pla-
mínková, radní HMP, Jiří Wanner, pro-
fesor technologie vody na VŠCHT
Praha a za lídra sdružení zhotovitelů
Martin Doksanský, GŘ SMP. Účast
osobností politického života ukázala
na důležitost tohoto projektu.

Závod Severní Čechy uspěl v sou-
těži o zakázku pro Doly Bílina „Re-
konstrukce dopravního mostu Z2“.
Zároveň v průběhu října a listopadu
dokončil zakázky ČOV Cínovec, za-
teplení objektu Kojeneckého ústavu,
Rekonstrukce mostu v Jirkově nebo
Komplexní revitalizace veřejných
prostor v sídlišti Janov, etapa VI.

Závod Západní Čechy dokončil
např. zateplení požární zbrojnice ve
Žluticích, opravu mostu ev. č. 26-023
na silnici I/26 ve Zbůhu, Zateplení ZŠ
Plánická, I/21 Oprava mostu Leim-
bruk na silnici I/21, a velmi pěknou
a úspěšnou akci Dlouhé mosty 2,
oprava mostu ev. č. 21-029, most
přes železniční trať Tršnice - Františ-
kovy Lázně.

Rok 2015 byl zakončen vánoč-
ním večírkem v restauraci Koliba dne
22. prosince, kterého se zúčastnili
zaměstnanci sedmi společností pat-
řících do Skupiny SMP.
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Drazí kolegové,

my všichni jsme otřeseni a hluboce za-
rmouceni útoky, které zasáhly stovky
nevinných lidí ve velké části centra Paří-
že v pátek 13. 11.

Slova nemohou popsat, co se stalo nebo
vyjádřit bolest, která ochromila spoustu
lidí po tomto ohavném činu.

Mnoho z nás ztratilo někoho drahého,

přítele, známého. VINCI ztratilo jednoho
ze svých zaměstnanců, Franka Pitiota.
Frankovi bylo 33 let a pracoval v MCCF -
dceřiné společnosti Soletanche Bachy.

Také již víme, že byl vážně zraněn i za-
městnanec VINCI Facilities.

V následujících dnech se můžeme do-
zvědět o dalších zraněných zaměstnan-
cích Skupiny, doufejme, že ne tak vážně.

Chtěl bych vyjádřit rodině a přátelům
Franka, těm, kteří byli zraněni, jejich rodi-
nám, přátelům a každému, kdo ztratil
někoho blízkého, že sdílím jejich zármu-

tek a stojím při
nich.

Tuto bolestnou
zkoušku překo-
náme, protože
stojíme při sobě
jako jeden, na
rozdíl od těch,
kteří nás chtějí
rozdrtit.

Naše společ-
nosti se snaží
učit soudržnosti
a znát hodnoty,

které Francie zastává. Budeme pokra-
čovat v hájení těchto hodnot, bez nená-
visti a bez váhání.

I my, vedení SMP CZ, se připojujeme
k tomuto poselství. Stejně jako vy
všichni, velice citlivě vnímáme hrůzy,
které rozsévají po světě nezodpověd-
ní, nenávistní a zlí lidé. Pod záminkou
víry a ideologického boje ohrožují
a ničí životy tisíců lidí.

Nedejme se zastrašit, stůjme při sobě
a buďme spravedliví a odpovědní.
A proti zlu stavme svou rozhodnost.
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Z NAŠICH STAVEB

M I/27 C VOST NA SILNICI PŘES HOMUTOVKU NA OBCHVATU ELEMYŠLEVSI

DOPRAVNÍ STAVBY
DIVIZE 1

Naše společnost se podílí na
stavbě zásadní části mostu přes
Chomutovku, který je součástí
obchvatu Velemyšlevsi na silni-
ci I/27. Investorem této stavby
je ŘSD ČR, správa Chomutov.
Generálním dodavatelem stav-
by je sdružení SILNICE GROUP,

a. s. a AZ SANACE, a. s. Na-
ším objednatelem je SILNICE
GROUP, a. s., pro kterou dodá-
váme mostní pilíře, opěry, mos-
tovku a vybavení mostu. Pro-
jektantem zadávací dokumen-
tace byl SUDOP, a. s. Realizační
dokumentaci dodává inženýr-
ská projektová kancelář NO-
VÁK ,&PARTNER s. r. o.

Celková délka mostu je 538 m a má 8 pod-
por - 7 polí o rozpětí 45 + 65 + 90 + 120 + 90 +
65 + 45 m. Jedná se o spojitý předpjatý nosník
komorového průřezu s proměnnou výškou ko-
mory od 2,6 m do 6 m, ve směrovém a údolni-
covém oblouku. Pilíře jsou masivní železobeto-
nové s průřezem 5 m x 1,4 m resp. 5 m x 2 m,
vysoké 13 m – 31 m. Na pilířích 4 a 5 budou ne-
symetrická vahadla letmé betonáže (11+13
lamel). Od obou opěr budou vybetonovány
vždy dva takty na pevné skruži délky 60,8 m
a 71,5 m.

Zahájení stavby se dlouho od-
kládalo z důvodu problémů s fi-
nancováním.
Stavba byla vysoutěžena v roce
2008, ale její zahájení započalo
až v roce 2014. Hned po zaháje-
ní se ukázalo, že nebyl prove-
den dostatečný geologický prů-
zkum. Doplňkovým geologic-
kým průzkumem byla objevena
řada problematických skuteč-
ností, počínaje několika typy

sesuvů, přes hladiny na-
pjatých vod, konče po-
zůstatky po „selské“ těž-
bě uhlí.

Tato zjištění vybízela
k několika smysluplným
alternativním řešením,
jako byla varianta pro-
dloužení o jedno pole,
nebo změna nivelety.
Všechny varianty musely
být bohužel odmítnuty,
aby případně nebyla na-
padena soutěž, nebo ne-
bylo nutné vypracovat
nový posudek EIA.
Po složitém hlubinném
zakládání a vybudování
základů nám bylo předá-
no staveniště k datu
14. 8. 2015. Od tohoto
okamžiku nám běží čas…

Na práce, které máme v našem objemu, nám
musí stačit 15 měsíců. To není mnoho, zvláště
když na kritické cestě je téměř 30 m vysoký
dvoulistý pilíř a dvě vahadla letmé betonáže,
z nichž jedno budeme budovat přes zimu.

V současné chvíli máme téměř hotovou spod-
ní stavbu a dokončujeme zárodek vahadla na
P4. V lednu zahájíme betonáže lamel letmé
betonáže a práce na nosné konstrukci budo-
vané od OP1 na pevné skruži.

Čeká nás spousta práce a jistě i problémů, kte-
ré budeme muset vyřešit, přesto bych už teď
chtěl poděkovat kolegům za práci, kterou na
této stavbě odvedli, především v počátcích. Ty
nejsou nikdy a nikde lehké. Také bych nám
všem, v SMP CZ, chtěl popřát hodně zdraví,
sil, optimismu a víry v dobrý konec.

Martin Nožička
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S : ÚV P –TAVBA LAV DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
DIVIZE 5

Úpravna vody Plav se nachází v Jihočeském
kraji, cca 5km jižně od Českých Budějovic.
Tato úpravna je hlavní úpravnou vody Vo-
dárenské soustavy Jižní Čechy a zajišťuje zá-

sobu pitné vody pro přibližně 400 tis oby. -
vatel. Výstavba úpravny probíhala v 70. letech
minulého století a v roce 1982 byla uvedena
do provozu.
Stavba byla spolufinancována Státním fon-
dem životního prostředí ČR

Investor:
Jihočeský vodárenský svaz

Zhotovitel:
Sdružení ÚV Plav

í účastníkSMP CZ, a. s. – vedouc
sdružení – 49 % (stavební část)

účastníkKrálovopolská RIA, a. s. –
sdružení – 27 % (technologická část)
Mota Engil Central Europe Czech
Republic, a. s. – kúčastní sdružení –
24 % (stavební část)

Projektant:
Sweco Hydroprojekt, a. s. OZ České
Budějovice

Termín:
08/2014 – 10/2015

Stavba ÚV Plav – doplnění technologie by se
dala rozdělit do tří hlavních objektů:

Usazovací nádrže, stávající písková filtrace
-a nová filtrace granulovaného uhlí. Dále sou

visející objekty čerpací stanice a vodojem
Včelná (mimo areál úpravny).

Usazovací nádrže (UN)
V objektu UN probíhaly práce na sanacích be-
tonových povrchů
a to na 13 nádr-
žích, dále na pří-
tokovém a odto-
kovém žlabu, ar-
maturním kanálu,
spojovacích chod-
bách a nádrži ry-
chlomísení.
Sanace proběhla
také na vnitřní
části potrubí DN
1400 v úseku cca
40 m. Součástí
prací na tomto
objektu byly práce
techno log ické ,
které spočívaly

-v demontáži stá
vajícího vystrojení

a montáži nového zařízení. Ve 13 UN byly
namontovány odsávací vozíky s pojezdem pro
odsávání kalu a výměna nátokových šoupat
DN 800. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že
není možné provést sanaci stropu v budově
přelivné hrany a z tohoto důvodu došlo k vý-
měně stávajícího žebírkového stropu za nový
strop sendvičového systému Kingspan. Další
případ, kdy v průběhu stavby nastala změna,
byla nutnost zachování provozu UN a tak,
bylo navrženo provizorní propojení, které
spočívalo v provedení cca 250 m ocelového
potrubí DN 1000 s cementovou výstelkou

Nové filtry GAU UN - pojízdný vozík
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a související technologická zařízení. Dále byly
provedeny práce na nátěrech schodišť,
rekonstrukce dešťových svodů, výměna dveří
a vrat.

Stávající písková filtrace
Na tomto objektu se prováděly pou-
ze pr , -áce stavební části a to ze
jména sanace 10 filtrů, kde bylo
nutné vyjmout stávající pískovou
náplň, odsekat původní obklad
a následně provést sanaci těchto
filtrů včetně meziden. Po sanaci
byly provedeny nové obklady a ná-
sledovala výměna filtračních try-
sek. Práce na výměně filtračních
trysek, které byly původní, a nebylo
možné je téměř bez poškození
vymontovat nám natolik zkom-
plikoval postup prací, že jsme nay

tomto objektu počítali každý den, abychom splnili
konečný termín stavby. Po výměně trysek ještě
následoval násyp filtračního písku a to v poměru,
50 % nového a 50 % původního.

Nová filtrace granulovaného uhlí
V bývalých prostorách reakčn -ích nádrží bu
dovy ozonizace byly vybetonovány nové
železobetonové filtry včetně meziden. Tyto
filtry slouží jako třetí stupeň separace. Byly
vystrojeny drenážním systémem, přítoko-
vými a odtokovými nerezovými
žlaby. Poté proběhl násyp granu-
lovaného uhlí. Filtry jsou zakryty
obloukovým zastřešením a kolem
filtrů bylo namontváno nové zá-
b h -radlí. Pro odvl čení tohoto objek
tu byla dodána nová vzducho-
technika včetně rozvodů.
V souvislosti s výstavbou nových
filtrů GAU proběhly technologické
práce na novém propojení potrubí
mezi tímto objektem a objektem
čerpací stanice (ČS) a také vodo-
jemem Včelná.

V objektu ČS bylo nutné také provést výměnu
3 ks čerpadel.

V současné době probíhá tříměsíční zkušební
provoz .

Písková filtrace

Dne 4. 11. 2015 primátorka hlavního
města Prahy Adriana Krn -áčová spo
lu s radní pro životní prostředí Janou
Plamínkovou, ministrem pro životní
prostředí Richardem Brabcem, zá-
stupcem zhotovitelů Martinem
Doksanským a též zástupcem od-
borné veřejnosti profesorem Jiřím
Wannerem slavnostně poklepali na

základní kámen stavby Nové vodní
linky pražské Ústřední čistírny od-
p -adních vod na pražském Císař
ském ostrově. Tím byla odstarto-
vána jedna z nejvýznamnějších in-
frastrukturních staveb Prahy.
Tato stavba neméně významná pro
SMP CZ má již také svou historii,
kterou stručně rekapitulujme.
V roce 2010 pro výběrové řízení

-a zpracování nabídky SMP CZ ini
ciovalo vznik mezinárodního Sdru-
žení ÚČOV Praha a byl vytvořen tým
z pracovníků SMP v rámci nově
vzniklé Divize 6, který se měl podílet
na tvorbě nabídky a v případě úspě-
chu měl tvořit základ realizačního
týmu stavby.
Výběrové řízení trvalo od září 2010
do června 2011, kdy byla nabídka
předána, a následovalo vyhodnoco-
vání zadavatelem Hlavním městem
Prahou. Nabídka Sdružení ÚČOV
Praha byla nakonec vyhodnocena
jako nejlepší a Smlouva o ílo bylad
podepsána 12. 10. 2011 s odlože-

nou účinností zahájení stavby do
vydání pokynu od objednatele. Poté
následovalo vleklé, téměř dvouleté
období, kdy objednatel hledal vhod-
nou formu financování, snažil se
optimalizovat řešení a cenu stavby

-a získával politickou podporu pro
jektu.
V červenci 2013 schv hálila Rada l.
města Prahy zahájení realizace
stavby NVL a v září 2013 byl Sdru-

žení ÚČOV Praha vydán objed-
natelem Pokyn k zahájení plnění
Smlouvy o dílo.
Na základě tohoto pokynu Sdružení
ÚČOV Praha, tedy vedoucí účastník
SMP CZ, Hochtief CZ, Degrémont,
WTE Wasser technik spolu se svým-
subdodavatelem
p r o j e k t o v ý c h
p r a c í a i n ž e -
nýrských činností
Sweco Hydropro-
jekt zahájilo pro-
jekční práce v září
2013. Po dokon-
čení a schválení
projektové doku-
mentace pro sta-
vební povolení

-v březnu 2014 by
la podána žádost

-o stavební povo
lení. Stavební úřad
však přerušil sta-
vební řízení ze-
jména z důvodů

koordinace všech investic a tzv.
Kompenzačních opa tření na-
zmírnění vlivu povodňo vých stavů-
vyvolaných stavbou NVL, které stojí
mimo zodpovědnost Sdružení
ÚČOV Praha.
Objednatel v zář -í 2014 vydal in
strukci o vybrané variantě Kompen-
začních opatření Sdružení ÚČOV

Praha tak, aby mohla být dopra-
cována projektov dokumentaceá

-o záležitosti, které požadoval sta
vební úřad, a mohlo být obnoveno
stavební řízení. Sdružení ÚČOV Pra-
ha zajistilo do prosince 2014 všech-
ny potřebné kroky a stavební řízení
bylo obnoveno.
Stavební povolení pro stavbu NVL
bylo vydáno v březnu 2015. Pot á-é n
sledovalo odvolání se privátního
účastníka výstavby, vlastníka při-

lehlé nemovitosti, které řešilo Mini-
sterstvo zemědělství jako nadříze-
ný orgán. Odvolání bylo zamítnuto
a konečně stavební povolení pro
NVL nabylo právní moci dnem
8. 10. 2015 a Sdružení ÚČOV Praha
zahájilo stavbu v souladu se Smlou-
vou o dílo dne 9. 10. 2015.
Bylo velmi důležité, že v období před

nabytím právní moci stavebního
povolení pro vlastní NVL, získalo
Sdružení ÚČOV Praha celou řadu
dílčích povolení, na základě kte-
rých provedlo již od roku 2014 dílčí
stavební práce (demolice a objekty
zařízení staveniště). Díky tomu
mohlo Sdružení ÚČOV Praha pře-
vzít staveniště areálu NVL již dne
24. července 2015 a připravit se na
rozjetí hlavních prací.

Rekapitulace základních údajů
o stavbě:

OBJEDNATEL:
Hlavní město Praha

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Odbor strategických investic
MHMP

SPRÁVCE STAVBY:
Pražsk -á vodohospodářská společ
nost a. s.,

ZHOTOVITEL:
Sdružení ÚČOV Praha

Stavební část:
SMP CZ a. s., HOCHTIEF CZ a. s.,

Technologická část:
Degrémont (Francie), WTE Was-
sertechnik GmbH (Německo)

Subdodavatel projektové a inžen -ýr
ské činnost :i

Sweco Hydroprojekt a. s.,
ZAHÁJENÍ STAVBY:

9. 10. 2015
DOKONČENÍ STAVBY:

do poloviny roku 2018
a následovat bude 12 měsíců ku-z
šebního provozu.

K aktuální situaci na stavbě:
Po zahájení stavby NVL ještě pokra-
čují práce na přípravných objektech,
které byly povoleny již dříve, jako
dokončování hlavních demolic,
finalizace staveništních rozvodů
elektro, provozní vody a osvětlení,
staveništních komunikací a dílčích
základem subdodavatelů.
Intenzivně probíhají zemní práce
a odvoz materiálu zejména vodní
cestou. Hlavní subdodavatel zalo-
žení stavby firma Zakládání staveb
pracuje na samostatné stavební
jámě pro objekt Hrubé předčištění

systémem kotvených jíloce-
mentových podzemních stěn

-s vloženými štětovnicemi a zá
roveň na založení hlavní jámy
pro nádrže biologického a tře-
tího stupně. Postup prací je
naplánován tak, aby železobe-
tonářské práce mohly být za-
hájeny během I. čtvrtletí roku
2016. Železobetonové kon-
strukce na celé stavbě bude
zajišťovat jako subdodavatel
pro Sdružení ÚČOV Praha opět
Sdružení vytvořené společ-
nostmi SMP CZ, Hochtief CZ

.a Průmstav

STAVBA ÚČOV PRAHA - NVL KONEČNĚ ZAHÁJENA

VELKÉ PROJEKTY

Úpravna vody Plav
Jan Hameta

„Plechová kavalerie“ čeká na odvoz materiálu z předtěžby

Zemní zásobní nádrže na jílocementovou směs do podzemních stěn

Provádění pilotové stěny pro jámu objektu Třetího stupně čištění
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Práce na této významné zakázce se tedy konečně
rozjely a předevš -ím v roce 2016 a 2017 bude nut
né zajistit hlavní objem stavebních prací tak, aby
mohly být zahájeny technologické montáže za-

Na konci druhého roku půso-
ben -í regionálního závodu Zá
padní Čechy je na místě před-
stavit a zhodnotit jeho činnost,
vývoj a výsledky.
Když jsem v loňském vydání
Z -pravodaje uzavíral svůj pří
spěvek, uvedl jsem čtyři úkoly
pro nadcházející období.
Pokusme se zhruba po roce vy-
hodnotit jejich naplnění.

Co se podařilo:
Získat zakázku pro rok

2015. Řeč -í čísel v letošním ro
ce zrealizuje náš závod 16 za-
kázek v celkovém objemu cca
135 mil. č, přičemž jednaK
z nich přesahuje do roku 2016.
Tato čísla znamenají více než
dvojnásobný nárůst aktivity
oproti roku 2015.

Vybudování a zahájení pro-
vozu nového sídla závodu včet-
ně venkovních ploch, které je
důstojným zázemím nejen pro
naši samotnou činnost, ale
v případě potřeby i pro činnosti
ostatních útvarů kupinyS .

Stali jsme se pevnou sou-
částí struktury firmy. Postupně
se daří do jednotlivých procesů
IMS nastavovat systémy řízení
pro regionální závody. Máme
svoji identitu nejen v rámci ku-S
piny, ale naše působení již
vnímají i klíčoví zákazníci.

Na co se chceme zaměřit:
Stabilizaci personálního

obsazení závodu spojené s pro-
školen -ím a nastavením fungo
vání systému firmy, který je lo-
gickým vyústěním prudkého
nárůstu aktivity a tím i potřeby
neustálých personálních a sy-

stémových změn. Na tom pra-
cujeme a máme dostatek vůle
a odhodlání postupně přivést
jednotlivé procesy na úroveň
ostatních útvarů a středisek fir-
my. Když budu konkrétní, jedná
se především o systém řízení
BOZP, kvality, smluv a sklado-
vých zásob. Rovněž musíme
zapracovat na spolupráci a říze-
ní subdodavatelů.

Dále se podařilo nastavit
strukturu závodu, která bude

-v nadcházejícím roce stabili
zována a upevněna. Tvoří ji čtyři
úseky – projektový tým doprav-
ních staveb, projektový tým po-
zemních staveb, úsek přípravy

-a úsek ekonomický. K dneš
nímu dni tvoří personální obsa-
zení závodu 13 THP pracovníků
a 15 zaměstnanců v dělnických
profesích.
Celkově hodnotím první dva
roky regionálního závodu jako
velmi složité, hektické a mnoh-
dy bojem o přežití. To, že jsme
vše ustáli, není ale dílem ná-
hody a štěstí, ale enormním
úsilím všech kolegů, kolikrát až
na hraně jejich možností, za což
jim patří dík a vidina klidnějšího
času. Zároveň by to nebylo
možné bez podpory a důvěry
firmy, což nás naopak zavazuje

-i do dalších období. Ty však ne
budou snazší. Situace na trhu je
stále velmi napjatá a nervózní.

-I v našem regionu chybí dosta
tek velkých investic, které by
dávaly jistotu jednotlivým fir-
mám na více než jednu staveb-
ní sezonu. Tím dochází ke kaž-
doročnímu koloritu obrovské-
ho boje o zakázku během zimy
a jarních měsíců za ceny na
hraně nákladů, aby následně

v létě a na podzim nebyly na
trhu volné kapacity jak perso-
nální, tak strojní. Problém je
poté nejen s kapacitou případ-
ných subdodavatelů, ale záro-
veň s jejich kvalitou. Pokud ale
velké investice nepřijdou, situ-
ace se nezmění a my se ji bude-

me muset na úrovni regionu
přizpůsobit. Pro nás to zname-
ná zoptimalizovat vlastní vý-
robní kapacity tak, abychom
byli pro zásadní akce soběstač-
ní, případně na sebe měli úzce
navázané kvalitní živnostníky či
subdodavatele.

Při vstupu do kalendářního roku 2016, tedy
dalšího důležitého období pro náš závod, máme
následující úkoly a priority:

Doplnit personální obsazení
a stabilizovat jej pro další období se
zachováním stávajícího obratu cca
150 mil. Kč pro rok 2016

Dokončit aplikování systémů
řízení SMP do řízení procesů na-
šeho závodu a zařadit se v této
oblasti na stejnou úroveň ostat-
ních středisek a útvarů firmy

V oboru dopravních staveb
udržet pozici na regionálním trhu
včetně finančního objemu prací cca
75 mil. Kč

V oboru pozemních staveb
najít a navázat úzký obchodní vztah
s kvalitními subdodavateli a doda-
vateli materiálů.
Pokud toto zvládneme, můžeme se
za rok směle dívat do roku 2017
a uvažovat o navýšení objemů prací
směrem, v tuto chvíli, k cílovému
obratu cca 250 mil. Kč.
Při představení nejvýznamnějších
našich staveb v roce 2016, se mu-
síme vrátit do roku předchozího,
kdy jsme jako jednu z prvních
zakázek vůbec realizovali akci „Bez
strachu za prací, vzděláním a zá-
bavou” pro obec Hýskov. Za tímto
názvem se skrývá novostavba lávky
přes Berounku a přilehlých cyklo-
stezek. Nejen za provedení, ale za
celkovou myšlenku a projektové ře-
šení celé stavby, byla akce oceněna
cenou Ministra dopravy České re-
publiky jako stavba roku 2015.

V roce 2016 byla pro závod Západní
Čechy kl -íčovou akcí výstavba ven
kovního bazénu v Karlových Varech.
Zadavatelem bylo Statutární město

Karlovy Vary, generálním projektantem a zpra-
covatelem PDPS projekční kancelář BFB studio,
s. r. o. Celá akce byla financovaná z egionálníhoR
operačního programu severozápad a od toho se
odvíjel průběh celé stavby. Smlouva byla pode-

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ
SKUPINY SMP

DIVIZE 7
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Lávka Hýskov

Venkovní bazén v Karlových Varech

hraničních technologických partnerů ve Sdru-
žení ÚČOV Praha, jejichž významným subdo-
davatelem bude člen kupiny SMP ARKO TechS -
nology a. s.,

Závěrem je třeba zopakovat zejména přání pro tuto stavbu vyslovené GŘ SMP CZ
Martinem Doksanským při jeho projevu u příležitosti slavnostního poklepu na základní
kámen a to, alespoň „tři roky povodňových prázdnin“.,

Jiří Šmejkal

Nakládka materiálu z výkopů do lodi směr Mělník Zakládání jámy Objektu Hrubého předčištění
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psána v listopadu 2015 s pod-
mínkou částečné prostavěnosti
již v tomto roce. Zároveň byla li-
mitující lhůta výstavby v délce
8 měsíců od podpisu smlouvy.
Z důvodu nevhodné geologie
však došlo ke změně založení
celého objektu ze základových
pasů na celoplošnou masivní
železobetonovou desku. Tato
změna však přinesla obrovský
časový skluz a posun termínu.
Fyzicky jsme tedy zahajovali dle
změny pro jektové doku-
mentace prakticky k 1. 5. 2015.
Z důvodu ukončení financování
a nátlaku veřejnosti však ter-
mín nebyl posunut o 8 měsíců,
ale do 15. 8. 2015. To znamená,
že samotná realizace (bez hru-
bých zemních prací) byla stla-
čena do 3,5 měsíců.
Objekt venkovního bazénu při-
myká k jižní straně stávajícího

krytého bazénu a je přímo pří-
stupný z haly tobogánu.
Víceúčelový venkovní bazén je
rozdělen na plaveckou, výcvi-
kovou a neplaveckou část.
Víceúčelový bazén obsahuje tři
plavecké dráhy pro kondiční
plavání, které jsou odděleny od
dětských bazénů tzv. děl cí stěi -
nou. Dětská část je vybave-
na dvěma skluzavkami. Jedna
skluzavka je umístěna v dět-
ském brouzdališti, druhá končí
v relaxační části bazénu. Dětské
brouzdaliště je také vybaveno
vodní atrakcí „ježkem”.
Bazénové těleso je založeno na
masivní železobetonové desce
a je navrženo v nerezovém sa-
monosném provedení. Pla-
vecká část situovaná ke stá-
vajícímu objektu krytého ba-
zénu s délkou 25 m, má hloub-
ku 1,2 až 1,6 m a je vybavená

startovacími bloky. Relaxační
bazén s hloubkou 0,8 až 0,9 m je
vybaven skluzavkou. Dětské
brou daliště s hloubkou 0,15 ažz
0,35 m má přímo ve vodní ploše
laminátovou skluzavku. Dno
bazénu je do hloubky 1 35 m,
tvořeno plechem s protisklu-
zovou úpravou. U hloubky větší
než 1 35 m je dno tvořeno,

-z hladkého plechu. Technolo
gie úpravy vody je umístěna ve
stávajícím objektu krytého ba-
zénu. Podél relaxační části
a brouzdaliště je vzhledem ke
svažitosti terénu vybudovaná
tribuna se dvěma stupni.
Součástí stavby je obslužná ko-
munikace, dětské hřiště včetně
herních prvků, hřiště na plážový
volejbal 26 x 14 m a oplocení.
Jako zázemí venkovního bazé-
nu je vybudovaný přízemní, ne-
podsklepený objekt obdélníko-

vého půdorysu 9,5
x 5,2 m.

Další významnou
akcí bylo „Sní eníž
energetické nároč-
nosti objektu ZŠ
Plánická”.
Zadavatelem bylo
město Klatovy.
Generálním pro-
jektantem a zpra-
covatelem PDPS
projekční kancelář

Šumavaplan s. r. o . Termín,
provedení byl 5/2015 – 10/2015.
Projekt byl financován peračnímO
programem životní prostředí
a Evropským fondem soudržnosti
pro regionální rozvoj.
Předmětem stavby byla kompletní
výměna výplně otvorů a to jak,
plastových tak hliníkových, včetně
velkoplošných hliníkových stěn.
Tyto výplně byly náročné a ne-
typické nejen jejich barevným
provedením, ale především technickými
požadavky a parametry, které výrazně zúžily
okruh výrobců a dodavatelů. Díky tomu zde
byly použity kvalitativně špičkové profily.
Celkem bylo na objektu vyměněno 270 ks
plastových oken a dveří a 27 ks hliníkových.
Součástí realizace bylo též provedení kon-
taktního zateplovacího systému objektu
základní školy včetně zateplení střechy a s tím
spojen práce na zámečnických a klem-
pířských konstrukcí.
Poslední akcí, kterou zde představ -ím je „Mo
dernizace mostu ev. č. 212 26-3 Vokov”.
Zadavatelem byla Krajská správa a údržba
silnic Karlovarského kraje. Generálním pro-
jektantem a zpracovatelem PDPS projekční
kancelář S. A. W. Consulting s. r. o.,
Projekt byl financován z operačního programu
doprava.
Akci jsme realizovali převážně vlastními
kapacitami. Lhůta výstavby 6/2015 –
10/2015. Jedná se o třípólový most o délce
66,6 m z předpjatých nosníků MPD uložených
na dvou krajních železobetonových opěrách
a dvou středních železobetonových pilířích
založených na hlubinných pilotách. Most

překlenuje řeku Ohři v pře ném příkrás -
hraničním prostředí Chebského regionu.
Samotná modernizace probíhala za úplné
uzavírky dopravního provozu. Podmínkou
výstavby však bylo zachování pro pěší
a cyklisty, neboť se most nachází na velmi
frekventované meziregionální cyklostezce. To
bylo zajištěno provizorní lávkou zavěšenou na
boku nosné konstrukce téměř po celou dobu
výstavby. Cílem opravy bylo zejména
obnovení izolace a odvodňovacího systému
mostu. Oprava spočívala v demolici stá-
vajících vozovkových vrstev, říms, a spřažené
železobetonové desky. Následovalo pro-
vedení nové železobetonové spádové desky,
pokládka izolace s pečetící vrstvou, výstavba
nových říms, mostního vybavení. Důležitým
prvkem poté byla sanace spodní stavby
a podhledu nosné konstrukce.

Na závěr chci vyj -ádřit přesvědčení, že podob
ných staveb, jako máme všichni možnost pre-
zentovat v tomto pravodaji, bude každý rokZ
dostatek a budeme na ně moci být hrdí.

Václav Vlček

Čas plyne jako voda a my se opět po roce
„hlásíme” z Dukovan. Blíží se konec roku
2015 a dokončení zakázky „EDU - Koncový
jímač tepla”, tím ale působení SMP CZ, a. s.
D -ivize 5 v Jaderné elektrárně Dukovany ne
končí. Již v průběhu roku probíhaly projekční
a přípravné práce na akci, „Rekonstrukce
systémů SSZ za ASHZ v hermetických
prostorech”, kterou provádíme ve sdružení
se spol. RUBING s. r. o., přímo pro investora,
ČEZ, a. s. Na konci srpna 2015 byla zahájena
vlastní realizace v rámci odstávky 1. Reakto-
rového bloku.

Předmětem je dodávka a montáž systémů
ærosolového stabilního hasicího zařízení

(ASHZ) s napojením na detekci stávajícího
systému EPS, výměnou za stávající stabilní
skrápěcí zařízení (SSZ). Nová technologie
ærosolového hašení zásadně mění celkovou
koncepci zajištění protipožárního zabezpe-
čení vybraných objektů a prostor požárních
úseků. Po rekonstrukci systémů SSZ za ASHZ
v hermetických prostorech dochází ke zlep-
šení protipožárního systému. Stávající sy-
stém tvořený stabilním skrápěcím zařízením
na základě svých parametrů není považován
za SHZ, ale slouží pouze k ochlazování
vnitřních prostorů, stavebních konstrukcí
a technologických zařízení, samotné uhašení
je řešeno za účasti hasičského záchranného
sboru podniku (HZSp). Instalací ASHZ do-
chází k vytvoření autonomního systému,
který zajistí uhašení dotčených prostorů bez
nutnosti přímého zásahu HZSp.

Koncepce systému ASHZ využívá tlumicího
efektu hasicího ærosolu, který působí na pla-
meny požáru. Základní částí systému jsou
generátory, což jsou beztlaké plechové ná-
doby, které emitují ærosol pouze v případě
nutnosti hasit. Hasicí ærosol vzniká ter-
mickou dekompozicí zdrojové směsi zaliso-
vané do generátoru při výrobě. Při aktivaci
hasícího generátoru se koncentrace kyslíku
v chráněném prostoru prakticky nemění.
Nedílnou součástí je provedení nových ka-
belových tras s funkční integritou, kabeláže

-a ústředen pro jednotlivé požární úseky. Do
plnění VZT systému protipožárními klapkami
na hranicích požárních úseků a samotížnými
klapkami uvnitř požárních úseků v kabe-
lových prostorách hermetické zóny.
Detekce pož -áru je zajištěna stávajícím sy
stémem EPS, který byl kompletně re-

konstruován se změnou vazeb na ostatní
související systémy a instalací nadřazené
ústředny ærosolového stabilního hasicího
zařízení, která je propojena okruhově s díl-
čími ústřednami pro jednotlivé požární
úseky v návaznosti na EPS.

DIVIZE 8
PRŮMYSLOVÉ STAVBY

JE DUKOVANY – „REKONSTRUKCE SYSTÉMŮ SSZ ZA ASHZ
V HERMETICKÝCH PROSTORECH“

Generátor aerosoluHermetické zaslepení průchodky kabelů

Rozvodna RH

ZŠ Plánická - jižní fasáda

Modernizace mostu Vokov

Jaderná elektrárna Dukovany
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Po zkušenostech s realizací
komunikací v rámci staveb
kanalizací se naše společnost
ARKO TECHNOLOGY, a. s. se
pokusila získat zakázku opra-
vy komunikací. Předpokla-
dem úspěchu byl dobrý part-
ner, kterého naše společnost
má ve firmě MOBIKO plus a. s.
Záměr se podařil a formou ve-
řejné soutěže jsme získali za-
kázku na realizaci stavby SIL-
NICE II/432 STŘÍLKY - LÍSKO-
VEC.

Stavba na silnici II. třídy byla
zahájena v květnu 2015 a sta-
vební práce byly dokončeny
v říjnu 2015. Termín předání
kompletní stavby byl listopad
2015.
Stavba se nachází na silnici
II. třídy č. 432. Dnes je tato sil-
nice nedílnou součástí silnič-
ních tahů spojujících Zlínský
a Jihomoravský kraj.

Zhotovitelem stavby byla spo-
lečnost firem, kde vedoucím
společníkem byla ARKO TECH-
NOLOGY, a. s. a společník MO-

BIKO plus, a. s. a investorem
byl Ředitelství silnic Zlínské-o
ho kraje
Projektovou dokumentaci
zpracoval Viadesigne, s. r. o.

Jednalo se o stavební úpravy
silnice II/432 v úsecích od kři-
žovatky se silnicí I/50 po začá-
tek obce Střílky a od konce
obce Střílky po křižovatku se
silnicí III/43231 za obcí Lísko-
vec v k. ú. Střílky, Lískovec
a Koryčany. Celková délka ře-
šeného úseku je 4 553 m.

Stavba byla tvořena těmito
stavebními objekty:

SO 000 – Vedlejší a ostatní
náklady

SO 101.1 – Extravilán stan.
4,740 - 5,337

SO 101.3 – Extravilán sta-
n. 6,221 - 9,446

SO 101.4 – Intravilán stan.
9,446 - 10,066 (Lískovec)

SO 101.4.1 – Obruby
SO 101.4.2 – Úprava napo-

jení MK a sjezdů (intravilán)
SO 101.5 – Extravilán stan.

10,066 - 10,177
SO 102 - Dopravní značení

Technologie rekonstrukce
spočívala ve výměně obrusné
vrstvy silnice. Součástí stavby
byla obnova funkčnosti od-

vodnění a napojení okolních
cest a sjezdů na zrekonstruo-
vanou komunikaci.

Dodatečné práce
Byl určen rozsah poškozených
ploch k sanaci. Po odstranění
stávající konstrukce na úro-
veň zemní pláně bylo prove-
deno měření její únosnosti,
kde byly naměřeny nevyhovu-
jící únosnosti. Byla provedena
sanace stejnou technologií na
všech úsecích, tzn. odkop stá-
vající zemní pláně o dalších
400 mm, úprava parapláně,
položení vrstvy geotextilie
300 g/m a na ni provedení²
vrstvy ze ŠD tl. 400 mm (2 x
200 mm). Na takto upravenou
pláň byla následně provedena
konstrukce vozovky dle PD.

SO 101.1 Extravilán sta.
4,740 - 5,337
Jedná se o extravilán komuni-
kace II/432 od křižovatky se
silnicí I/50 a končí stávající
dopravní značkou začátek ob-
ce Střílky. Byla zde realizo-
vána technologie rekonstruk-
ce s navýšením nivelety
o 40 mm. Na celém úseku by-
la provedena obnova odvod-
nění spočívající v pročištění
a reprofilaci příkop. V tomto
úseku byla provedena rekon-
strukce jednoho propustku.
Dále byly rekonstruovány stá-
vající sjezdy k nemovitostem.

SO 101.3 Extravilán sta.
6,221 - 9,446
Jedná se o extravilán mezi ob-
cemi Střílky a Lískovec. Byla
zde realizována technologie

rekonstrukce s navýšením ni-
velety o 40 mm. Na celém úse-
ku byla provedena obnova od-
vodnění spočívající v pročiš-
tění a reprofilaci příkop, zpev-
nění dna části mělkých a hlu-
bokých příkopů. V tomto úse-
ku byla provedena rekon-
strukce 7 propustků a jedno-
ho mostního objektu. Jeden
z propustků (ve sta. 6,630) byl
realizován jako nový. Dále byly
rekonstruovány stávající sjez-
dy k nemovitostem vč. jejich
zatrubnění a šikmých čel.

SO 101.5 Extravilán sta.
10,066 - 10,177
Jedná se o intravilán obce Lís-
kovec (a zastávkových zálivů
nacházejících se již v extravi-
lánu silnice II/432). V tomto
úseku byla realizována rekon-
strukce výměnou obrusné as-
faltové vrstvy tl. 40 mm bez
změny nivelety. V průtahu by-
la provedena výměna a dopl-
nění silniční obruby s dvojřád-
kem ze žulové kostky. V místě
sjezdů k okolním nemovitos-
tem byla obruba provedena
jako snížená. Součástí bylo
i řešení odvodnění intravilánu
pomocí uličních vpustí a po-
délných příkop. Dále bylo pro-
vedeno napojení místních
a účelových komunikací, kte-

ré byly v nezbytné míře při-
způsobeno upravené niveletě
komunikace. Za obrubami by-
lo provedeno napojení okolní-
ho terénu a sjezdů. V tomto
úseku byla provedena rekon-
strukce dvou propustků.

SO 102 Dopravní značení
V rámci tohoto stavebního
objektu bylo řešeno veškeré
svislé a vodorovné dopravní
značení na silnici II/432.

ARKO
SILNICE II/432 STŘÍLKY - LÍSKOVEC

Stavba byla dokončena a sou-
časně se odsouhlasuje zamě-
ření stavby s investorem pro
konečné předání.

Radek Boráň

FREYSSINET
OBCHODNÍ ÚSEK

udržování vztahů se stávajícími kli-
enty a navazování vztahů s novými

Obchodní úsek zajišťuje nákup a pro-
dej zboží či služeb. Sleduje poptávku,
připravuje nabídky svých produktů
na trhu. Vytváří databázi dodavatelů
a odběratelů, tvoří ceníky zboží či
služeb, připravuje nabídkové kalku-
lace. Nedílnou součástí činnosti je

klienty. Veškeré činnosti obchodního
úseku jsou podrobně evidovány

a jsou sestavovány ta-
bulky pro snadné a pře-
hledné vytváření vý-
stupů a statistik jak
pro interní potřeby, tak
pro potřeby našich ak-
cionářů.

Obchodní úsek podal
v letošním roce do
10/2015 cca 380 nabí-
dek . By lo z ískáno
82 nových zakázek.
C e l k o v á h o d n o t a
úspěšných nabídek je
188 mil. Kč. Průměrná
úspěšnost nabídek se
pohybuje okolo 22 %.

Významným počinem
nejen obchodní úseku

je součinnost naší společnosti při
nabízení a realizaci mostních a že-
lezobetonových konstrukcí, které
jsou zařazeny do působnosti „oblasti
Rekonstrukce, Sanace“. Zakázkami,
kterými se v tomto okruhu obchodní
úsek zabýval, byly akce VD Kružberk,
VD Vranov pro SMP CZ, a. s. a Moder-
nizace žst. Česká Lípa pro firmu
SKANSKA. Soutěže na akce VD Vra-
nov a Modernizace žst. Česká Lípa
byly zrušeny a budou vypsány opě-
tovně. Nabídkou a jednáním o akci
VD Kružberk jsme byli úspěšní a zís-
kali jsme první zakázku v uvedené
oblasti, kterou budeme realizovat ve
sdružení se SMP CZ, a. s. Realizace
akce VD Kružberk - rekonstrukce
koruny a oprava návodního líce zapo-
čala pro nás na konci listopadu 2015.
Jedná se o realizaci nosné konstruk-
ce komunikace na koruně hráze se-
stávající se z 18 bloků o celkové dél-

ce 197,3 m a nosné mostní kon-
strukce nad přelivnými bloky, kde se
jedná o mostní objekt o 5 polích
a celkové délce 71 m. Šířka budova-
né nosné konstrukce je 10,05 m.
Součástí zakázky je i část sanace,
kde bude rekonstruován návodní
a vzdušný líc samotné hráze.
Dalšími významnými zakázkami, kde
jsme uspěli s naší nabídkou, jsou
v oblasti Rekonstrukce, Sanace za-
kázka Nuselský most - sanace nosné
konstrukce a spodní stavby pro ob-

Realizace díla probíhá po etapách v šesti od-
stávkách jednotlivých bloků EDU 1 – EDU 4,
a to ve dvanácti požárních úsecích v rozmezí
let 2015–2017 a v době trvání každé
odstávky od 10 do 51 dnů.

Aktuálně máme kompletně dokončené
veškeré práce a oživení systému ASHZ

-v odstávce 1.RB. Po úspěšném předkom
plexním a komplexním vyzkoušení bylo
provedeno přepojení na nový systém
a uvedení do provozu. Následně byl stávající
systém SSZ odstaven a byla realizována

Milan Bernard

demontáž potrubních rozvodů stabilního
skrápěcího zařízení v primárním i sekundár-
ním okruhu včetně zaslepení hermetických
průchodek a zatěsnění prostupů protipo-
žárními ucpávkami.
Zrušení kabeláže, souvisejících elektro částí
a vazeb stávajícího systému SSZ.

V současnosti se již intenzivně dokončují
projekční a přípravné práce pro realizaci na
4. Reaktorovém bloku, ale také se pracuje na
přípravě dalších zakázek s cílem udržet se
v JE a navázat na předchozí stavby v oblasti
energetiky.
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Ale mé poděkování si zaslouží
a patří všem mým kolegům
a spolupracovníkům z Třebes-
tovic, protože každý z nich měl
při realizaci této zakázky svou
důležitou roli a za její zvládnu-
tí jim patří můj velký dík, který
bych s nadsázkou ukončil dle
známého českého filmu „za-
hrádkáři Kerska, Bratislavě“.

OK Třebestovice

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych
vyhrazený prostor
v tomto magazínu
pro společnost OK

Třebestovice využil k poděkování.
Je 13. listopadu a právě proběhla nakládka posled-
ních dvou chodníkových panelů před jejich noční
poutí do Bratislavy, z celkového počtu 56 ks, které
činní v součtu celkovou hmotnost 1 065 847 kg
ocelových konstrukcí pro stavbu nového tramva-
jového Starého mostu přes Dunaj.
Výroba těchto panelů včetně protikorozní ochrany
nás provázela nepřerušeně od začátku tohoto
roku a byla realizována na všech pracovištích naší
společnosti. Zjednodušeně lze říci od úseku Tech-

S S DTAVBA NOVÉHO TRAMVAJOVÉHO TARÉHO MOSTU PŘES UNAJ

nické skupiny, která připravila podklady pro
nákup materiálu, přes mnoho nočních a víken-
dových směn, vzhledem k rozměrům panelů
přes spoustu složitých manipulací k 28 úspěš-
ným přejímkám ze strany objednatele a inves-
tora až k výše uvedené nakládce posledních
dílů.
Protože úspěšné ukončení bylo již ve vzduchu
několik týdnů předem, tak jsme za odměnu
pro vybrané kolegy připravili na 22. a 23. října
exkurzi na stavbu, abychom shlédli celkovou
montáž ocelových konstrukcí včetně našich
chodníkových panelů. Poněvadž se již blížil
svátek svatého Martina, exkurzi jsme slav-
nostně zakončili „husacinou“ ve Slovenském Grobu, kde horlivá debata probíhala až do ranních hodin,
a protože Třebestovice jsou Kersko, tak nechyběl ani místní předseda zahrádkářů.

jednatele „Sdružení DSP-SMP Nu-
selský most“ (Dálniční stavby Praha,
a. s. a SMP CZ, a. s.), která se rea-
lizuje a přechází do roku 2016 Za-
kázka Vysoká Pec, oprava koupaliště
pro objednatele obec Vysoká Pec.

Zde se jedná o zhotovení nové dila-
tované železobetonové vany ve stá-
vající, toto na koupališti v obci Vyso-
ká Pec.

V oblasti předpínání jsme uspěli
zejména na zakázkách na Slovensku,
ale také v Čechách. Příkladem jsou
zakázky zahrnující předpětí nosných
konstrukcí mostů na D3 Žilina (Strá-
žov) – Žilina (Brodno) SO 223
a SO 224 pro objednatele EUROVIA
CS, a. s. a SMS, a. s. a v ČR zakázky

I/27 Velemyšleves – Most přes údolí
Chomutovky a SO 201, Most přes ČD
v Poděbradech oba pro objednatele
SMP CZ, a. s.

V oblasti Ložiska byly úspěšné na-
bídky na Slovensku na akcích D3 Žili-
na (Strážov) – Žili-na (Brodno) SO 224
pro objednatele SMS, a. s., dále akce
R2, Zvolen - Pstruša, SO 209
s 210 pro objednatele EUROVIA
CS, a. s. a také
v ČR akce I/11
Nebory - Oldři-
chovice, SO 203,
205, 207, 210
pro objednatele
SMP CZ, a. s.

Pro oblast Hyd-
roservis je vý-
znamnou získa-
nou zakázkou
akce Uzel Plzeň
pro objednate-
le SKANSKA CZ,
a . s . , kd e s e
účastní i oblast
Ložiska dodáv-
kou 67 ks hrn-
cových ložisek
a 39 ks kaloto-
vých ložisek.
Nedílnou sou-
částí činnosti
obchodního úse-
ku je nejen za-

kázku získat, ale do jisté míry připravit pro vlast-
ní realizaci. Znamená to ve fázi nabídkového říze-
ní poptat a zajistit všechny rozhodující potřeby
zakázky. Jedná se zejména o materiály, případné
subdodávky a také lidské zdroje atd. Následně je
zakázka se všemi dostupnými podklady jakou
jsou kalkulace, nabídky hmot, SUB apod. a spolu
s příslušnou projektovou dokumentací předána
do výrobního úseku.

Na základě výše uvedeného lze uplynulou část

roku 2015 hodnotit jako obchodně úspěšnou a před koncem roku
si tedy můžeme přát, aby i zbytek roku pokračoval stejně a aby rok
budoucí přinesl celé Skupině SMP více obchodních příležitostí a
úspěšných obchodních počinů.

Petr Hřebejk

Tomáš Chlasták
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Stavebně konstrukční řešení
Dispozičně provozní řešení vychází z potřeb technologie. Ob-
jekt vytváří prostor pro stanoviště trakčního olejového trans-
formátoru 110/27kV o výkonu 12,5MVA. Železobetonový ob-
jekt má rozměry 9 x 6,9 m, výšky 8,65 m. Objekt je nepod-
sklepený, ale pro případný záchyt oleje jsou navrženy záchyt-
né vany, které pojmou 100% množství náplně transformáto-
ru. Pro rozvody technologie jsou navrženy elektrokanály. Ob-
jekt je kombinace prefabrikátů – spodní stavba (záchytné
vany), strop tvořící zároveň zastřešení je proveden z železo-
betonových předpjatých dutinových prefabrikovaných pane-
lů položených do spádu 7° a monolitického železobetonu (stě-

ny - vrchní stavba). Založení je na základové
desce z železobetonu. Střešní krytina je navr-
žena lehká šablonová z profilovaného ple-
chu s poplastovaným povrchem. Směrem
k obslužné komunikaci jsou navržena rolo-
vací průmyslová vrata s elektropohonem
a ze západní fasády samostatné vstupní dve-
ře pro obsluhu. Pro přirozené příčné větrání
jsou ve stěnách osazeny větrací ocelové žalu-
zie.

TRAKČNÍ TRANSFORMOVNA - TECHNOLOGIE PREFABRIKOVANÝCH ZÁCHYTNÝCH VAN

Identifikační údaje
Stavba:

Průjezd železničním uzlem Plzeň, Výstavba trakční
transformovny, SO 97-34-02 TT Doudlevce

Investor stavby:
SŽDC s. o.

Generální projektant:
SUDOP PRAHA, Ing. Miroslav Nezkusil

Odpovědný projektant dílčího objektu:
ATELIÉR 4, Ing. Vladimír Malý

Výrobce prefabrikátů:
PREFA PRO, a. s.

Umístění stavby
Město Plzeň, část Doudlevce (kraj Plzeňský).

Opět se nezadržitelně blíží konec
kalendářního roku. Opět jsme o rok
starší. Toto prosté, pravdivé konsta-
tování si lze přeložit dvojím způso-
bem. Může to být myšleno, že jsme
o rok opotřebovanější, že nás ta doba
zase více semlela do apatie, zdravíč-
ko se také nelepší, čím dál více se
začínají ozývat klouby, s tím spaním
to také není jako zamlada atd. Lze to
ale pojmout také tak, že jsme za ten
rok získali další neocenitelné zkuše-
nosti. Něco, co se v krámu nedá kou-
pit a ve škole naučit. Že jsme prostě
zase o rok moudřejší.

Co nám vlastně rok 2015 přinesl?

Z celosvětového hlediska zcela zá-
kladní zjištění či potvrzení dávné
pravdy. Svoboda není zadarmo. Za
svobodu se musí neustále bojovat.
V dnešní době teroristických útoků
na civilní obyvatelstvo a ohromné

migrační krize na to nesmíme zapo-
mínat ani na minutu. Všichni ti mrtví,
ať už seděli na koncertě nebo v leta-
dle, byli v práci nebo se šli podívat na
fotbal, nám budiž výstrahou a pona-
učením. Pokud se z toho celý svět
nevezme ponaučení, pak ti nevinní
lidé zemřeli zcela zbytečně.

Pohled na rok 2015 z pracovního hle-
diska, viděno očima společnosti
SMS.

Jednoduše napsáno - přinesl další
stabilizaci.
Vedle pevného zakotvení ve skupině
SMP se jedná i o pevné zakotvení na
slovenském stavebním trhu. V tomto

roce přesáhl počet kmenových za-
městnanců SMS hranici 100. Přestě-
hovali jsme se do nového sídla –
o větších modernějších prostorách
za méně peněz jsme už psali v minu-
lých číslech tohoto Zpravodaje. Bě-
hem roku jsme pracovali celkem na
22 zakázkách, což je historické číslo
v 18leté historii naší společnosti.
Opět jsme svoji činnost měli rozdě-
lenou do tří oblastí – dopravní stavby,
vodohospodářské stavby a rekon-
strukce historických budov. Po le-
tech ne příliš hospodářsky úspěš-
ných, se nám podařilo přehoupnout
do kladných čísel – dokončit ztráto-
vé zakázky a do budoucna nebýt zatě-
žováni stavbami se zápornou marží.

D1 J – J 2015 SMS – ZÁNOVCE ABLONOV A ROK NEJEN U KUŠENOST PRO VŠECHNY

A kde je ta zkušenost, to ponaučení?

Třeba v tom, že někdy je méně
vlastně více - těch zakázek možná
bylo zbytečně mnoho a do budoucna
budeme určitě lépe vybírat.

Nebo v tom, že sázka na mládí je
jistě správná, ale vše neřeší, zkuše-
nosti jsou bohužel většinou nepře-
nosné. Bez správného mixu to nejde.

Že nejde sázet na jednu kartu či jed-
noho partnera. Pro stabilizaci je tře-
ba mít opěrných bodů co nejvíce.

Že jeden všechno neunese, je třeba
se dělit se starostmi ale i s radostmi.
V kolektivu je síla.

Že personální práce nikdy nekončí,
jen co se dá jedno dohromady, už se

Technologie prefabrikovaných záchyt-
ných van
Na spodní stavbu byly navrženy prefab-
rikované záchytné vany uloženy na ŽB
základovou desku. Systém záchytných
van představuje dno se stěnami vyrobe-
ny z betonu C45/55 vč. speciálního těs-
něním vyvinutým pro bíle (šedé) vany
a olejuvzdorného nátěru. V prostoru va-

ny jsou osazeny předepnuté úložné pra-
hy (nosníky C45/55) pro osazení trans-
formátoru o hmotnosti 30 t. Jednotlivé
vany dosahují hmotnosti až 35 t.

František Kozel

zase něco jiného rozsype.
Ale to hlavní poznání je asi to, že nic

není nemožné, je to jen o chuti, zápa-
lu a kolektivu. Snad nám tyto atributy
budou fungovat i v příštím roce.

A na závěr pár slov o jedné stavbě,
která nás poslední tři – čtyři roky pro-
vázela a kterou jsme nyní slavnostně
uvedli do provozu.

Stavba Dálnice D1 Jánovce Jablonov
II.úsek je více jak 8 km dálnice s mno-



ha mosty a jedním tunelem.
Práce byly zahájeny v 06/2012
a nyní se celá stavba předala
našemu objednateli Národnej
diaľničnej spoločnosti. Reali-
zovali jsme ji ve sdružení se spo-
lečností EUROVIA. Náš cca
21 % podíl ve sdružení předsta-
voval celkem 7 mostních ob-
jektů (z toho 4 dálniční) a 6 zá-
rubních zdí. Délka nosných kon-
strukcí na těchto našich objek-
tech je 2 282 m světlé výšky do
25 m. Na všech objektech jsme

uložili 48 800 m betonu, 5 000 tun měkké výztuže³
a 773 tun předpínací výztuže. Po technické stránce
velice nádherná stavba realizovaná dle žlutého Fidicu
(naprojektuj a postav). Žlutý Fidic by měl dávat určitou
volnost při projektu, bohužel vzhledem k dalším pod-
mínkám v zadání jsme se od investorského projektu
nesměli nijak výrazně odlišit, což se nakonec promítlo
i do ceny díla. Naši ekonomové na tuto stavbu nebu-
dou vzpomínat zrovna v dobrém, ale je na nás, aby-
chom se z této významné, velké stavby poučili a naby-
té zkušenosti uplatnili v budoucnu.

Na konec již jen poděkování všem kolegům a přání
všeho dobrého do dalších dnů.

Milan Svoboda

Milan Svoboda

Dne 30. 11. byl za přítomnosti ministra dopravy SR slavnostně předán do provo-
zu dálniční úsek na D1 Jánovce – Jablonov (okolí Levoče). Téměř 9 km úsek reali-
zovalo sdružení Eurovia x SMS. Naše práce představovalo zhotovení 7 mostů
a 4 zárubních zdí. Stavbu realizovalo středisko Davida Čápa.

Dne 1. 12. byl předán veřejnosti 4,2 km dlouhý rekonstruovaný úsek silnice 1/72
Zbojské sedlo – Tisovec (tzv. Masarykova cesta). Stavbu realizovala naše společ-
nost SMS ve sdružení s f. Doprastav. Naše práce zde představovaly zhotovení
jednoho železničního ocelového mostu , jednoho přesypaného klenbového ŽB
prefabrikátu a mnoho stovek opěrných a zárubních zdí. Stavbu realizovalo stře-
disko Alexandra Herzána a dokončovalo středisko Davida Čápa.
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Energetický audit
Vzhledem k tomu, že naše společnost je vel-
kým podnikem, musí být na všechny námi
vlastněné objekty zpracován tzv. energetic-
ký audit dle zákona 103/2015 Sb. V současné
době provádí pracovníci smluvního partnera
monitoring objektů v areálech Braník, Flo-

renc, Beroun a Bran-
dýs n/L. Závěr z audi-
tu bude obsahovat
vyhodnocení stávají-
cího stavu, návrhy
opatření, výše inves-
tičních nákladů, úspo-



ROK A VÍCE POTÉ

Povrchové dobývání je nevyhnutel-
ně spjato s vodou. Povrchový důl je
většinou logicky nejhlubším mís-
tem v širokém okolí, tudíž citlivý na
přítoky povrchových i podzemních
vod. Zpřísnění emisních limitů vy-
pouštěných důlních vod požadova-
né vládním nařízením z roku 2003
o ukazatelích a hodnotách znečiště-
ní povrchových a odpadních vod,
vyvolalo nutnost zkapacitnění a roz-

šíření původní úpravny důlních vod
Emerán v severočeských dolech Bíli-
na. Práci si objednalo sdružení firem
Prodeco, a. s. a SD-Rekultivace a. s.
Akce se realizovala za plného provo-
zu stávající úpravny důlních vod od
dubna 2012 do června následující-
ho roku. Investice do stavebních,
inženýrských a provozních objektů
představovala zhruba 320 milionů
korun. Dnes má rozšířená a moder-

nizovaná úpravna důlních vod Eme-
rán průtokovou kapacitu v úctyhod-
ném množství 500 l/s a navíc oddě-
lené čištění důlní vody s obsahem
nerozpustných látek a manganu.
Nebylo to jednoduché. Projekt zahr-
noval některé nové stavby úpravny a
sanaci původních objektů čistírny.
Především rozšíření úpravny a nové
technologie čištění umožnily efek-
tivní zvýšení čistoty vod vypouště-

ných do řeky Bíliny.
„Mezi nejsložitější úkoly z realizace
díla patřilo zakládání jednotlivých
objektů na velmi rozmanitém pod-
loží v relativně malém prostoru, a to
od písků v kombinaci se spodní vo-
dou, přes měkké až velmi tuhé jíly,“
doplnil Milan Bernard, který měl
celou stavbu na povel. „Dalším ne-
lehkým specifickým tématem bylo
optimální nastavení technologie na
čištění vod v rozmezí 0-500 l/s při
proměnlivé míře znečištění přivá-
děných vod a dodržení požadova-
ných limitů na výtoku ve všech pro-
vozních režimech.“
Realizace prací byla rozdělena do tří
částí. Stavební objekty zahrnovaly
sanaci dvou vyrovnávacích nádrží,
reakční usazovací nádrže, kalová
pole a velín. Nově se vybudovala re-
akční dvoukomorová nádrž neroz-
pustných látek, dvoukomorová re-
akční usazovací nádrž na čištění důl-
ních vod s obsahem manganu, dvou-

komorová vyrovnávací nádrž na
manganové vody a další nová vyrov-
návající nádrž. Vybudoval se také
nový technologický objekt pro cent-
rální velín a zpevněné přístupové
komunikace.
Inženýrské objekty zahrnovaly veš-
keré inženýrské sítě. Připomeňme
například vybudování obslužných
kanálů, nátoky důlních vod, nejrůz-
nější rozvody, obtoková potrubí, pří-
pojky pitné a užitkové vody, horko-
vod atd.
Poslední částí díla byly „provozní
soubory“. Pod tímto termínem se
skrývalo technologické vybavení
včetně kamerových a řídících systé-
mů, včetně kompletního oživení
úpravny.
Po dvou letech provozu zmoderni-
zované úpravny důlních vod Emerán
lze konstatovat, že se stalo nepře-
hlédnutelnou pozitivní vizitkou stře-
diska 81 pod vedením Milana Ber-
narda.

R EOZŠÍŘENÍ ÚPRAVNY DŮLNÍCH VOD MERÁN

ru provozních nákladů, výši dotace a bodové
hodnocení.

Mezinárodní týden bezpečnosti
Od 23. do 27. listopadu 2015 pořádá opět vede-
ní společnosti Vinci Construction vlastní Mezi-

národní týden bezpečnosti, tentokrát se zamě-
řením na bezpečnost při provozování dopravy.
Vedoucí pracovníci provedli na právě probíhají-
cích stavbách kontroly dodržování obecně plat-
ných zásad BOZP, PO a vedení příslušné doku-
mentace. Dále byl jednotlivým pracovníkům

prezentován obsah následujících dokumentů:
- 12 základních zásad bezpečnosti skupiny

VINCI Construction včetně hraných filmů ja-
kým způsobem přistupovat k zabezpečení
BOZP

- Průvodce řidiče včetně videí co vše se může
stát

Každý řidič služebního vozidla obdržel Příručku
řidiče, která obsahuje stručné informace jakým
způsobem se chovat před a při jízdě na silnici
a stavbě.
Jednotlivé prezentace jsou uloženy na intranetu
společnosti v záložce BOZP a PO/týden bez-
pečnosti 2015.

Adam Veit
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Vlastimil Vavřín

OTÁZKY PRO ...
... ROBERTA HLINOVSKÉHO

ptal se: Vlastimil Vavřín

Jak se to člověku po-
štěstí stát se ve firmě
hlavním„ajťákem“?

Myslím, že důle-
žité je mít vizi, jasnou představu, kam chcete
dojít. Mým cílem bylo vybudovat spolehlivě
fungující IT na kombinaci moderních a prově-
řených technologiích. To vše za velmi rozum-
né peníze. To, že zaměstnanci ráno přijdou
a kromě tekoucí vody a svítícího světla fungují
všechny informační systémy, není ani dnes
v některých jiných firmách samozřejmé. IT je
ale velmi rychlý obor a proces rozvoje nikdy
nekončí, nikdy nemůžeme říci, že máme hoto-
vo.

Co vás ve vaší práci nejvíce motivuje?
Hodně mě motivuje možnost vidět,

jak se původní představy a plány mění ve sku-
tečně fungující celky. A také skvělý tým lidí,
který mám nyní kolem sebe.

Ve vašem oboru se musíte vzdělávat doslo-
va za pochodu. Stalo se vám někdy, že jste
nevěděl jak dál?

Během dlouhé doby v oboru jsem
zažil několik opravdu ošklivých okamžiků, ale
že bych nevěděl jak dál, to bych neřekl.

Kdy jste naposledy řešil nějaký zapeklitý
rébus?

A víte, že zrovna nedávno? Řešil jsem
zásadní problém, zda si dát svatomartinskou

husu anebo raději něco lehčího. Těžká volba!

A jak jste se tedy nakonec rozhodl?
Nakonec rozum zvítězil a husu jsem

si nedal. Ale nějaký víkend na ni stejně dojde.

Nic není věčné v životě ani v internetu, umí-
te si představit jeho blackout?

Internet vznikl na základech sítě AR-
PANET, což byl vojenský projekt Ministerstva
obrany USA. Cílem projektu bylo vytvořit pře-
nosovou síť, která nemá žádné řídící centrum
a není tedy zničitelná jaderným úderem So-
větského svazu. Takže úplný blackout si v blíz-
ké budoucnosti představit nedovedu. Čekají
nás ale potíže a výpadky některých služeb, to
je téměř jisté.

Ačkoliv jste často uzavřený ve virtuálním
počítačovém světě, prohlédl jste si někdy
osobně nějaké konkrétní dílo vašich kolegů,
které vás nadchlo?

Navštívil jsem v průběhy výstavby
několik staveb a značnou část jich používám
v běžném životě. Je to vždy dobrý pocit – tohle
stavěli kolegové z firmy! Ale jmenovat právě
jen jednu, to by nebylo spravedlivé.

Je nějaké období ve vaší kariéře, na které si
rád vzpomínáte?

Když se občas potkám s bývalými
kolegy, tak si rádi připomeneme některá spo-
lečně prožitá období. Já se ale spíš snažím dí-

vat dopředu, na to, co nás v blízké budouc-
nosti čeká a na co bychom se měli připravit.

A teď jestli dovolíte otázku směřující do sou-
kromí. Říká se, že jediné (u nás i ve světě), co
v poslední době směřuje opravdu k lepšímu,
je zvyšující se kvalita vín. Jste prý docela zna-
lec. Souhlasíte s tímto výrokem?

To
jste mi sice poli-
chotil, ale za znal-
ce se rozhodně
nepovažuji. Spí-
še za poučeného
milovníka. Kvali-
ta vín se za po-
sledních dvacet
let opravdu hod-
ně zlepšila, ze-
jména díky mo-
derních techno-
logiím. I ve špat-
ných ročnících
dokáží dnes vina-
ři připravit pitel-
né víno. Má to
ovšem své stinné stránky. Technologie může
stírat rozdíly v původu vína. Pokud se používá
necitlivě, tak vlastně ani netušíte, co to vlast-
ně právě pijete a odkud, protože všechno chut-
ná tak nějak stejně. Takže je dobré ochutnávat
a postupně si najít „své“ vinaře.

Prý rád navštěvujete Provence, čím vám to-
lik učarovala?

Pokud se začnete hlouběji zajímat
o víno, nutně vás to přivede k cestování. Chce-
te poznat místa, kde se víno zrodilo a proč
chutná právě tak. Cítíte potřebu seznámit se
s historií, protože víno je s lidskými dějinami
propojeno mnohem více, než si dnes uvědo-

mujeme. Ale abych odpověděl - Provence je
samozřejmě krásná, ale já sám bych ji na první
místo srdečních záležitostí asi nezařadil.

A co by podle Vás bylo na prvním místě?
U mě je na prvním místě Toskánsko.



prosinec 2015
fotografie: autoři článků a Josef Hebr

SPORT, KULTURA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Eliho turnaj

VC Chomutova v plavání

Náš zaměstnanec Bohuš Eliáš společně s firmou SMP a naší dceřinou
společností SMS uspořádal na slovensko - ukrajinských hranicích již
2. ročník Eliho halového turnaje v kopané pro děti z dětských domovů.

Turnaj se vydařil a my bychom tímto chtěli poděko-
vat lidem, kteří na tom měli velký podíl. Za SMP Mar-
tinu Doksanskému, Petru Popsimovi, Jitce Mejzrové,
Pavlu Němejcovi a za SMS Milanu Svobodovi. Za to,
co pro děti z dětských domovů děláte, Vám patří dík.

Vánoce a nový rok 2016 se kvapem blíží, tak Vám děti z dětských domo-
vů Polské republiky, Ukrajinské republiky, Slovenské a České republiky
přejí krásné a klidné vánoční svátky, šťastný nový rok 2016.
Za vše Vám ještě jednou moc děkujeme.

Bohuš Eliáš a děti dětských domovů

Ve dnech 25. - 26. 9. 2015 se konala tradiční
plavecká Velká cena města Chomutova. Jako
obvykle se sjelo na 300 dětí a dospělých.
Poslední 3 roky je ale VC okořeněna zvláštní
atrakcí. Podařilo se přesvědčit prakticky celou
plaveckou reprezentaci, že se závodů účastní

-a zdobí tento sportovní svátek. V pátečním ve
čeru spolu bojují ve speciálním závodu, kdy
během jedné hodiny všichni závodí napostupně
50 m trat ve všech plaveckých způsobechích
a konečné pořadí určí závěrečný distanční
závod na 400 m kraul. Tím se stanovuje hodnota
jednotlivých reprezentantů pro vložený závod –
PRO AM štafetu, ve které mezi sebou bojují
sponzorské firmy (většinou ze stavebního
oboru) a městské organizace, ale také třeba re-
prezentanti extraligového hokejového týmu HC

VERVA Litvínov. -V každé štafetové čtveřici pla
vou vždy dva zástupci dané firmy (organizace)
a dva reprezentanti.
SMP CZ se letos potřetí účastnilo této štafety
a zvítězilo v závěrečném finiši o 1,02 vteřiny
před 2. štafetou organizace „Kultura a sport
Chomutov s. r. o a o 1,66 vteřiny před 3. šta, .” -
fetou STR IX a.s.-

Naši společnost reprezentovali p -ánové Tautr
man a Doksanský společně se sourozenci Si-
monou Baumrtovou (kterou dlouhodobě pod-
porujeme) a jejím bratrem Ondřejem. Tyto dva
dny jsou vždy krásnou oslavou plaveckého
sportu a obrovským impulzem pro mladé zá-
vodníky, kteří se mohou zúčastnit závodů spo-
lečně s celou českou plaveckou špičkou.


