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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

právě se Vám dostává do rukou první číslo zcela nového formátu 
časopisu Skupiny SMP.

Od této chvíle tak již nebudou vydávány původní firemní časopisy 
„Zpravodaj“ (nebo ještě dříve vycházející „Mostař“) společnosti 
SMP CZ ani „ Kompas“ společnosti PRŮMSTAV ani žádné jiné 
občasníky ostatních společností Skupiny. 

Nový časopis bude soustřeďovat za každé uplynulé čtvrtletí 
veškeré zajímavé informace o našich sedmi společnostech – 
informace ze staveb, ze společných akcí, ze Skupiny VINCI, o 
zajímavých lidech pracujících v našich firmách, o našich aktivitách 
směřujících k podpoře spoluobčanů, kteří se bez pomoci ostatních 
neobejdou.

Zrod čehokoliv (koneckonců i kohokoliv) přináší vždy zákonitě 
radosti i obtíže… V případě vzniku tohoto nového časopisu obtíže 
souvisely s rozhodnutím o rozsahu, obsahu, formě, grafické 
podobě, redakční radě – a také samozřejmě o jeho názvu. Naopak 
případnou největší radostí a ocenění těm, kdo se o nový časopis 
zasloužili, bude zájem a pochvala od Vás - čtenářů.

Co se týče zmíněného nového názvu časopisu – byla vypsána 
soutěž o nejlepší návrh. Zúčastnit se mohl každý z více než tisíce 
zaměstnanců Skupiny. Přišlo neuvěřitelných 70 různých návrhů. 
Úžasné!!! Následně probíhalo po čtrnáctero dní internetové 
hlasování a z něj vzešlo pět finalistů, pět názvů, které získaly 
nejvíce sympatií. Každý zaměstnanec mohl poslat mailem svou 
volbu názvu a opět – velikánská radost z účasti a projeveného 
zájmu příslušníků naší Skupiny. Organizátoři obdrželi 230 hlasů! 
Děkujeme!!! Z pěti finalistů nakonec podle původní dohody vybrali 
ředitelé všech sedmi společností na Skupinové radě v únoru tohoto 
roku konečný název „Společně“. Shodou okolností je to název, který 
i v hlasování získal největší podporu – 24 hlasů. Takže SPOLEČNĚ…

Přeji našemu novému časopisu, ať je platformou zajímavých 
informací, krásných fotek a optimismu. Tohoto kýženého, 
příjemného stavu mysli, který nám drtivá většina jiných časopisů, 
novin a veřejných médií odpírá, respektive díky svému obsahu nás 
zavádí jinam, do jiných sfér duševního rozpoložení. 

Ať má „ Společně“ to štěstí, že si většina z Vás, čtenářů, s blížícím 
se koncem čtvrtletí bude stále častěji říkat: „A kdy už to konečně 
vyjde?“… :) 
 
Hodně příjemně strávených společných okamžiků!

 
 
 
 
 
 
Za redakční radu a tvůrčí tým 
 

Martin Doksanský 
generální ředitel Skupiny SMP 



VYTVÁŘET HODNOTY  
V DLOUHODOBÉM 
HORIZONTU

Skupina VINCI je světovým hráčem v sektoru koncesí a ve 
stavebnictví, zaměstnává téměř 185 000 lidí ve stovce zemí. 
Naším posláním je vytvářet koncepce, investovat, stavět 
a spravovat infrastruktury a zařízení, která přispívají ke 
zlepšení každodenního života a mobility každého z nás.

Protože na úspěch pohlížíme z globálního hlediska  
a neomezujeme se jen na ekonomické výsledky, je naše 
angažovanost patrná i v ochraně životního prostředí,   
v sociální oblasti a v aktivitách, které mají celospolečenský 
dopad.

Jelikož naše projekty jsou obecně prospěšné, máme za to,  
že vzájemné naslouchání a dialog mezi zúčastněnými 
stranami na našich projektech jsou nezbytnou  
podmínkou k výkonu našich profesí.

Naším cílem je tak vytvářet hodnoty v dlouhodobém 
horizontu pro naše klienty, akcionáře, zaměstnance, pro 
naše partnery a pro společnost obecně.

 Skupina a společnosti

KONCESE

VINCI CONCESSIONS poskytuje své služby klientům ve Francii  
a ve světe při projektování, financování, výstavbě, provozování  
a údržbě infrastruktur a velkých objektů občanské vybavenosti.

VINCI AUTOROUTES je koncesní společnost spravující ve Francii  
4 386 km dálnic. Její investice do rozvoje a modernizace těchto 
sítí (ASF, Cofiroute a Escota) přispívají ke zlepšení bezpečnosti, 
k plynulosti provozu, k přátelskému prostředí a ke zlepšení 
environmentu na dálnicích. 

VINCI AIRPORTS spravuje 27 letišt‘ v Portugalsku, v Kambodži,  
ve Francii, v Chile a v Japonsku, která odbaví ročně více než  
100 000 miliónů cestujících. Její proaktivní politika hospodaření 
zaměřená na rozvoj leteckých spojů, provoz a na služby splňuje 
očekávání jak zadavatelských subjektů a leteckých společností, 
tak i cestujících.  

Další koncese: společnost VINCI Concessions spravuje dvacet 
silničních sítí ve světě (dálnice, mostní stavby, městské 
komunikace). Vyvíjí svou činnost rovněž v oblasti železničních 
tratí, parkovišt‘ a stadionů.

185 000
spolupracovníků ve světě

100
zemí se zastoupením

260 000
staveb
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VINCI Energies, Eurovia a VINCI Construction sdružují ve svých 
firmách  profesní a kompetenční škálu, která nemá ve světě 
obdoby. 

VINCI ENERGIES působí ve 49 zemích a slouží veřejným institu-
cím a podnikům v rozvoji, zajišťování vybavenosti, funkčnosti 
a optimalizaci energetických, dopravních a komunikačních sítí, 
souvisejících průmyslových areálů a budov.

EUROVIA je jedním z hlavních světových aktérů v sektoru 
silničních a dopravních staveb (silnice, dálnice, železnice, 
tramvajové tratě) a městské vybavenosti.  Rovněž působí v oblasti 

kamenolomů a v průmyslové výrobě (asfaltové směsi, signalizační 
zařízení…) a v oblasti služeb (správa a údržba sítí). 

VINCI CONSTRUCTION, světový lídr ve stavebnictví, je přítomný 
ve stovce zemí. Jeho know-how zahrnuje všechny stavební 
specializace, od pozemního stavitelství přes vodohospodářské 
stavby a další specializované profese související se stavebnictvím 
(oblast půdní technologie, nosných konstrukcí, oblast techniky 
využívající jadernou energii, ropa a plyn).   

CONTRACTING

4
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LOVOSICE – ČESKÁ LÍPA

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES ŘEKU LABE  
NA TRATI LOVOSICE – ČESKÁ LÍPA
SMP CZ: Společnost SMP CZ vyhrála na konci roku 2014 zakázku na rekonstrukci
trati Lovosice - Česká Lípa. Zakázku získala ve sdružení firem Bilfinger MCE
Slaný, Chládek & Tintěra a HABAU, kdy SMP CZ byla vedoucím sdružení. Na této
tříkilometrové trati probíhala rekonstrukce železničního svršku, spodku,
zabezpečovacích zařízení a celkem deseti mostů. SMP CZ rekonstruovala celkem
mosty dva a právě most přes Labe je na této trati stěžejním. Investorem je státní
organizace Správa železniční a dopravní cesty. Důvodem rekonstrukce byl špatný
stavebně-technický stav a potřeba zvýšit rychlost na této regionální trati místy
až na 90 km/h.

 1
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TECHNICKÝ STAV PŮVODNÍ KONSTRUKCE MOSTU PŘES LABE

Spodní stavba byla sanována v letech 1994, 2005 a 2013. 
Při sanaci byly očištěny pískovcové kameny a hloubkově 
přespárováno kamenné zdivo. V letech 2005 a 2013 byla spodní 
stavba dodatečně proinjektována.

Nosná ocelová nýtovaná konstrukce byla značně rezavá, ve 
špatném stavu již od 90. let 20. století a byla jak stářím, tak 
stavebním stavem za hranicí své životnosti a nedosahovala 
požadované přechodnosti vlakové třídy D4/90. Na mostě 
bylo rovněž ve všech polích nevyhovující prostorové šířkové 
uspořádání. Předmětem stavby byla rekonstrukce nosné 
konstrukce a v nezbytném rozsahu rekonstrukce spodní stavby, 
přechodů do tratě a železničního svršku.

NOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce je navržena jako celosvařovaná ocelová s 
tuhými trámovými hlavními nosníky, vyztuženými oblouky 
se svislými závěsy (tzv. Langerův trám) a s dolní ortotropní 
mostovkou. Ze statického hlediska se jedná o tři prostá pole s 
rozpětím 74,37 m. V inundačním území tvoří nosnou konstrukci 
55 m dlouhý plnostěnný spojitý nosník s dolní ortotropní deskou.

Trám hlavních nosníků je svařovaný I-nosník výšky 2,5 m, s 
obloukem uzavřeného komorového průřezu. Vzepětí oblouku 
činí cca 12,3 m. Svislé závěsy byly navrženy z plných kruhových 
tyčí o průměru 110 mm vyvařených do styčníkových plechů. 
Vzdálenost hlavních nosníků je 6,050 m.

Mostovku představuje ocelový žlab kolejového lože, navržený 
jako ortotropní konstrukce s příčníky a podélnými výztuhami. Ty 
jsou vedeny v osové vzdálenosti 460 mm, příčné výztuhy sledují 
pravidelný modul 2,010 m.

 2

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

KONSTRUKCE POLE Č. 4

DOKONČENÉ OSAZENÍ LANGEROVÝCH 
TRÁMŮ A DEMONTÁŽ ZESÍLENÍ TÁHEL
STŘEDNÍHO OBLOUKU

 1

 2

 3

„Rekonstrukce mostu přes Labe spočívala v odstranění 
stávající ocelové nosné konstrukce, odbourání úložných 
prahů, zesílení pilířů v řece předepnutými tyčemi, zlepšení 
podloží pilířů tryskovou injektáží, vybudování nových 
úložných prahů, osazení nové ocelové konstrukce  
a železničního svršku.“

Marcel Návojský, hlavní stavbyvedoucí SMP CZ

 Skupina a společnosti SPOLEČNĚ / číslo 1 / listopad 2015 - březen 2016
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REALIZACE REKONSTRUKCE

Rekonstrukce mostu přes Labe spočívala v odstranění stávající 
ocelové nosné konstrukce (7 polí o celkové délce 336 m), 
odbourání úložných prahů, zesílení pilířů v řece předepnutými 
tyčemi, zlepšení podloží pilířů tryskovou injektáží, vybudování 
nových úložných prahů, osazení nové ocelové konstrukce a 
nového železničního svršku. Kompletní rekonstrukce byla 
prováděna ve výluce s celkovou dobou tři měsíce.

Před zahájením výluky byly provedeny práce na zesílení 
podzákladí tryskovou injektáží, svařování nosných ocelových 
konstrukcí a kompletní přípravné práce.

Demontáž a montáž obloukové nosné konstrukce přes Labe se 
prováděly zaplavováním dvou nákladních lodí, každé o nosnosti 
500 t. Pro tento způsob realizace musela být vytvořena dočasná 
předmontážní plocha složená z portálového jeřábu a dočasných 
betonových podpěrných konstrukcí. Bylo třeba vytvořit zářezy do 
břehů pro zaplutí soulodí pod osu nosných konstrukcí a odtěžit 
břehy pro staveništní přístav pro zaplutí soulodí k naložení  
a vyložení ocelových konstrukcí. Z břehů Labe bylo odtěženo  
4 500 m3 zeminy a zapaženo celkem 675 m2 štětovnic. 

Montáž tří obloukových konstrukcí probíhala v inundačním 
území Labe pomocí portálového jeřábu. Zhotovení tří 
obloukových konstrukcí, každé o hmotnosti 420 t, zajišťovala 
pro sdružení společnost Bilfinger MCE Slaný. Po kompletním 
dokončení montáže nosné konstrukce včetně hydroizolace a 
provedení protikorozní ochrany proběhlo příčné přesunutí 
průměrně 44 m na ocelových válcovaných nosnících IPE1000  
z předmontážní plochy pomocí hydrauliky nad staveništní 
přístav. Pak byla konstrukce svisle nadzvednuta o 4,5 m opět 
pomocí hydrauliky a vysokopevnostních tyčí do úrovně pro 
uložení konstrukcí na soulodí. Po zaplutí soulodí pod ocelovou 
konstrukci a zrektifikování lodí do přesné polohy se začala 
odčerpávat voda ze soulodí. Následovalo zvedání soulodí,  
a tím nadzvednutí nové ocelové konstrukce. Musela být 
odčerpána minimálně stejná hmotnost vody, jako byla hmotnost 
zvedaných konstrukcí. V případě nové ocelové konstrukce činila 
kubatura vody celkem přes 420 000 litrů. Nová konstrukce 
každého pole vážila 420 t a podpěrná a montážní konstrukce 
dalších 180 t – tato celková váha byla převážena na soulodí. 

Montáž plnostěnných nosníků v inundačních polích zajišťovala 
pro SMP CZ dceřiná firma OK Třebestovice. Celková hmotnost 
nosníků činila 2 x 150 t, svařování jednotlivých dílů probíhalo na 
PIŽMO konstrukci, mimo profil mostu, z důvodu rekonstrukce 
úložných prahů. Po osazení ložisek, svaření nosníků a ortotropní 
desky byla konstrukce příčně přesunuta hydraulickými lisy do 
definitivní polohy.

Před osazením nové ocelové konstrukce na pilíře bylo nutné 
provést jejich zesílení, a to provedením tryskové injektáže 
podzákladí a vybudováním nových úložných prahů. Na pilířích 
v řece nemohlo být provedeno zesílení podzákladí pomocí 
tryskové injektáže z důvodu založení těchto pilířů na kesonech, 

a tak projektant přistoupil k zesílení pilířů předepnutými 
vysokopevnostními tyčemi vrtanými svisle po obvodu pilíře 
v místě zděných pískovcových kvádrů. Toto zesílení vnáší do 
pilíře tlakovou sílu a má zamezit rozevírání spár jednotlivých 
pískovcových kvádrů. Provedení těchto vrtů bylo dosti 
komplikované. Jednalo se o 40 vrtů o průměru 86 mm a délce  
13,1 m. Celkem to představovalo 524 m vrtů a realizaci bylo  
nutné provést v deseti dnech včetně zainjektování  
a předepnutí. Přitom do této realizace vstupovalo několik 
proměnlivých faktorů. 

„U rekonstrukcí tohoto typu nebyla přesně známá skladba materiálů 
v pilíři, přesná hloubka kesonu, pórovitost pilíře. Všechny tyto faktory 
ovlivnily volbu technologie provádění, složení vrtací korunky, počet 
vrtných sestav a také dobu realizace. Pro realizaci vrtů byla zvolena 
šetrná technologie pomocí jádrových vrtů, což se ukázalo jako správná 
volba. Následovaly armovací a tesařské práce na úložných prazích. 
Betonáž těchto prahů v řece musela být zajištěna přečerpáním betonu, 
jelikož vzdálenost úložných prahů od břehu byla přes 65 metrů a tímto 
maximálním dosahem nedisponuje žádná z běžně dostupných pump 
na beton. Museli jsme tedy přistoupit k provedení přečerpáním. Jedna 
pumpa musela být ukotvena na plovoucím pontonu, který byl upevněn 
pomocí ocelových lan k nejbližším pilířům. Po dokončení úložných prahů, 
ložiskových bločků a montáži ložisek mohlo být provedeno osazení 
nových ocelových konstrukcí. Následovaly práce na železničním svršku, 
které realizovala společnost Chládek & Tintěra. Následně jsme mohli 
most podrobit zatěžovací zkoušce, a to ve složení zatěžovacích břemen 
kolejového jeřábu EDK 750 a parní lokomotivy 475.11 včetně tendru s 
celkovou hmotností břemen 307 tun,“ vysvětluje Marcel Návojský, 

Po dokončení montáže nových ocelových konstrukcí následovala 
úprava ploch a břehů do původního stavu. Tou největší bylo 
provedení odláždění břehů, odbourání veškerých dočasných 
železobetonových konstrukcí a terénní úpravy.

Tato zakázka přinesla firmě SMP CZ značné zkušenosti, během 
realizace bylo nutné provést změnu technologie montáže  
z důvodů časových úspor a zajistit souhlasná stanoviska od 
všech dotčených orgánů – Povodí Labe, Státní plavební správy, 
Ředitelství vodních cest a majitelů pozemků. Veškerá předmontáž 
konstrukcí byla realizována v průmyslovém areálu společnosti 
Lovochemie. Během realizace bylo nutné vyřešit některé 
složitosti, jako odtěžení dna pro získání dostatečné hloubky pro 
zaplutí soulodí, ubourání betonových konstrukcí pod vodou, 
montáž plynovodního potrubí z pontonů, montáž nosných 
konstrukcí poblíž stožárů velmi vysokého napětí.

Zkušební provoz trati byl zahájen začátkem listopadu 2015, 
kompletní rekonstrukce byla dokončena v lednu 2016. b
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BRANDÝS NAD LABEM

MODERNIZACE PLAVEBNÍ KOMORY
SMP CZ: Na konci roku 2015 společnost SMP CZ dokončila modernizaci  
plavební komory v Brandýse nad Labem. Stavba se nachází v místě  
stávající plavební komory ve středu města. Plavební komora vykazovala  
špatný technický stav konstrukcí a nebylo možné dlouhodobě garantovat  
spolehlivost plavebního provozu na tomto vodním díle. Mezi 
nejrizikovější části konstrukce plavební komory patřily zejména  
závažné statické poruchy dna. Dosavadní sanace a rekonstrukce zdí  
nevedly k vyřešení daného problému a komora vykazovala prvky  
potenciálního havarijního stavu, při němž hrozila destrukce konstrukce  
dna, případně stěn plavební komory.

 1
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Cílem projektu bylo zvýšení zabezpečení plavebního provozu v 
plavební komoře v Brandýse nad Labem a posílení bezpečnosti 
plavebního provozu na celé středolabské vodní cestě. Navrhovaný 
způsob, rozsah rekonstrukce a modernizace plavební komory 
zajistily takový technický stav, který nebude vyžadovat další 
rozsáhlejší údržbu a opravy minimálně následujících 30 let. 
Modernizace plavební komory zajistila dlouhodobou stabilizaci 
jejího dna a stěn z hlediska degradačních procesů a statické 
stability. Součástí stavby byla rovněž modernizace pohonů vrat 
a segmentových uzávěrů obtoků, modernizace elektroinstalací 
včetně výměny rozvaděčů, rekonstrukce osvětlení, modernizace 
řídicího systému a ovládání plavební komory tak, aby se po 
provedení rekonstrukce docílilo stejného standardu jako u jiných 
plavebních komor středolabské vodní cesty. Stavba zároveň 
respektuje územní rezervu pro výstavbu druhé plavební komory 
v Brandýse nad Labem.

HISTORIE VODNÍHO DÍLA

Vodní dílo Brandýs nad Labem se nachází ve staničení říčního km 
865,02 jednotné říční kilometráže toku Labe. Vodní dílo zahrnuje 
jez, plavební komoru, malou vodní elektrárnu, rybí přechod, 
jalovou výpust a umělou slalomovou dráhu. Nový jez s pohyblivou 
hradicí konstrukcí byl postaven na místě původního pevného jezu 
staropražského typu. Plavební komora, kterou od jezu odděluje 
ostrov, byla založena v prostoru původních ramen meandrující 
řeky Jizery před jejím zaústěním do Labe. Stavební práce na obou 
objektech byly zahájeny v roce 1933 a dokončeny v březnu 1936. 
Malá vodní elektrárna, vybudovaná v letech 1933 až 1944, je 
situována na pravém břehu v sousedství jezu. 

PRŮBĚH MODERNIZACE PLAVEBNÍ KOMORY

Na konci roku 2015 se prováděly dokončovací a administrativní 
práce nutné k předání stavby a kolaudaci. V čase první odstávky 
provozu byla plavební komora zahrazena a zcela vyčerpána. V 
této době byla provedena oprava spodní části levobřežní stěny. 
Stěna byla ve výšce 2,5 m kompletně vyfrézována a zhotovena 
nová samozhutnitelným betonem do systémového bednění. Dále 
byla provedena kompletní oprava dna obou obtoků, v celé délce 
vybourána a nově vybetonována. Během odstávky byla provedena 
repase pístnic a došlo k výměně agregátu pro ovládání horních a 
dolních vrat. 

Firma SOLETANCHE Česká republika zajišťovala v době odstávky, 
ale i mimo ni, těsnicí clonu z tryskové injektáže za rubem zdi a 
provedla zkušební tryskovou injektáž ve dně plavební komory 
s vyhodnoceným měřením technologií CylJet. Těsnicí clona 
zhotovená ze souvislé linie sloupů tryskové injektáže byla 
prováděna z úrovně plata po rub klenby obtoků plavební komory. 
Trysková injektáž byla provedena jednofázově metodou M1. 
Jednotlivé prvky těsnicí clony jsou sloupy kruhového průřezu 
průměru 700 mm. Sloupy se v ose trasy těsnicí clony vzájemně 
překrývají.

Z provedených zkušebních vrtů ve dně plavební komory a hlavně 
z následného měření technologií CylJet vzešlo, že původní řešení 
tryskové injektáže dna plavební komory pouze v jedné řadě 
je nedostačující. Původní projekt byl proto firmou HG Partner 
přepracován. Hlavním výsledkem bylo doplnění první řady 
tryskové injektáže o řadu druhou. Obvodová těsnicí clona je  
z pilířů kruhového průřezu průměru D = 1 100 mm, respektive

10

700 mm. Pilíře se v ose trasy těsnicí clony vzájemně překrývají. 
Pata sloupu zasahuje až do povrchu skalního podloží, na úroveň 
kóty 157,10 m n. m. Horní zakončení sloupů jímky je navrženo v 
úrovni základové spáry původního dna plavební komory, na kótě 
161,10 m n. m.

Z důvodů bezpečnosti a možných pohybů stěn a jiných konstrukcí 
probíhalo během provádění vrtů a následné tryskové injektáže 
geodetické měření svislých posunů zdí plavební komory a měření 
relativních vzdáleností pomocí distometru.

„Součástí modernizace plavební komory v Brandýse nad Labem byla 
i rekonstrukce plata - betonových ploch - plavební komory. Tato 
rekonstrukce proběhla v druhé polovině roku 2015 po dokončení 
tryskových injektáží dna plavební komory. Kompletně se odbourala 
původní konstrukce betonového plata na levé i pravé straně plavební 
komory, a to včetně betonových částí na dolním i horním ohlaví vyjma 
vlastních konstrukcí šachet, ovládání uzávěrů a stávajících opracovaných 
kamenných bloků, které bylo nutné zachovat. Odbourány byly i stávající 
kabelové kanály. Terén byl po odbourání původního plata a stávajícího 
kabelovodu urovnán, prohlubně zasypány a zhutněny. Pro zásyp bylo 
použito vhodného materiálu z výkopů. Pláň byla zhutněna,“ říká Zdeněk 
Müller. Dále byl proveden hutněný podsyp ze štěrkodrti celkové 
tloušťky 300 mm, ve skladbě 200 mm z hrubého drceného 
kameniva frakce 16/32 mm a dále 100 mm pod betonovou desku 
nového plata z hrubého drceného kameniva frakce 4/8 mm. 
Podloží pod deskou bylo zhutněno. Pro konstrukci desky se použil 
beton třídy C 25/30, vyztužený při horním i dolním povrchu kari 
sítí. Krytí výztuže činí 30 mm od horního povrchu a  
50 mm od dolní úrovně desky. Po osazení výztuže byla provedena 
železobetonová deska nového plata v tloušťce 200 mm. Povrch 
desky byl vyspádován ve sklonu 2,0 % směrem od komory 
do nových odvodňovacích žlabů, respektive odvodňovacího 
drénu na pravé straně. Povrch plata byl opatřen protiskluzovou 
úpravou striáží - zdrsněním povrchu. Deska byla dilatována ve 
vzdálenostech po 5 metrech.

Vedení silových, ovládacích i sdělovacích kabelů podél plavební 
komory zajišťuje nová kabelová trasa vedená na obou stranách 
podél plata. Provádění kabelové trasy včetně revizních 
šachtiček bylo provedeno po odbourání stávajícího plata před 

vlastní realizací betonové desky. Kabelová trasa zahrnuje pět 
elektrochrániček PVC DN 100 uložených ve dvou vrstvách nad 
sebou a obsypaných pískovou ochrannou vrstvou. Chráničky jsou 
ve vzdálenostech shodných s rozmístěním stožárů osvětlení  
a v lomových bodech trasy přerušeny revizními šachtičkami. 
Celkem bylo navrženo 27 šachet do hloubky 800 mm, 
půdorysných vnitřních rozměrů 700 x 700 mm a krytých 
ocelovým poklopem. Tloušťka železobetonových stěn i dna 
šachtiček je 200 mm. Šachty jsou zhotoveny ze ztraceného 
bednění a vybetonovány z betonu C 20/25.

Dne 29. 9. 2015, v době dlouhodobé provozní odstávky, která 
byla prodloužena do 22. 12. 2015, byla plavební komora opět 
celkově vypuštěna a odčerpána. V této době bylo zhotoveno 
nové dno plavební komory. Nová konstrukce dna je ve formě 
železobetonové desky tloušťky 1 000 mm. Deska je vybetonovaná 
z betonu C 30/37. Železobetonová deska je uložena na vrstvu 
podkladního betonu C 15/20 tloušťky 100 mm. Deska byla 
betonována v pracovních záběrech po 6,41 metrech. Jednotlivé 
pracovní bloky jsou od sebe odděleny těsněnými pracovními 
spárami. Těsnění dilatačních i pracovních spár je řešeno pomocí 
těsnicích pásů z PVC. Pod konstrukcí železobetonové desky dna 
se vytvořila drenážní vrstva, kterou se odvádí průsaková voda 
do čerpacích jímek. Drenážní vrstva byla provedena formou 
třívrstvého filtru z hrubého drceného kameniva různých frakcí 
tak, aby nedocházelo k vyplavování písčitých materiálů podloží 
do drenážní vrstvy.

Technologickou modernizací se zvýšila spolehlivost provozu 
plavební komory v Brandýse nad Labem, která je nedílnou 
součástí dopravně významné a využívané labské vodní cesty - 
Transevropské dopravní sítě (TEN - T).

Stavebně-technickou modernizací bude po dobu minimálně 
dalších třiceti let usnadněna obsluha, údržba i provoz tohoto 
důležitého vodního díla. b 
 
                                                                               

MODERNIZOVANÁ PLAVEBNÍ
KOMORA V BRANDÝSE NAD LABEM

VYPOUŠTĚNÍ 
PLAVEBNÍ KOMORY

MANIPULACE VRAT 
HORNÍHO OHLAVÍ
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 2

 3

 3

„… rozsah rekonstrukce a modernizace plavební komory 
zajistily takový technický stav, který nebude vyžadovat 
další rozsáhlejší údržbu a opravy minimálně následujících 
30 let".“

Zdeněk Műller, hlavní stavbyvedoucí SMP CZ
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VELKÝ OSEK

VODNÍ DÍLO VELKÝ OSEK
SMP CZ: Vodohospodářské dílo na řece Labi na říčním 911,68 km ve Velkém 
Oseku zahrnuje vlastní jezový objekt, plavební komoru, malou vodní elektrárnu 
a rybí přechod. Stavebně-technický průzkum plavební komory v roce 2009 
potvrdil značná poškození konstrukčních prvků komory způsobená erozí 
materiálu. Současně byl stav betonových stěn vyhodnocen jako zcela neodolný 
účinkům mrazu. Průsaky vody vlivem poškození stěn znehodnocovaly stavební
části komory. Úvazové a ochranné prvky komory svůj účel plnily jen částečně.
Na základě těchto i dalších parametrů byl provoz vyhodnocen jako nespolehlivý,
rizikový a bylo přistoupeno k zadání přípravné projektové dokumentace
na modernizaci plavební komory vodního díla Velký Osek.

12

 2

Návrh modernizace se týkal nejen plavební komory, ale také 
související technologické části velína, poklopových vrat komory  
a jejich ovládání, vystrojení, modernizaci plata komory  
a zabezpečení prvky technicko-bezpečnostního dohledu.

Stavbu vodního díla Velký Osek financovalo Ředitelství vodních 
cest České republiky. Zhotovitelem je sdružení firem SMP CZ  
a LABSKÁ, strojní a stavební společnost.

V rámci rekonstrukce byla provedena sanace a modernizace 
plavební komory a jejího plata, ochranné jímky, pohonů, 
poklopových vrat a ovládání plavební komory, prvky měření TBD 
a provozní soubory.  

Postup výstavby byl rozdělen na dvě části, kdy vlastní 
rekonstrukce byla realizována během plánovaných plavebních 
odstávek. První etapa probíhala od 22. 9. do 18. 12. 2014, druhá od 
21. 9. do 17. 12. 2015. 

POHLED NA PLAVEBNÍ KOMORU
VELKÝ OSEK PROTI PROUDU

CELKOVÝ POHLED NA PLAVEBNÍ
KOMORU

POHLED NA PLAVEBNÍ KOMORU PO PROUDU

 1

 2

 3
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V roce 2014 byly sanovány pravé strany zdí plavební komory. 
Původní konstrukce se v délce 81,65 m odbourala až po 
projektantem určenou kótu. Vybouraná konstrukce zdi se 
nahradila systémem prefabrikovaných panelů osazených ve dvou 
na sebe navazujících řadách přikotvených do původní konstrukce 
zdi. V konstrukci panelů byly osazeny prvky výstroje plavební 
komory, žebříky, odrazové trámce a úvazné trny. Původní 
vystrojení bylo demontováno a nahrazeno novým. Jednalo se 
zejména o úvazné prvky tvořené pacholaty a vázacími trny, 
oděrné trámce a žebříky.                                                               

„V rámci modernizace plata plavební komory bylo vybouráno plato pravé 
strany komory a provedeno jeden metr od horní hrany plavební komory pro 
uvedení a obnovení do plavebního provozu. Kompletní rekonstrukce velínu 
včetně elektro části a ovládání byla zrealizována v rámci modernizace 
ovládání plavební komory,” říká hlavní stavbyvedoucí Pavel Tůma. 
Byly osazeny nové měřicí body TBD pro kontrolu, zda konstrukce 
v průběhu rekonstrukce nevykazovala nějaký pohyb. V roce 2014 
byla demontována vrata a v následujícím roce byla vyrobena 
a osazena nová poklopová vrata v horním ohlaví. V rámci 
modernizace pohonů a ovládání plavební komory byla provedena 
nová elektroinstalace včetně rozvaděčů a kabelů.                                              

Ve druhé etapě byla realizována ochranná jímka levobřežní zdi. 
Bourání stávající konstrukce levé zdi se provádělo pod ochranou 
štětovnicové jímky. Beraněná jímka byla vybudována ze štětovnic 
zaberaněných do nepropustného slínovcového podloží, kterou 
realizovala firma Zakládání staveb. 

V rámci sanace levé strany zdí plavební komory se odbourala 
původní konstrukce levé zdi plavební komory v délce 81,70 m 
až po projektovanou kótu a byla nahrazena systémem 

prefabrikovaných panelů osazených na straně plavební komory 
ve dvou na sebe navazujících řadách přikotvených do původní 
konstrukce zdi. V konstrukci panelů byly osazeny prvky výstroje 
jako při realizaci první etapy, a to odrazné trámce, úvazné trny, 
žebříky a vodočetná lať. Zadní líc spodní řady panelů se uchytil 
oky do betonové zálivky, která vyplnila prostor mezi panelem 
a původní konstrukcí zdi. V rámci modernizace vystrojení levé 
strany plavební komory bylo demontováno její stávající vystrojení 
a bylo nahrazeno novým. Oděrné trámce mají ochránit povrch 
konstrukce panelů i plavidla před poškozením v případě kontaktu 
se stěnou plavební komory. Od začátku užitného prostoru komory 
na straně dolního ohlaví je v levé zdi osazena vodočetná lať. 
Provizorní zahrazení plavební komory je umožněno vybudováním 
dvou nových drážek pro ukotvení hradicích prvků. Drážky jsou 
umístěny v horním ohlaví před sklopnými vraty a v dolním 
ohlaví za vzpěrnými vraty. Konstrukce plata levé strany plavební 
komory byla vybetonována v celé ploše na železobetonovou 
konstrukci rubu panelů. Deska byla dilatována cca po 10 metrech. 
Povrch byl opatřen protiskluzovou úpravou – striáží. Podél 
obou hran plavební komory jsou v platu umístěny nové stožáry 
venkovního osvětlení. Modernizace ovládání plavební komory 
zahrnuje stavební úpravy velínu a dovybavení nábytkem.

Na levé straně plavební komory jsou umístěny měřicí body 
TBD pro monitoring plavební komory. Před zahájením plavební 
odstávky probíhala výroba zámečnických výrobků a výroba 
prefabrikátových panelů. Po provedení všech stavebních a 
provozních souborů byla komora spuštěna do plavebního 
provozu. b 
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BRATISLAVA

REKONSTRUKCE ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD V BRATISLAVĚ
ARKO TECHNOLOGY: Rekonstrukce ústřední čistírny odpadních vod 
Vrakuňa zajistí odkanalizování podunajské části Bratislavského regionu. 
Ústřední čistírna se nachází v Bratislavě, městské části Vrakuňa, a jedná
se o největší čistírnu odpadních vod ve Slovenské republice. Původní
čistírna odpadních vod již nesplňovala legislativní požadavky na kvalitu
vypouštěné vyčištěné odpadní vody do Malého Dunaje, hlavně nutrienty 
(uhlík, dusík, fosfor), a proto bylo třeba provést její modernizaci, a tím 
zajistit, aby kvalita vypouštěné vyčištěné odpadní vody byla v souladu 
s legislativními požadavky Slovenské republiky a Evropské unie.

 1

 Skupina a společnosti SPOLEČNĚ / číslo 1 / listopad 2015 - březen 2016



15

TECHNICKÉ PARAMETRY STAVBY:

objem anaerobní části (Van).............................................................16 284 m3

objem denitrifikační části (Vanox).................................................42 857 m3

objem nitrifikační části (Vox)...........................................................52 772 m3

celkový objem aktivační nádrže..................................................111 913 m3

koncentrace aktivovaného kalu......................................................3,5 kg.m3

zatížení kalu.........................................................Bx 0,068 kg BSK5.kg.1.d.1

věk kalu OX.......................................................................................................21 dní

potřeba kyslíku..........................................................1,71 kg O2.kg.1.BSK5.1

recirkulační poměr.....................................................................................0,8 Q24

interní recyklus............................................................................................2,2 Q24

kalový index.....................................................................................95-125 ml.g.1

16 kruhových dosazovacích nádrží....................................................Ø 45 m

objem nádrží.............................................................................................72 000 m3 2

16

 3

KLÍČOVÉ ÚDAJE:

b 617 817 EO
   kapacita ústřední čistírna odpadních vod Vrakuňa

b Qmin = 500 l.s-1
   minimální denní průtok

b Q24 = 2001 l.s-1
   průměrný denní průtok

b Qdážď, mech = 8 154 l.s-1
   maximální průtok s dešťovou vodou 

zapojeny nové stroje a zařízení. 

NOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

Do nově vybudovaných nádrží aktivační nádrže (anaerobní a 
denitrifikační zóny) bylo namontováno 24 ponorných míchadel, 
která mají za úkol promíchávat a držet ve vznosu mechanicky 
předčištěnou odpadní vodu a odbourávat nežádoucí látky. 
Do nitrifikačních zón byla provedena montáž 14 200 nových 
provzdušňovacích jemnobublinných elementů, které přenáší 
vzdušné médium do odpadní vody. Součástí přenosu vzduchu 
bylo vybudování potrubní nerezové sítě pro dodávky vzduchu  
o celkové délce cca 6 140 m. Profily nerezového potrubí pro 
tlakový vzduch byly od DN 80 do DN 700. Tlakový vzduch do 
celého potrubního systému dodává sestava 5 nových dmychadel 
Spencer série 6000. Výkon dmychadel je od 8 100 m3/h do  
16 250 m3/h a je řízen pomocí frekvenčních měničů.

Součástí staré aktivační nádrže je i kombinovaná zóna, ve které 
jsou namontovány sady osmi pomaluběžných míchadel. Pro tato 
míchadla byla vybudována nová ocelová konstrukce s pochozími 
lávkami a jeřábovými nosníky pro manipulaci s pomaluběžnými 
míchadly. Průměr lopatek pomaluběžných míchadel je 2 500 mm.  
Kombinovaná zóna je pro provozovatele ústřední čističky 
odpadních vod výhodná z důvodu možnosti změny počtu nádrží 
nitrifikace a denitrifikace. Tuto změnu funkce nádrží může 
provozovatel měnit na základě výsledků z laboratoře.

Rekonstrukce dosazovacích nádrží spočívala v kompletní 
demontáži a montáži nově navržených strojů a zařízení. 
Pojezdový příhradový most délky 22,5 m byl demontován, 
tlakovou vodou zbaven starých nátěrů a opatřen systémem 
nových nátěrů. Most dostal novou středovou kolejnici, ložisko, 
středová ocelová kolejnicová kolečka a na vnější pojezdové ploše 

POHLED NA DENITRIFIKAČNÍ NÁDRŽ Č. 9 - 
POJEZDOVÝ MOST

DMYCHADLA SPENCER

NÁTOKOVÝ ŽLAB

POHLED NA OBĚ LINKY Z BUDOVY DMYCHÁRNY

 1
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PRŮBĚH REKONSTRUKCE

Ústřední čistírna odpadních vod je rozdělena na tři stupně. 
Mechanický stupeň se skládá z lapáku štěrků, písků, tuků, 
hrubých a jemných česlí a usazovacích nádrží. Na prvním 
mechanickém stupni jsou šneková čerpadla 2. stupně. 
Biologický stupeň, který byl předmětem rekonstrukce, tvoří 
aktivační a dosazovací nádrže a přidružené čerpací stanice, žlab 
vratného kalu, čerpací stanice přebytečného kalu, dmychárny 
a trafostanice. Primární zahušťovací nádrže, vyhnívací a 
sekundární zahušťovací nádrže, mechanické odvodnění kalu jsou 
součástí kalového stupně a plynového hospodářství.

„Předmětem dodávky prací byla rekonstrukce 2. stupně ústřední 
čistírny odpadních vod, tedy biologického stupně. Ten je dvoulinkový 
a rekonstrukce probíhala za plného provozu,“ říká Josef Šálek, 
stavbyvedoucí rekonstrukce čistírny odpadních vod.

Rozsah prací v aktivační nádrži spočíval ve vybudování dvou 
nových nádrží anaerobní a denitrifikační zóny o velikosti 100 x 
50 x 6 m. K jejich vybudování bylo zapotřebí vytěžit 100 000 m3 
zeminy. „K založení nádrží jsme použili štětovnice délek 10 až 12 m, 
které byly zaraženy na volných stranách nových nádrží. Na stranách, 
kde nové nádrže přiléhaly ke stávajícím nebo kam jsme nemohli dostat 
těžkou techniku, jsme použili cementovou injektáž. Hloubka vrtů a 
zaražení štětovnic bylo zrealizováno do jílového neogenu, který nám určil 
geologický průzkum. Geologie v podunajské části je z větší části tvořena 
štěrkopískem a občasnými jílovými pásmy. Díky tomuto provedení se nám 
podařilo utěsnit nádrže a snížit hladinu spodní vody pod úroveň založení 
nových nádrží,“ vysvětluje Josef Šálek.  Průměrná hodnota čerpání 
spodních vod byla cca 70 l/s. Velikost stávajících nitrifikačních 
nádrží, ve kterých byly provedeny potřebné úpravy, je 50 x 80 m. 
Stavební úpravy spočívaly v bourání některých stěn staré 
nádrže, diamantovém řezání nových otvorů, betonáži nových 

stěn a zabetonování starých prostupů. Tyto stavební úpravy byly 
prováděny z důvodu změny proudění odpadní vody v aktivační 
nádrži. Další nově vybudovanou částí byla čerpací stanice 
interního recyklu, betonový žlab čerpací stanice, měření průtoku 
a osazení dvou deskových stavidel. Tato stanice zajišťuje dopravu 
již zaktivované směsi odpadní vody - kalu - na začátek čisticího 
procesu biologického stupně. Čerpací stanice se skládá ze dvou 
vrtulových čerpadel, každé o výkonu 1 000 l/s-1, a výtlačného 
nerezového potrubí DN 1000 zaústěného do žlabu čerpací 
stanice. Pro dávkovací stanici chemikálií (síranu železitého) byla 
vybudována nová základová deska.

 U dosazovací nádrže byla provedena rekonstrukce 16 starých 
kruhových nádrží o průměru 45 m. Ta spočívala v bourání 
starých betonových sloupů, provedení nových dobetonávek a 
sanace betonových ploch. Součástí projektu bylo vybudování 16 
nových čerpacích stanic plavacích látek a 16 čerpacích stanic 
vratného kalu. 

Byla provedena kompletní rekonstrukce budovy čerpací stanice 
vratného kalu včetně vybourání a podbetonování 5 nových 
nerezových žlabů pro šneková čerpadla. Vše se realizovalo za 
plného provozu.

U čerpací stanice přebytečného kalu bylo vybudováno nové 
výtlačné potrubí od čerpací stanice přebytečného kalu do 
3. stupně ústřední čistírny odpadních vod, a to do nádrží 
primárního zahuštění kalu. Výtlačné potrubí bylo provedeno z 
potrubí HDPE DN 200 ve dvou výtlačných profilech a v délce cca 
550 m.

Provozní soubor pro biologické čištění byl rozdělen na dvě 
části, strojně-technologickou a elektro-technologickou. Byly 
demontovány staré stroje a jejich silové zapojení, namontovány a 

„Předmětem dodávky prací byla rekonstrukce 2. stupně 
ústřední čističky odpadních vod, tedy biologického stupně. 
Ten je dvoulinkový a rekonstrukce probíhala za plného 
provozu.“

Josef Šálek, hlavní stavbyvedoucí ARKO TECHNOLOGY
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dosazovací nádrže nové tažné a vlečné kolo včetně motoru  
a převodovky. Na most byla namontována nová čerpadla, nové 
stírání hladiny a dna, čistič přepadové hrany a odtokového žlabu. 
Dosazovací nádrž byla vybavena novými flokulačními  
a disipačními válci a oproti původnímu systému došlo ke změně 
odtoku vyčištěné vody. Ta nyní odtéká přes přepadové hrany na 
hraně odtokového žlabu vyčištěné vody.

Nově vybudované stanice plavajících látek a vratného kalu byly 
vybaveny novými čerpadly, stavidly a potrubním systémem. 
Veškeré stroje a zařízení byly napojeny na nově vybudovaný 
silnoproudý a slaboproudý systém. Čerpací stanice vratného 
kalu nově umožňuje provozovateli samostatně řídit odtah kalu z 
každé nádrže zvlášť. To před rekonstrukcí možné nebylo. Nyní si 
pomocí vrtulového čerpadla, frekvenčního měniče a bublinkové 
sondy, která snímá průtok kalu z jedné nádrže, řídí odčerpávání 
kalu, a tím zamezí stoupání na hladinu dosazovací nádrže a 
úniku do odtoku vyčištění vody. 
 
 „Hlavní čerpací stanice vratného kalu, tzv. šnekovka, pro nás znamenala 
postupnou demontáž a montáž nových 5 šnekových čerpadel. Vše 
probíhalo za plného provozu, proto byly tyto práce z hlediska zajištění 
bezpečnosti velice složité. Zařízení se z důvodu stálého odčerpávání kalu 
z dosazovacích nádrží vyměňovala za plného provozu. To byla jediná 
možnost, jak odčerpávat kal z 8 dosazovacích nádrží. Druha polovina 
dosazovacích nádrží byla v rekonstrukci. V provozu musela být stále 2 
šneková čerpadla a jejich výměna probíhala po jednom kuse. Součástí 
byla montáž nových motorů a převodovek. Motory čerpadel jsou řízeny 
přes frekvenční měniče,“ dodává Josef Šálek.

Poslední částí v provozním souboru biologického čištění byla 
čerpací stanice přebytečného kalu. Zde proběhla kompletní 
výměna zařízení včetně potrubního systému. Došlo k doplnění 
zařízení o nožová šoupátka průměru DN 600 až DN 200 se 
servopohonem a průtokoměry. Vše opět zapojeno do nového 
silnoproudého a slaboproudého systému.

Provozní soubor biologického čištění, část elektro, obsahoval 
vybudování nové silnoproudé sítě v délce kabelů cca 142 700 m 

včetně vybudování nových kabelových tras v celkové délce  
4 600 m. V provozních budovách byly zřízeny celkem tři nové 
rozvodny RM71, RM72 a RM718.

V části měření a regulace biologické čištění byla provedena 
montáž měřicích sond a zařízení, které zaručují chod a 
informovanost provozovatele. Byly namontovány sondy na 
měření obsahu kyslíku O2 v aktivačních a regeneračních 
nádržích, ultrazvukové sondy na měření hladiny a průtoku, 
sondy na měření pH, zařízení na stanovení hodnot NO3, N-NH-
4 a CHSK, analyzátory na stanovení hodnoty PO4, senzor pro 
měření koncentrace NL. Dále měřiče tlaku na rozvodech 
vzduchového potrubí, průtokoměry k určení množství 
vzduchu od jednotlivých dmychadel, čidla teploty vzduchu ve 
vzduchovém potrubí. Všechna tato zařízení a čidla byla zapojena 
do slaboproudého systému a DT skříní jednotlivých rozvaděčů. 
Řízena jsou pomocí PLC automatů. V administrativní budově 
byl zřízen dispečink pro provozovatele, automatický systém a 
algoritmus řízení celého biologického stupně ústřední čistírny 
odpadních vod. Z dispečinku může vedoucí obsluhy vypínat, 
zapínat, zadávat požadované hodnoty na různé stroje  
a zařízení dle aktuálních požadavků a potřeby. Dále zde obsluha 
vidí aktuální hodnoty od sond a zařízení.

Posledními prováděnými pracemi byla kompletní rekonstrukce 
vnější obálky trafostanice. Byla provedena nová vnější omítka, 
oplechování budovy, výměna oken a dveří. Byly demontovány 
staré transformátory a dodány, namontovány a zapojeny nové 
transformátory včetně nového hlavního rozvaděče. Při této 
výměně bylo zapotřebí postupovat velmi obezřetně, protože 
výměna transformátorů a rozvaděče probíhala za plného 
provozu. Venkovní kabelové rozvody obsahovaly dodávku a 
montáž nových napájecích kabelů pro stroje a zařízení z části 
biologického čištění.

Veškeré práce byly provedeny v požadované kvalitě a ke 
spokojenosti objednatele. Společnost ARKO TECHNOLOGY stavbu 
realizovala ve sdružení se slovenskou společností STRABAG 
Pozemní a inženýrské stavitelství. b

 4
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PRAHA

ZATEPLENÍ BUDOV STUDENTSKÝCH  
KOLEJÍ NA STRAHOVĚ
PRŮMSTAV: Zateplení Strahovských kolejí spočívalo v provedení 
kontaktního zateplovacího systému, výměně okenních výplní a vstupních
dveří, zateplení plochých střech včetně nových hydroizolačních vrstev. 
Investorem stavby byla Správa účelových zařízení spadající pod České 
vysoké učení technické v Praze. Veškeré práce probíhaly za provozu. 
Celkově bylo realizováno cca 26,5 tisíc m2 kontaktního zateplovacího 
systému, 10 tisíc m2 střech, výměna 2 500 okenních výplní. Projekt byl 
realizován ve sdružení se společností VW Wachal. Součástí projektu je 
také roční zkušební provoz. b 
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FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

FRENŠTÁŤANÉ OSLAVILI ZNOVUOTEVŘENÍ
DOMU KULTURY
PRŮMSTAV: Obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm a okolních obcí se dočkali otevření
svého kulturního stánku. Ten prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Z padesát let
starého objektu za hranicí životnosti se opět podařilo vytvořit moderní kulturní
zařízení, které bude sloužit další desítky let.

19

V prosinci 2015 byly dokončeny stavební úpravy Domu kultury 
ve Frenštátě pod Radhoštěm. Společnost PRŮMSTAV realizovala 
tuto zakázku jako generální dodavatel, investorem bylo město 
Frenštát pod Radhoštěm. Zakázku v ceně přesahující 50 miliónů 
Kč realizovalo středisko Josefa Matiho, stavbu řídil jako hlavní 
stavbyvedoucí Pavel Dostal.

Dům kultury sloužil svému účelu padesát let a za tu dobu 
neprošel žádnou výraznější opravou. Původní záměr města bylo 
provést kompletní rekonstrukci s nástavbami původního objektu. 
Po vytendrování, kdy částka výrazně přesahovala 100 miliónů Kč, 
investor od tohoto záměru ustoupil a nechal projekt přepracovat 
vypuštěním dílčích prací. 

Jedná se o členitou částečně podsklepenou budovu se třemi 
nadzemními podlažími. Za 300 dní byly kompletně vyměněny 
výplně otvorů, střechy, podlahové krytiny včetně akustického 
řešení vnitřních prostor, dodán nový nábytek, opraveny 
fasády, repasovány kamenné prvky, provedeny nové povrchy. 
Byla provedena kompletní výměna elektroinstalací, rozvodů 
zdravotechniky a instalací, částečně byly realizovány nové 
rozvody vzduchotechniky a ústředního topení, nové přilehlé 
komunikace, opraveny přípojky. Hlavní důraz byl kladen na 
veřejné prostory – malý a velký sál a jejich akustiku, knihovnu, 
výstavní a školicí prostory.

„Za zmínku stojí především nový interiér, ve kterém se podařilo citlivě 
propojit starší části s těmi zcela novými. Kompletní proměnou prošla 
městská knihovna. Nový nábytek, osvětlení i prostorová koncepce nabídne 
návštěvníkům úplně jiný komfort, než tomu bylo před rekonstrukcí. 

Zásadní proměnou prošlo foyer, chodby, ale také velký a malý sál domu 
kultury. V případě obou sálů jde nejen o radikální změnu vzhledu, ale také 
akustiky. Díky akustickým stropním panelům a obkladům spolu  
s perforací stěn se zvuk v těchto prostorách nese tak, jak má,“ říká Pavel 
Dostal. 

Z hlediska statiky bylo řešeno pouze provedení výtahové šachty 
přes stávající stropní konstrukce a - oproti projektu - podepření 
některých prvků z důvodu výrazně nehomogenních skrytých 
nosných konstrukcí, kde předpoklady neodpovídaly realitě.

Velkou výhodou realizace bylo, že se podařilo navázat vysoce 
korektní vztah se všemi účastníky výstavby - od zástupce 
investora přes technický dozor stavby až k autorskému dozoru.  
I díky tomu bylo možné v průběhu realizace část zadání pozměnit 
pro zvýšení hodnoty celého objektu směrem k uživatelům bez 
navýšení finančních prostředků investora. Například místo 
repase nevyužívaného bočního teracového schodiště byly 
provedeny nové štuky veřejné knihovny. Díky tomu došlo k 
zateplení fasády horních částí objektu, výraznému navýšení 
výměr nových štuků, většímu rozsahu oprav venkovních 
komunikací, náhradě těžko repasovatelných prvků za nové a 
sanaci odkrytých vad. 

Z reakcí obyvatel Frenštátu lze konstatovat, že výsledek splnil 
jejich očekávání, a my jim přejeme dlouhé a plnohodnotné využití 
těchto prostor. b
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KONCERTNÍ SÁL

HLAVNÍ VSTUP DO KULTURNÍHO DOMU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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„…podařilo se navázat vysoce korektní vztah se všemi 
účastníky výstavby – od zástupce investora přes technický 
dozor stavby až k autorskému dozoru…“

Pavel Dostal, stavbyvedoucí PRŮMSTAV
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PRAHA

NOVÝ PAVILON PRO ŘÍČNÍ KONĚ
V PRAŽSKÉ ZOO
PRŮMSTAV: Po úspěšně odvedené práci na stavbě velkých voliér byla společnost
PRŮMSTAV oslovena vedením trojské zoologické zahrady, aby provedla úpravu
na technologii filtračního zařízení v pavilonu hrochů. Její obyvatelé Maruška
a Slávek – páreček hrochů obojživelných – se zde zabydleli po vybudování 
pavilonu v roce 2012.

 1
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V zázemí pavilonu proběhly pod vedením hlavního 
stavbyvedoucího Rudolfa Mikuly v průběhu roku 2015 úpravy, 
které vylepšily transparentnost vody ve vnitřním bazénu.

„Práce spočívaly v doplnění technologie do strojovny pavilonu, to znamená 
v instalaci hrubého předčištění vody, tedy v doplnění hrubého síta 
(nečistoty do velikosti cca 1 mm), dále instalaci akumulační nádrže. Ve 
vnitřním bazénu byl doplněn gravitační přepad, který slouží k zachytávání 
plovoucích nečistot, a zároveň dnové trysky, které mají za úkol vířit 
nečistoty u dna, aby nedocházelo k jejich usazování,” vysvětluje Rudolf 
Mikula. V další etapě se totéž bude provádět u venkovního 
bazénu. 

TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Pavilon má železobetonovou konstrukci se střechou  
z polykarbonátu. Vnitřní prostor je řešen jako pohled pod hladinu 
jezera hlubokého až 2,5 m, s pláží v pozadí. Od návštěvnické části 
jej oddělují skla o tloušťce 8 cm, zasazená v ocelových nosnících. 
Teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 18−22 °C, voda má teplotu 
kolem 20 °C. Společně s bazénem v přiléhajícím venkovním 
výběhu, využívaném v teplých měsících, zabírají vodní nádrže 
plochu 325 m2. V zázemí mají hroši pět boxů s přístupem do 
společných prostor a menší neexpoziční bazén. Pavilon je určen 
pro chov hrochů obojživelných, kterých zde může žít až pět. 

HIPPOPOTAMUS AMPHIBIUS

Hroch obojživelný, tedy doslova „říční kůň“, je třetím nejtěžším 
suchozemským živočichem. V dospělosti dosahuje délky až  

360 cm a může vážit i 3 tuny. Při těchto rozměrech možná 
překvapí, že dokáže nejen vytrvale plavat, ale pod vodou 
dokonce běhá po dně a je i výborný potápěč – vydrží pod vodou 
neuvěřitelných 25 minut!

V jeho přirozeném prostředí v Africe jsou jeho domovem sladké 
vody řek a jezer v travnatých stepích na jih od Sahary. 

Jako obojživelník se dokáže pohybovat i na souši, a to až  
30kilometrovou rychlostí. Denní režim hrocha je poměrně 
jednotvárný, tráví ho většinou ve vodě, kde získává část 
své potravy, případně se sluní na břehu, a v noci se pase v 
blízkosti vody. Navzdory své mírumilovné vizáži je hroch 
nejnebezpečnějším zvířetem Afriky.

Věříme, že se Maruška se Slávkem a jejich právě narozeným 
potomkem v novém bazénu spokojeně zabydlí. b

 2

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ VNITŘNÍ PAVILON HROCHŮ

VENKOVNÍ BAZÉN HROCHŮ

 1

 2
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Kromě samotných objektů byla v rámci všech etap stavby 
vybudována kanalizační řada včetně retenčních nádrží, 
kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky, vodovodní  
a plynovodní řady, realizovány hrubé a čisté terénní úpravy, 
provedena příprava území, komunikace a zpevněné plochy, 
oplocení předzahrádek a prostorů pro umístění nádob na odpad 
a veřejné osvětlení.

ETAPY VÝSTAVBY

Stavba probíhala v celkem pěti samostatných etapách, které se 
vzájemně časově prolínaly a překrývaly:

1. etapa (09/2012 - 09/2013): objekty A, B s 89 byty  
2. etapa (04/2013 - 04/2014): objekty C, D se 72 byty  
                                                   a 12 samostatnými garážemi 
3. etapa (09/2013 - 10/2014): objekt E s 97 byty  
                                                   a 9 samostatnými garážemi 
4. etapa (04/2014 - 04/2015): objekty H, I, J se 105 byty  
5. etapa (08/2014 - 08/2015): objekty F, G se 119 byty 

Na každou etapu byla smluvně stanovena lhůta 12 až 13 měsíců 
výstavby, což zejména u objektů E a F, které byly o dvě podlaží 
vyšší a technologicky náročnější, kladlo vysoké nároky na 
koordinaci všech profesí a důsledné dodržovaní všech dílčích 
termínů naplánovaných v harmonogramu. 

Po smluvním termínu dokončení probíhají cca 3 až 4 měsíce 
přejímky bytů jednotlivými klienty a správcem. Teprve po 
předání posledního bytu každé dané etapy klientovi investor vydá 
a potvrdí předávací protokol.

TECHNOLOGIE STAVBY

Objekty A, B, C, D, G, H, I, J jsou prakticky identické. V prvním 
podzemním podlaží, kde je použita monolitická konstrukce  
z bílé vany s hlazenou základovou deskou a epoxidovou stěrkou 
na podlaze, jsou umístěna jednotlivá garážová stání, sklípky 
zděné z Ytongu a samostatná místnost plynové kotelny. Zbývající 
čtyři nadzemní podlaží jsou pak vyzděna z nosných tvarovek a 
příčkovek Porotherm se zastropením monolitickými stropními 
deskami a osazenými prefabrikovanými balkónovými deskami. 
Prefabrikovaná je také výtahová šachta.

Objekty E, F jsou stavěny stejnou technologií, jsou pouze o 2 
podlaží vyšší.

Okna jsou bílá plastová, vstupní dveře do objektu hliníkové. 
Fasáda je provedena v kontaktním zateplovacím systému 
Baumit. Od stejného výrobce materiálu jsou i vnitřní sádrové 
omítky. Konstrukční vrstvy podlahy jsou kromě izolací z 
anhydritu. Střecha je tepelně izolována a spádována izolantem z 
polystyrenu, hydroizolace je provedena z asfaltových pásů. Část 
střešních konstrukcí je využívána jako terasa s velkoformátovými 
dlaždicemi položenými do kačírku. Zábradlí balkónů je provedeno 
z hliníkového systému Aluminco. Součástí všech bytů v prvním 
nadzemním podlaží je oplocená zatravněná předzahrádka.

V rámci finálních povrchů podlah a stěn pak součástí dodávky 
bylo i provedení keramických obkladů a dlažeb, laminátových 
plovoucích podlah. Zároveň byly všechny byty osazeny dveřmi  
a zařizovacími předměty.

Provádění finálních úprav kladlo vysoké nároky na realizační 
techniku, protože většina bytů již před dokončením měla své 
budoucí majitele, kteří měli možnost si v průběhu výstavby 
objednat provedení úprav a klientských změn v bytě dle svých 
požadavků. Můžeme proto říct, že co byt, to originál. Náročnost 
klientů a investora na kvalitu se s každou další etapou a každým 
dalším projektem zvětšuje. O tom také vypovídá vysoký počet 
pracovníků, technických dozorů investora na stavbě. 

Panorama Kyje patří k jednomu z největších bytových projektů 
společnosti PRŮMSTAV na území hlavního města Prahy  
a úspěšně se zařadil mezi obdobné bytové komplexy jako jsou 
Nová Harfa, Britská čtvrť, Kaskády Barrandov, KOTI Hyacint, 
Veronské náměstí a Viladomy Uhříněves. b
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PRAHA

DOKONČENÍ VÝSTAVBY BYTOVÉHO
KOMPLEXU PANORAMA KYJE
PRŮMSTAV: V rámci výstavby bytového projektu Panorama Kyje bylo postaveno
deset bytových domů vždy s jedním podzemním podlažím s garážovými stáními,
sklípky a čtyřmi až šesti nadzemními podlažími s byty. Výstavba zahrnovala
také dvacet jedna samostatně stojících řadových garáží a automatickou tlakovou
stanici pro posílení tlaku vody v řadu pro celou oblast bytového komplexu.
Celkem bylo postaveno 482 bytů.

 1
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OBJEKTY DOKONČENÉ 3. ETAPY

BYTY S PŘEDZAHRÁDKAMI

 1

 2

„Panorama Kyje patří k jednomu z největších bytových 
projektů společnosti PRŮMSTAV na území hlavního města 
Prahy a úspěšně se zařadil mezi obdobné bytové komplexy 
jako jsou Nová Harfa, Britská čtvrť, Kaskády Barrandov, …“

Michal Bláha, vedoucí střediska PRŮMSTAV
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JABLONOV

REALIZACE II. ÚSEKU DÁLNICE D1
JÁNOVCE-JABLONOV
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA: Realizace II. etapy výstavby slovenské dálnice
D1 v úseku Jánovce – Jablonov byla dokončena, po 3 letech prací, v listopadu
2015. Zadavatelem této zakázky byla Národná diaľničná spoločnosť. Délka nově
otevřeného úseku dálnice je 20 km a zkrátí dobu cesty o 12 minut oproti původní
trase. Dálnice odkloní dopravu především z města Levoča a obcí Spišský Hrhov,
Klčov a Nemešany, které se nachází blízko silnice I. třídy, která před otevřením
nového úseku dálnice musela denně zvládnout nápor až 15 tisíc vozidel.
Cestování je nyní nejen rychlejší, ale také bezpečnější – na přetížené silnici I.
třídy v minulosti docházelo k velkému množství vážných dopravních nehod.
Slavnostní otevření nového úseku dálnice proběhlo 30. listopadu 2015.

 1
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Společnost Stavby Mostov Slovakia v rámci Sdružení EUROVIA 
– SMS na stavbě D1 Jánovce-Jablonov II. úsek, realizovala stavbu 
celkem 7 mostů a 6 zárubních zdí. Ze 7 mostů jsou 4 dálniční,  
1 nadjezd nad dálnicí, 1 most nad dálničním převaděčem na 
silnici I. třídy a 1 most na polní cestě. Celková délka mostů je 
téměř 2,5 km.

DÁLNIČNÍ MOST PŘES KOMUNIKACI II/533 LEVOČA – SPIŠSKÁ 
NOVÁ VES

Most byl navržen jako trámový, monolitický (z předpjatého beto-
nu), kdy pro každý směr dálnice byl realizován jeden samostatný 
most v délce 60 m (celkem tedy 120 m mostní konstrukce). 
Založení mostního objektu bylo hlubinné a na velkoprůměrových 
pilotách, samotná nosná konstrukce pak byla realizována na 
pevné skruži. Teoretické rozpětí mostu je 28 + 24 metrů. Součástí 
mostu jsou také gabionová křídla na opěře O1.

DÁLNIČNÍ MOST NAD ŠIBENICKÝM POTOKEM

Most nad Šibenickým potokem je nejdelší, který společnost 
SMS v rámci výstavby II.etapy dálnice D1 realizovala. Pro každý 
směr dálnice byl opět vystavěn samostatný most - každý v délce 
640 m, celkem 1 280 m mostní konstrukce. Jedná se o spojitý, 
šestnáctipolový nosník z předpjatého betonu s dvoutrámovým 
příčným řezem. Nosná konstrukce byla na všech podpěrách 
uložena na dvojicích hrncových ložisek. Založení stavby bylo 
hlubinné, na velkoprůměrových pilotách o průměru 1 180 mm. 
Krajní opěry byly navrženy jako podpěrové pilíře pod ložisky  
s navazujícími opěrnými zdmi a s rovnoběžnými křídly. Vnitřní 
pilíře jsou šestiúhelníkové, výšky 12 až 26 metrů. Každý z mostů 
byl, vzhledem k termínům realizace (27 měsíců), budován na jiné 
skruži. Pravý objekt byl betonován na výsuvné skruži, ten levý 
pak na pevné skruži PIŽMO.

MOST NAD ŠIBENICKÝM POTOKEM

ZÁRUBNÍ STĚNA

MOST NA SILNICI I. TŘÍDY I/18

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

 1

 2

 3

 4

 Skupina a společnosti

„Most nad Šibenickým potokem je nejdelší, který 
společnost SMS v rámci výstavby II. etapy dálnice D1 
realizovala. Pro každý směr dálnice byl opět vystavěn 
samostatný most – každý v délce 640 m, celkem 1 280 m 
mostní konstrukce.“

 Jiří Fuks a David Čáp, SMS
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DÁLNIČNÍ MOST NAD POLNÍ CESTOU

Spojitý třípolový most z předpjatého betonu s dvoutrámovým 
příčným řezem, byl po 26 měsících výstavby dokončen v 
listopadu 2015. Pro každý směr dálnice byl opět realizován 
samostatný most, každý v délce 100 m. Celkem bylo vystavěno 
200 m mostní konstrukce. Založení bylo hlubinné, pilotové. Nosné 
konstrukce mostních objektů byly na opěrách uloženy na ložiska, 
pilíře jsou do nosných konstrukcí kotveny pomocí vrubových 
kloubů. Nosné konstrukce byly betonovány na pevné skruži 
PIŽMO.

DÁLNIČNÍ MOST NAD NEMEŠANSKÝM POTOKEM

Most tvoří spojitý osmipolový nosník z předpjatého betonu  
s dvoutrámovým příčným řezem. Pro každý směr dálnice byl 
vybudován jeden most v délce 300 m, celkem vzniklo 600 m 
mostní konstrukce. Založení bylo hlubinné, na velkoprůměrových 
pilotách v kombinaci s plošným založením. Nosné konstrukce 
byly betonovány na pevné skruži PIŽMO. Most byl vystavěn na  
17. kilometru dálnice D1, a to za 28 měsíců.

MOST K ODPOČÍVADLU LEVOČA

Jedná se o třípolový nosník z předpjatého betonu  
s jednotrámovým příčným řezem a vyloženými konzolami. 
Nosná konstrukce byla na krajních opěrách uložena na dvojici 
ložisek. Pilíře byly do nosné konstrukce vetknuté. Založení bylo 
hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Nosná konstrukce byla 
vybetonována na pevné skruži jako jeden betonážní celek. Délka 
mostu je 70 m a doba realizace byla 1,5 roku.

MOST NA SILNICI I. TŘÍDY I/18

Mostní konstrukce byla navržena jako dvoupolová spojitá 
desková konstrukce lichoběžníkového průřezu výšky 0,85 m  
z předpjatého betonu a s rozpětím polí 19 + 19 metrů. Nosná 
konstrukce byla vetknuta do středového pilíře, který je tvořen 
dvojicí stěnových dříků na společném základě a uložen na 
masivní okraj opěry prostřednictvím elastomerových ložisek. 
Objekt je založen plošně. Nosná konstrukce byla realizována na 
pevné skruži jako jeden betonážní celek. Most, jehož délka je  
45 m a jenž překračuje komunikace dálničního přivaděče a polní 
cestu, byl vystavěn za 4 měsíce.

MOST NAD LEVOČSKÝM POTOKEM

Mostní objekt je tvořen spřaženou nosnou konstrukcí  
z tyčových předpjatých prefabrikátů délky 18 m, dvěma krajními 
opěrami. Ty jsou zmonolitněné s nosnou konstrukcí (jedná se  
o tzv. integrovaný most) a navazují na ně rovnoběžná monolitická 
křídla. Založení mostu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách 
průměru 880 mm. Rozpětí nosné konstrukce je 17,5 m, výška 
mostu je cca 4,2 m, délka pak 20 m. Doba realizace mostu 
byla 12 měsíců. Zárubní zdi, které vymezují trasu dálnice, byly 
realizovány v celkové délce 694 metrů.

ZÁRUBNÍ STĚNY „233” A „234”

Jedná se o pilotové, kotvené, jednořadé zdi, které byly navrženy 
jako dvoustupňové. Piloty mají průměr 620 mm a délku cca 15 m. 
Rozmístění, délka a počet pilot byl dán statickým výpočtem. 
Nosná konstrukce zdí je tvořena z kotevních prahů a trvalých 

lanových zemních kotev. Kotevní prahy slouží k přenesení 
kotevních sil ze zemních kotev na pilotovou stěnu a jsou umístěné 
ve třech kotevních úrovních. Prahy jsou železobetonové, 
rozdělené dilatačními spárami. Finální úpravou zdí je kamenný 
obklad, který je kladen „na divoko“. Délka stěny „233“ je 232 m, 
stěna „234“ je vystavěna v délce 220 m.

ZÁRUBNÍ STĚNY „235-01” A „401-00.012” 

Základový pas zdi byl navržen jako monolitický, železobetonový  
o rozměru 0,6 x 0,75 m. Celková délka zdi je cca 106 m a je 
tvořena 17 dilatačními celky v 1. etáži a 2 dilatačními celky  
v 2. etáži. Dřík je také monolitický, tloušťky 0,4 m a výšky cca 5 m, 
respektive 9 m u stěny „401-00.012“. Sklon stěn je 7 : 1. Obě zdi na 
sebe přímo navazují a výsledně tvoří jednu stěnu. Na ni navazují 
svahové úpravy západního portálu tunelu Šibenik.

ZÁRUBNÍ STĚNA „235-02” 

Zeď o délce 72 metrů byla realizována na 12. kilometru dálnice 
D1. Je tvořena pilotovu stěnou stejně jako konstrukce „SO 233“  
a „SO 234“.

ZÁRUBNÍ STĚNA „41-00.022”

Základový pas zdi byl navržen jako monolitický, železobetonový  
o rozměru 0,6 x 0,75 m. Celkovou stěnu tvoří v 1. etáži 9 
dilatačních celků délky 6 m, ve 2. etáži také 9 dilatačních celků 
délky 6 až 8 m a ve 3. etáži celkem 11 dilatačních celků délky 4 až 
7,5 m. Dřík je železobetonový, monolitický. Jeho tloušťka je 0,4 m  
a výška 1. etáže je 5,6 m. Sklon líce zdi je 7 : 1, celková délka 
stěny je cca 64 m. Na stěnu navazují svahové úpravy východního 
portálu tunelu Šibenik. b 
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CHVALETICE

VÝMĚNA SVORNÍKŮ ZTUŽUJÍCÍCH 
PRSTENCŮ NA ELEKTRÁRNĚ CHVALETICE
FREYSSINET CS: Společnost FREYSSINET CS se podílela v rámci opravy třetí 
chladicí věže Elektrárny Chvaletice na výměně svorníků dvou ztužujících 
prstenců okolo prostupů stěnou chladicí věže pro zaústění kouřovodů.

28

 1

 Skupina a společnosti SPOLEČNĚ / číslo 1 / listopad 2015 - březen 2016



Společnost FREYSSINET CS realizovala dílo pro firmu BETVAR, 
hlavního dodavatele opravy pro investora Sev.en EC. S tímto 
typem a rozsahem projektu má společnost FREYSSINET CS 
zkušenosti. V letech 2005 a 2009 podobné projekty realizovala 
na chladicích věžích v Elektrárně Tušimice, o tři roky později pak 
nabyté zkušenosti měla možnost zúročit na opravě chladicích 
věží v rámci komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II. V obou 
případech se jednalo o realizaci zcela nového zaústění kouřovodů 
odsířených spalin do stěn tahových chladicích věží včetně 
realizace ztužujících prstenců a jejich sepnutí. 

PŮVODNÍ STAV

V Elektrárně Chvaletice byly v devadesátých letech 20. století do 
pláště chladicích věží číslo 2, 3 a 4 realizovány dodatečné kruhové 
otvory pro prostup kouřovodů odsířených spalin o průměru  
8,5 m. Před vyřezáním otvorů v plášti byly tyto prostupy zajištěny 
železobetonovými zesilujícími prstenci o tloušťce 250 mm a šířce 
2,5 m, provedenými z vnější strany pláště. 

Původní stavebně-technický stav zesilujících prstenců a svorníků 
byl dokumentován v posudku znaleckého ústavu STAVEXIS z 
roku 2014, ze kterého mimo jiné vyplynulo, že stav svorníků 
i příslušenství je na konci své životnosti z důvodu vysokého 
korozního poškození, které bylo patrné zejména na vnitřním 
líci pláště chladicí věže, a úroveň zjištěné předpínací síly ve 
svornících byla o cca 25 % nižší, než byla požadovaná minimální 
hodnota. Z těchto důvodů bylo nutné přistoupit ke kompletní 
výměně svorníků.

NOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Pro sepnutí ztužujících prstenců bylo projektantem zvoleno řešení 
sepnutí pomocí za horka tvářených „hladkých“ tyčí průměru      
32 mm, které mají na svých koncích za studena naválcovaný závit 
požadované délky (v tomto případě 100 mm a 200 mm). Kotvení 
tyčí bylo provedeno maticemi s kulovou plochou a roznášecími 
deskami o rozměrech 180 x 180 mm, respektive 220 x 220 mm. 
Matice byly po napnutí svorníků překryty ochrannými ocelovými 
víčky a prostor uvnitř víka byl vyplněn protikorozní hmotou. 
Celá sestava sepnutí včetně protikorozní ochrany svorníků byla 
provedena v souladu s Evropským technickým osvědčením. Pro 
každý prstenec bylo použito celkem 252 svorníků. 

POSTUP VÝMĚNY SVORNÍKŮ

Celá výměna svorníků byla rozdělena na osm etap. V každé etapě 
bylo demontováno 32 stávajících, korozí výrazně zasažených 
svorníků, a osazen a napnut shodný počet tyčí. Demontáž byla 
provedena rovnoměrně po celé ploše prstence. Vzhledem k 
výrazně proměnné tloušťce ztužujícího prstence po jeho výšce 
a tedy i výsledné potřebné délce jednotlivých tyčí byly po 
demontáži první etapy svorníků zaměřeny skutečné délky otvorů, 
podle kterých bylo možné si vytvořit poměrně přesný obrázek 
o zakřivení prstence a o délkách tyčí, které bude potřebné pro 
výměnu připravit.

Ve výrobně firmy FREYSSINET CS byly připravovány „polotovary“ 

svorníků, kde na jednotlivých tyčích byla provedena protikorozní 
ochrana a kompletní montáž pasivní, nenapínané strany 
kotvení. Takto připravené polotovary byly dopraveny na stavbu a 
osazeny do prázdných otvorů po původních, již demontovaných 
svornících. Na tyče umístěné v otvorech prstence byly osazeny 
roznášecí desky a namontovány matice s kulovou plochou. 
Následně byly svorníky předepnuty hydraulickým předpínacím 
zařízením na projektem požadovanou hodnotu. Po napnutí byla 
na napínané straně svorníků osazena ochranná víčka, která byla 
vyplněna protikorozní hmotou.

Ve společnosti FREYSSINET CS tento velmi zajímavý projekt 
zajišťovala a řídila Oblast předpínání betonových konstrukcí a 
geotechniky pod vedením Milana Kyndla. Pro tuto výrobní oblast, 
pro kterou je denním chlebem předpětí nosných konstrukcí 
mostů, znamená tento typ aplikace předpětí vítané zpestření. 
Tedy alespoň pro ty, kteří si libují ve výškách. b

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

SCHEMATICKÉ ROZMÍSTĚNÍ SVORNÍKŮ NA PRSTENCI

POHLED NA SVORNÍKY ZTUŽUJÍCÍHO PRSTENCE 

POLOTOVARY SVORNÍKŮ PŘIPRAVENÉ PRO EXPEDICI

 1

 2

 3

 4

 2  3

 4

CENA ZA INOVACI VINCI 2015 –  
REGION EVROPA  
SPECIÁLNÍ CENA POROTY: TRANSPARENTNÍ 
AKUSTICKÝ POHLTIVÝ PANEL
SMP CZ: Na základě směrnice č. 2002/49/ES Evropského parlamentu  
a Evropské rady musí všechny členské státy Evropské unie vypracovat  
strategické hlukové mapy a akční plány snižování hlukové zátěže.  
Ty mají obsahovat již konkrétní opatření ke snižování hlukové zátěže.  
V České republice je podle zveřejněných hlukových map 300 000 lidí rušeno 
ze spánku hlukem vyšším než 60 decibelů. Z výše uvedeného jednoznačně  
vyplývá, že snižování hlukové zátěže je jednou z priorit v oblasti rozvoje  
dopravy a environmentu v zemích EU.
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Sdílení a rozvoj31

Existuje celá řada typů protihlukových stěn - železobetonové, 
dřevocementové, dřevěné a hliníkové, systémy z recyklovaného 
plastu a transparentní systémy.

Značnou nevýhodou většiny výše uvedených typů je jejich 
netransparentnost. Z lidského hlediska je kontakt s okolím velmi 
důležitý. 

„Mít kontakt s okolím, zlepšit estetickou úroveň protihlukových stěn a 
přispět ke snižování hlukové zátěže, to byla naše prvotní úvaha a směr, 
kterým jsme se vydali. Zaměřili jsme se na výzkum a vývoj transparentního 
akusticky pohltivého protihlukového panelu. K naplnění tohoto cíle 
spojily své síly a odborníky tři firmy: SMP CZ, TITAN – Multiplast v čele 
s  Lukášem Hornem a AVETON spolu s Josefem Žikovským, špičkovým 
akustikem, který stojí za myšlenkou celého vývoje,“ vysvětluje Josef 
Richtr.

Cílem prací byl vývoj optimální skladby průhledných zvukově 
pohltivých panelů pro použití v protihlukových stěnách, zejména 
okolo silnic. Tyto panely musí plnit dvě základní podmínky:

1)  Co největší průhlednost. Průhledná plocha panelů musí být   
     co největší, aby byl průhled co nejméně rušen neprůhlednými   
     částmi panelů či konstrukcí stěn, a docházelo tak k co  
     nejmenšímu zkreslení obrazu a poklesu jasu scény za stěnou.

2)  Co nejvyšší hodnoty zvukové pohltivosti těchto panelů pro  
     dosažení co nejvyšší hodnoty zvukové pohltivosti DL dle ČSN  
     EN 1793 – 2.

Nastala fáze různých technických řešení, prvních prototypů a 
stovek hodin strávených ve zkušebnách a laboratořích.

Finálním řešením vývoje je transparentní štěrbinový rezonátor, 
který je tvořen nosným kovovým obvodovým rámem, ke kterému 
je z jedné strany připevněna transparentní deska (celoplošné 
plexisklo) a z druhé strany v odstupech transparentní lamely 
(laťový rezonátor z plexiskla), mezi kterými jsou vytvořeny 
štěrbiny. Těmito štěrbinami pak hluk vstupuje do vzniklé mezery 
mezi průhlednou deskou a průhlednými lamelami, kde je do 
značné míry utlumen několika absorbéry, které jsou v této mezeře 
vodorovně uspořádány.

Z hlediska zvukové pohltivosti se panel řadí do kategorie A2. 
Jedná se o absorpční stěny, které sníží při odrazu hladinu hluku  
o 4 až 8 dB.  

„Náš transparentní štěrbinový rezonátor je patentově chráněn.  
V minulosti proběhly všechny potřebné zkoušky a testy a v současné době 
čekáme na vydání protokolu o počáteční zkoušce typu. Následně bude 
tento výrobek a současně nový typ protihlukových stěn uveden na trh.“

Pro tuto inovaci jsou velmi široké možnosti použití jak ve 
veřejném, tak v privátním sektoru a hlavně ve městech a na 
vesnicích, kde umožní řidičům i obyvatelům dobrý výhled do 
okolí.

30. října 2015 se uskutečnil ve Frankfurtu nad Mohanem 
slavnostní ceremoniál VINCI INNOVATION AWARDS 2015 pro 
evropský region a nám se podařilo získat speciální cenu poroty. 
„Cenu jsme přebírali společně, jako jeden tým, byl to skvělý okamžik nejen 
pro tým, ale pro celou Skupinu SMP.“

„Mít kontakt s okolím, zlepšit estetickou úroveň 
protihlukových stěn a přispět ke snižování hlukové zátěže, 
to byla naše prvotní úvaha a směr, kterým jsme se vydali“.

Josef Richtr, výrobní náměstek SMP CZ
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Touto cestou děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli, za 
jejich pozitivní přístup, nezlomnou touhu a víru setrvat do konce, 
neuhnout z cíle a přispět k novému pohledu na možnosti využití 
protihlukových stěn. Prostě nic složitého, jen změna myšlení. b 
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TRANSPARENTNÍ AKUSTICKÝ POHLTIVÝ PANEL

SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL PŘEDÁNÍ CEN

VÝKRES FINÁLNÍHO ŘEŠENÍ

SCHÉMA PROTIHLUKOVÉ STĚNY
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PŘIHLASTE SE 
DO SOUTĚŽE CENA ZA INOVACI 
SKUPINY SMP 2016!
První ročník soutěže Cena za inovaci Skupiny SMP  
čeká na Vaše příspěvky! Soutěže se může zúčastnit každý 
zaměstnanec Skupiny SMP, pracovní kolektiv nebo 
jednotlivec. Jejím účelem je vytvořit prostor pro Vaše 
nápady a napomáhat jejich šíření ve společnostech. Vedení 
Skupiny SMP Vás proto vyzývá, abyste předložili své 
inovační návrhy v jedné ze čtyř následujících kategorií: 
POSTUPY a TECHNOLOGIE, MATERIÁLY a NÁSTROJE, 
MARKETING a SLUŽBY, MANAGEMENT. 

Od 15. 2. do 30. 9. 2016 zasílejte své návrhy na mail: 
brnusak@smp.cz

POKUD JSTE...

… vyvinuli novou metodu nebo objevili nový materiál, zařaďte je 
   do kategorie POSTUPY A TECHNOLOGIE 
… vytvořili nový materiál nebo nástroj, zařaďte je do kategorie 
   MATERIÁLY A NÁSTROJE 
… vynalezli službu pro své klienty nebo partnery, zařaďte je do  
   kategorie MARKETING A SLUŽBY 
… vymysleli novou organizaci v oblasti řízení podniku nebo 
   projektu, zařaďte je do kategorie MANAGEMENT

 
 
 
Aby byly předkládané inovace způsobilé pro účast v soutěži, musí 
být v pokročilé fázi rozpracovanosti. Porota složená ze zástupců 
společností Skupiny SMP vybere z předložených návrhů vítězné 
projekty.

CELKEM 15 INOVACÍ ZÍSKÁ OCENĚNÍ: 

1. místo v každé kategorii..................................................................15 000 Kč 
2. místo v každé kategorii..................................................................10 000 Kč 
3. místo v každé kategorii.....................................................................5 000 Kč

Cena za partnerství...............................................................................10 000 Kč 
Cena za udržitelný rozvoj...................................................................10 000 Kč 
Cena za bezpečnost...............................................................................10 000 Kč

ČASOVÝ ROZVRH:

15. 2. – 30. 9. 2016           Zasílejte své návrhy na brnusak@smp.cz. 
3. 10. – 15. 11. 2016         Vaše návrhy budou posouzeny odbornou 
                                            porotou a budou vybrány ty nejlepší  
                                            inovace. 
konec listopadu 2016    Uskuteční se slavnostní vyhlášení  
                                            a předání cen.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR VÁM MŮŽE POMOCI, NEVÁHEJTE SE  
S NÍM SPOJIT:

Antonín Brnušák:              brnusak@smp.cz,          +420 602 645 835 
Vladimír Hendrich:           hendrich@smp.cz,         +420 724 418 468 
Ivana Hlochová:                hlochova@smp.cz,      +420 602 762 739 b
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SAFEPOINT – 
ŠEST KROKŮ K ZÁCHRANĚ ŽIVOTA
PRŮMSTAV: Hlavní myšlenkou systému SAFEPOINT je 
zajištění první pomoci efektivním, správným a rychlým 
způsobem pro maximalizaci šancí na přežití postiženého  
při základních znalostech a s minimem pomůcek zachránců. 
Aktuálně je tento systém zaváděn na stavbách společnosti 
PRŮMSTAV.

Systém SAFEPOINT vychází ze způsobu ošetření 
polytraumatizovaného postiženého, tzv. ATLS protokolu® 
„Advanced Trauma Life Support“ a následně z tzv. BATLS 
protokolu® „Battlefield Advanced Trauma Life Support“, který je 
realitě a použití na stavbě bližší. Oba protokoly vycházejí  
z principu stanovení priorit a definice postupu jednotlivých kroků 
k dosažení požadovaného cíle. Využívají minimum zdrojů, času 
a schopností s velikou úspěšností záchrany života v nepříznivých 
podmínkách první pomoci. 

Dalšími faktory, které významně ovlivňovaly výslednou podobu 
systému SAFEPOINT, jsou okrajové podmínky prostředí, v 
nichž je využit. Spadá do toho doba dojezdu zdravotnické 
záchranné služby, znalosti pracovníků pro poskytnutí první 
pomoci, eliminace zbytečných činností a chyb při poskytování 
první pomoci. Nejčastěji se jedná o tyto příklady: „Lidé přihlíží, 
ale nekonají, protože mají strach pomoci“, „Lidé pomáhají, ale pomoc 
je neefektivní, protože nemají potřebné znalosti“, „Lidé pomáhají, mají 
potřebné znalosti, ale chybí potřebné vybavení pro efektivní první pomoc“.

Na základě těchto úvah byl vyvinut systém SAFEPOINT, který 
obsahuje šest kroků k záchraně života. Všechny ostatní činnosti 
jsou v tomto systému považovány za nedůležité a odložitelné. 
Neznamená to samozřejmě, že se tyto kroky nemohou provádět. 
Pokud se nehody účastní osoba, která má potřebné znalosti, je 
to jen ku prospěchu postiženého. Pokud se však tyto další kroky 
neprovedou a provede je až profesionální posádka zdravotnické 
záchranné služby, je ovlivnění šance na přežití postiženého 
zanedbatelné. 

1. ZAJISTIT BEZPEČNOST ZACHRÁNCŮ: 
Zachránce nezachraňuje, dokud není zajištěno jeho bezpečí. 
Zachraňovat ANO, ale dbát na svoje zdraví. 

2. ZAVOLAT LINKU 155: 
Klíčový krok z hlediska okrajových podmínek. Od tohoto 
okamžiku běží čas dojezdu zdravotnické záchranné služby, tedy 
zákonem stanovených 20 minut.  Obsahem hlášení má být, co se 
stalo a kde / kolik je postižených a jaký je jejich stav / jejich jména 
a přibližný věk / jméno volajícího.

3. ZASTAVIT MASIVNÍ KRVÁCENÍ:  
První život zachraňující úkon. Případné krevní ztráty by měly být 

co nejmenší. V případě vážného poranění tepny nebo žíly dochází 
velice rychle ke ztrátě krve. Zastavení krve bez nutného vybavení 
je složité, ne-li téměř nemožné. Z tohoto důvodu jsou součástí 
SAFEPOINTU škrtidla typu CAT® a SWAT® schopná zastavit  
i masivní krvácení. Škrtidlo CAT® lze nasadit pouze jednou rukou 
a škrtidlo SWAT® je možné využít jako tlakový obvaz.

4. ZAJISTIT VOLNÉ DÝCHACÍ CESTY:  
Pokud postižený nedýchá, je nutno zajistit volné dýchací cesty. 
Postačí vyčistit dutinu ústní a následně provést záklon hlavy. To 
samo o sobě způsobí uvolnění dýchacích cest a je šance, že dojde 
k spontánnímu dýchání. 

5. ZAHÁJIT RESUSCITACI:  
Resuscitace je primárně o nepřímé srdeční masáži. To znamená 
masírovat hrudník frekvencí 100x za minutu do hloubky cca 
4-5 cm. Umělé dýchání ano, ale pouze za předpokladu správné 
masáže srdce. Tj. pouze v situaci, kdy je na místě více zachránců, 
kteří jsou schopni provádět správnou kompletní resuscitaci. V 
opačném případě provádíme pouze nepřímou masáž srdce. Pokud 
existuje pochybnost, zda zahájit nepřímou masáž srdce, pak ji 
zahajujeme. Škody způsobené zahájením masáže srdce, když není 
třeba, jsou menší než jejím neprovedením. Samozřejmě nepřímou 
masáž srdce provádíme až do převzetí postiženého zdravotnickou 
záchrannou službou, nebo v případě úplného fyzického  
a psychického vyčerpání zachránce. 

6. ZAHŘÍVAT: 
V praxi se ukázalo, že ztráta tělesného tepla je významný faktor 
zvyšující úmrtnost až o 50 %. Z tohoto důvodů je důležité nejen 
chránit unikající teplo, k tomu dobře slouží izotermická folie, ale 
postiženého aktivně zahřát. To není v terénu úplně jednoduché, 
proto máme k dispozici hřející deky fungující na principu 
chemické reakce, které zajišťují teplo cca 37 °C po 8-15 minutách 
od rozbalení, a to po dobu cca 8 hodin.  

U třetího až pátého kroku hrozí poškození páteře. Pokud však 
nedojde k nápravě, tzn. zástavě krvácení a spontánnímu dýchání, 
je poškození páteře irelevantní, protože postižený nemá šanci na 
přežití. Veškeré život zachraňující kroky je potřeba dělat šetrně, 
ale účelně. 

Pokud zachránce provedl všechny kroky, tak je možné provést 
další odložitelné činnosti nebo vyčkat na zdravotnickou 
záchrannou službu.

„Celý systém je uzpůsobený tomu, aby šance na správné provedení první 
pomoci byla co nejvyšší,“ vysvětluje Rudolf Mikula.. Díky snížení 
složitosti celého systému je informování o správných postupech 
otázkou 15 minut a mohou je provádět všichni proškolení 
technici. Dostupnost systému SAFEPOINT je nastavena do 4 
minut. V případě rizikových činností (např. řezání motorovou 
pilou) jsou ochranné pomůcky doplněny o škrtidlo CAT®.

V případě, kdy pracovník není informován o správných 
postupech, má možnost si postup nastudovat z nástěnky u 
samotného SAFEPOINTU. Tím je šance na zajištění správné první 
pomoci maximalizována při využití minimálních zdrojů. 

Informativní pás je vybaven pouze tím, co je třeba k zajištění 
první pomoci tak, aby zachránce množství výbavy nemátlo. 
Obsahuje ochranné rukavice, roušku pro umělé dýchání, funkční 

Sdílení a rozvoj

     
ZAMĚSTNANCI SKUPINY 
SMP K 31. 12. 2015: 996 

79 %
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21 %Smlouva na dobu určitou: 213

Smlouva na dobu neurčitou: 786

ZDRAVOTNÍ HENDIKEP: 7, tj. 0,7 %
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velké nůžky a škrtidlo (CAT®, SWAT®), náplast, velké čtverce, 
obvaz, hřející deku a izotermickou fólii.

Celý systém SAFEPOINT je uzpůsobený pro stavební provoz  
a pro zajištění efektivní, rychlé a správné první pomoci. Finanční 
náklad na pořízení jednoho SAFEPOINTu je cca 5 000 Kč. Velkou 
výhodou je jeho jednoduchost a významné snížení počtu nutných 
školení vlastních pracovníků. b 

35

MEZINÁRODNÍ TÝDEN BEZPEČNOSTI 2015
„Buďme všichni zodpovědnými řidiči!“

Aktivita, která byla odstartována v roce 2014 ve Skupině VINCI Construction  
a která pokračovala v roce 2015 ve dnech 23. až 27. listopadu. Příležitost pro 68 000 
spolupracovníků Skupiny a jejich partnery, aby se setkali kolem hlavního tématu: 
dopravních rizik. Téma, které se dotýká řidičů nákladních vozů, osobních aut  
(při cestě mezi domovem a prací) i stavebních vozidel. Týden zaměřený na výměnu  
a sdílení dobrých praktik měl také za cíl potvrdit naše závazky v oblasti bezpečnosti 
a připomenout ambici Skupiny VINCI Construction. Tato mezinárodní aktivita je 
rovněž příležitostí pro zaměření se na prioritní osy: sběr a analýza rizikových situací, 
skoronehod a PreStart – určení rizik před započetím prací.  

FREKVENCE A ZÁVAŽNOST PRACOVNÍCH ÚRAZŮ 2015
Sledujeme míru a závažnost pracovních úrazů

Míra frekvence představuje počet smrtelných úrazů, úrazů s dočasnou nebo stálou pracovní neschopností na milion odpracovaných 
hodin. Vypočítává se vynásobením počtu úrazů (které měly za následek alespoň jeden den pracovní neschopnosti) 1 000 000  
a následně vydělením počtem odpracovaných hodin. Míra závažnosti vyjadřuje vztah mezi počtem dnů pracovní neschopnosti 
vynásobených 1 000 a mezi počtem odpracovaných hodin.

MÍRA FREKVENCE

0 0

0 0

0 0

5, 7

0 0

9, 1 0, 53

MÍRA ZÁVAŽNOSTI
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NADACE VINCI

JEDNEJME TAK, ABY KAŽDÝ NAŠEL SVÉ
MÍSTO VE SPOLEČNOSTI
Sociální vyloučení je stále palčivějším problémem moderních společností, 
což platí i pro tzv. vyspělé země. V současných podmínkách nabývá tento 
fenomén na naléhavosti - zpomalení světové ekonomiky se totiž primárně 
dotýká již beztak zranitelných skupin obyvatelstva.

 1

Sdílení a rozvoj
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INFORMAČNÍ PÁS PRO ZACHRÁNCE 1

FREYSSINET CS

ARKO TECHNOLOGY

OK TŘEBESTOVICE

PRŮMSTAV

SMP CZ

SMS

„Celý systém SAFEPOINT je uzpůsobený pro stavební provoz 
a pro zajištění efektivní, rychlé a správné první pomoci.“

 Rudolf Mikula, hlavní stavbyvedoucí PRŮMSTAV

0, 56
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                           „VIDĚLA JSEM   
                           ÚZKOU SOUVISLOST 
                           MEZI MOU PROFESÍ  
                           A PROJEKTEM 
                           NADACE VINCI,“ 
                                                vysvětluje Irena Studená.

Irena Studená se v loňském roce stala spolupatronkou organizace 
Borůvka Praha. Ta zajišťuje a podporuje projekty, jejichž cílem 
je integrace lidí s tělesným hendikepem do běžné společnosti. 
Jedná se o široké spektrum aktivit, mezi nimiž je například 
projekt Pracuji, tedy jsem!, provoz obchodů Borůvka s výrobky 
chráněných dílen a Koloběh, charitativní obchod s oblečením 
anebo tréninkové pracoviště Ta kavárna.

Ireno, jak jsi se stala patronkou?

Oslovila mě Ivana Hlochová. Vysvětlila mi, co patronství obnáší. 
Zjistila jsem, že mohu snadno pomoci dobré věci, tak jsem do toho 
šla.

Proč sis vybrala právě Borůvku? Čím pro Tebe byl ten 
projekt zajímavý?

Projekt Borůvky Pracuji, tedy jsem! úzce souvisí s mojí profesí 
personalistky. Zajímalo mě, jak se lidé s tělesným hendikepem 
mohou uplatnit v kavárně. Na Borůvce mi bylo sympatické, že 

žádala jen o část potřebné částky a zbytek si chtěla uhradit sama. 

Jaké bylo být patronkou a co Ti to přineslo?

Byla to zajímavá zkušenost. Měla jsem možnost nahlédnout do 
trochu jiného světa. Věřím, že má smysl něco dělat pro druhé. 
Přineslo mi to radost a dobrý pocit z toho, že jsem mohla pomoci 
dobré věci.

V čem přesně spočívalo Tvé zapojení?

Borůvku jsem spolu s kolegy navštívila. Seznámili jsme se  
s její činností a projekty. Prohlédli jsme si obchůdek a zejména 
Ta kavárnu, pro kterou Borůvka žádala příspěvek na nákup 
chladicího boxu. Měla box pouze zapůjčený a potřebovala ho 
vrátit. 

Potom jsme s kolegyní, spolupatronkou Annou Janouškovou z 
firmy Cegelec,  prezentovaly před komisí Nadace VINCI žádost 
Borůvky a doporučily poskytnout příspěvek v plné výši. Nakonec 
komise na náš návrh odsouhlasila zaplacení celé částky potřebné 
na nákup boxu.

Doporučila bys takovou zkušenost svým kolegům?

Doporučila. Člověka taková zkušenost donutí k zamyšlení nad 
životem a prioritami.  
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Skupina VINCI, která je světovým lídrem v oblasti stavebnictví 
a koncesní činnosti, se od počátku své existence snaží stírat 
hranice mezi ekonomikou a sociální problematikou, protože 
rozvoj jedné oblasti je nemyslitelný bez – nebo dokonce na 
úkor – druhé. Cílem je prolomení bariér mezi oblastí ekonomiky 
a sociální problematiky, mezi světem podnikání a činností 
občanských sdružení a podpora jejich spolupráce. 

LIDSKÁ PARTNERSTVÍ

Nadace VINCI si vytkla za prvořadý cíl bojovat proti sociálnímu 
vyloučení. Působí jako spojnice mezi odbornými kompetencemi 
zaměstnanců Skupiny a iniciativami zaměřenými na sociální 
integraci. Nadace proto podporuje projekty v regionech, kde může 
dlouhodobě počítat se zapojením a profesionalitou zaměstnanců 
Skupiny. V průběhu let se tato lidská partnerství, která vznikla 
a rozvíjejí se s podporou Nadace VINCI, stala prostorem 
pro vzájemně vysoce obohacující zkušenosti, a to jak pro 
předkladatele projektů, tak i pro zaměstnance Skupiny VINCI.

Tím, že našim zaměstnancům umožňujeme, aby prostřednictvím 
Nadace VINCI dali své odborné znalosti a kompetence do služeb 
předkladatelů sociálních projektů z řad občanských sdružení, 
chceme rozvíjet základní hodnoty lidské solidarity jako součásti 
naší firemní podnikatelské kultury a podporovat občanskou 
angažovanost každého z nás.

PODPORA PŘÍSTUPU K ZAMĚSTNÁNÍ

Najít své místo ve společnosti znamená především mít práci. 
Proto Nadace VINCI podporuje iniciativy, které se zasazují o 
pracovní integraci sociálně vyloučených osob, zajišťují jejich 
odborné vzdělávání a získání potřebné kvalifikace nebo podporují 
jejich mobilitu, což jsou nezbytné podmínky pro to, aby tyto osoby 
našly zaměstnání a udržely si ho.

ŽÍT SPOLEČNĚ, NE VEDLE SEBE

Vývoj společnosti směrem k individualismu a uzavírání se do 
sebe je často připomínaný fenomén. Nicméně celá řada sdružení 
vyvíjí již několik let snahy o realizaci politiky sociální soudržnosti 
v praxi. Nadace VINCI podporuje především iniciativy zaměřené 
na pomoc mládeži a podporu rozvoje občanské společnosti, 
sociální integraci nejvyloučenějších osob a zajištění přístupu  
k bydlení pro nejchudší skupiny obyvatelstva.

Nadace VINCI propojuje závazky naší Skupiny s angažovaným 
přístupem našich zaměstnanců. Na základě finanční pomoci 
sdružením bojujícím proti sociálnímu vyloučení a také podpory 
jejich projektů ze strany našich zaměstnanců usilujeme o to, 
aby každý našel své místo ve společnosti, a umožňujeme nejvíce 
ohroženým či vyloučeným osobám přístup k zaměstnání, 
abychom nežili vedle sebe, ale společně. Budeme-li působit jako 
spojnice mezi jednotlivými oblastmi činností, u nichž hrozí 
snadné rozvírání sociálních nůžek, můžeme v rámci partnerské 
spolupráce se zainteresovanými stranami zapojenými do boje 
proti jakékoliv formě vyloučení přispět ke zvýšení solidarity a 
občanského povědomí.

NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE

Nadace VINCI za dobu své působnosti od roku 2008 v České 
republice podpořila 62 projektů v celkové výši 9 446 427 Kč a do 
občanských aktivit zapojila 71 zaměstnanců z řad společností 
Skupiny VINCI. V roce 2015 pak 12 patronů a patronek pomohlo 
získat občanským iniciativám částku 800 039 Kč. Všem patří 
velké poděkování!

Máte zájem dozvědět se více informací o Nadaci VINCI, roli 
patrona, patronky? Podívejte se na webové stránky  
www.nadacevinci.cz, oslovte kolegyně Ivanu Hlochovou, Zuzanu 
Přibilovou a Moniku Vrňákovou, které se rády o své zkušenosti 
patronek podělí. 
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ORGANIZACE BORŮVKA
zajišťuje, podporuje a organizuje projekty vedoucí  
k integraci dětí a osob s tělesným hendikepem do 
běžného každodenního života.

CENTRUM ROSA
podpořené Nadací v roce 2015 propojuje děti, mládež  
se společenským a komunitním životem seniorů.

ABSOLVENTI PROGRAMU
Pracuji, tedy jsem! zdárně ukončili svoje roční  
působení v Ta kavárně a obchůdku Borůvka.

 1

 2

 3

63
projektů

71
patronací

9 446 427 Kč
nadačních příspěvků

 3 

Sdílení a rozvoj

NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE 
KLÍČOVÉ ÚDAJE OD ROKU 2008
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„Na práci stavbyvedoucího 
je skvělé především to, že je 
neuvěřitelně různorodá“

Jiří Běhal
stavbyvedoucí PRŮMSTAV

V patnácti letech pro mě nebylo jednoduché 
rozhodnout se, co chci přesně dělat. Stavební 
průmyslovka, kterou jsem vystudoval, byla přímo 
v ulici, kde jsem bydlel, a možná právě proto padl 
výběr na tuto školu. Po ukončení studia jsem 
nejprve nastoupil na pozici mistra a po několika 
letech se stal stavbyvedoucím.
Na práci stavbyvedoucího je skvělé především 
to, že je neuvěřitelně různorodá. Není stejné 
stavby. Není stejného dne. Každý den probíhá 
kontrola díla subdodavatelů, koordinace řemesel, 
řešení technických problémů. Večer pak zařizuji 
objednávky, kontroly výměr k fakturaci a souhrn 
všech prací zapisuji do stavebního deníku.  
Kdybych měl jednoduše popsat práci stavbyve-
doucího, řekl bych, že to znamená řešit problémy, 
které nejde vyřešit. Nakonec si ale samozřejmě 
vždycky poradíme. Samotné práce obecně fun-
gují v takové sinusoidě.
Rozběh stavby probíhá relativně v klidu, podle 
připraveného harmonogramu a bez výrazných 
komplikací. Obrat nastává s příchodem řemesel 
a situace už se pak příliš nemění až po kolau-
daci, respektive předání zakázky. V tomto období 
bychom potřebovali, aby měl každý den alespoň 
25 hodin. Závěrečné předávání bytů klientům už 
je pomyslná třešnička na dortu. Samozřejmě jde 
vždycky všechno lépe, když se sejde dobrá parta 
a spolupráce zároveň běží na potřebné úrovni. 
Já jsem to například zažil u projektu Rezidence 
Prague Towers s developerem Central Group. 
Jednalo se o stavbu s kvalitním projektem a kom-
fortním časem pro výstavbu. Spolupracoval jsem 
nejen s kolegy, se kterými jsme vytvořili dobrý a 
produktivní kolektiv, ale také s profesionálními 
subdodavateli. 
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„Na každé stavbě, kterou 
jsem realizoval, jsem nechal 
kousek svého srdce“

Radek Boráň
stavbyvedoucí ARKO TECHNOLOGY

Ke stavebnictví jsem se dostal už v mládí, kdy 
jsem každý víkend pomáhal u babičky s rekon-
strukcí rodinného domu. Po dědovi jsem zdědil 
technické myšlení a organizační schopnosti. Při 
studiu na gymnáziu jsem se proto rozhodl, že 
budu studovat právě stavební obor. Po ukončení 
studia na VUT FAST v Brně, obor pozemní 
stavitelství, jsem svou stavební praxi zahájil jako 
mistr na rekonstrukci rodinného domu a po třech 
letech na dalších stavbách jsem se vypracoval na 
pozici stavbyvedoucího. Na své práci mám rád 
to, že něco tvořím a ta práce je za mnou vidět. 
Rád organizuji, řeším problémy a vedu lidi k 
úspěšnému dokončení projektu. Když máte děti, 
můžete jim říct „tohle jsem stavěl nebo rekon-
struoval“. Tedy třeba u rekonstrukce kanalizace 
toho po vás zrovna moc vidět není, ale stejně 
jsem hrdý na to, co jsem kde dokončil…
Cesta k dokončení zakázky vždycky vede přes 
nezbytné každodenní úkoly. Pro mě to například 
znamená zkontrolovat pracoviště a rozdat úkoly, 
objednat materiál a současně řešit aktuální prob-
lémy, které se na stavbě objeví. Jednat se sub-
dodavateli a zástupci investora. A samozřejmě 
vést stavební deník a deník BOZP. Každá stavba 
zároveň prochází několika fázemi – začíná 
získáním zakázky a předvýrobní přípravou. Při 
samotné realizaci je pak zásadní dodržet termín 
dokončení a splnit finanční plán. Současně vše 
zvládnout tak, abychom stavbu předali bez vad 
a nedodělků. Znamená to velký objem práce, při 
které se ale nemohu spolehnout pouze na své 
odborné technické znalosti – kdybych měl práci 
stavbyvedoucího popsat v pěti slovech, byla by to 
zodpovědnost, nasazení, tolerance, diplomacie a 
psychologie. 
Přestože je průběh realizace zakázky náročný 
proces, tak mám při jejím dokončení a balení 
věcí zvláštní pocit, jako bych o něco v životě 
přicházel. V podstatě každá stavba, na které 
jsem se nějakým způsobem podílel, byla mojí 
srdeční záležitostí. Na každé stavbě, kterou jsem 
realizoval, jsem nechal kousek svého srdce. 
Nejvýznamnější pro mě byla současně hned ta 
první a druhá, na kterých jsem v ARKO  
TECHNOLOGY pracoval: Zlepšení infrastruktury 
kanalizace v Prostějově – 1. a 2. část. V Prostějově 
jsem se před dvaačtyřiceti lety narodil a později 
tam chodil na Gymnázium Jiřího Wolkera. Při 
realizaci jsem tam potkal spoustu zajímavých lidí, 
kteří obohatili můj život. 
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„Na mé práci se mi nejvíce 
líbí, že vytvářím hmatatel-
nou věc – mosty, které budou 
sloužit dalším generacím“

Pavel Poláček 
stavbyvedoucí SMP CZ

Obor stavebnictví mě zajímal od útlého věku. 
Vyrůstal jsem v rodinném domě, kde bylo pořád 
co opravovat, předělávat, budovat. Navíc jsem 
měl vzor ve svém tátovi, který stavební obor také 
vystudoval. Měli jsme malou rodinnou stavební 
firmu, ve které jsem později v průběhu studia 
pomáhal. Do SMP CZ jsem nastoupil jako absol-
vent ČVUT v roce 2000. Začínal jsem jako asis-
tent stavbyvedoucího, prošel praxí na stavbách 
jako mistr a nyní působím jako stavbyvedoucí na 
rekonstrukci Nuselského mostu.
Na mé práci se mi nejvíce líbí, že vytvářím  
hmatatelnou věc – mosty, které budou sloužit 
dalším generacím. Neustále získávám zkušenosti 
a nové dovednosti - kromě odborné činnosti se 
rozvíjím i v dalších oblastech jako je organizace, 
práce s lidmi a plánování. Současně musím zvlá-
dat kontrolu nastavených cílů, ekonomiky stavby 
a jsem za to všechno zodpovědný.
Začátek nové stavby je vždycky vstup do nového 
prostředí a trochu krok do neznáma. Noví in-
vestoři, kolegové, subdodavatelé a další. Nejprve 
probíhají základní práce nutné pro rozjezd stav-
by, ale brzy se v krajině začínají tyčit první pilíře 

„Na mé práci mě baví velká 
rozmanitost stavebních 
zakázek“

Ladislav Mucha
stavbyvedoucí FREYSSINET CS

Co mě přivedlo ke stavebnictví? Můj strýc,  
architekt, pracoval na stavbě nové Asuánské 
přehrady a stěhování chrámu Abú Simbel. Měl 
spoustu fotek a dovedl o stavbách úžasně vy-
právět. Mně se to moc líbilo, a když jsem vybíral 
střední školu, volba padla jasně na „stavárnu“.
Stavbyvedoucím jsem se samozřejmě nestal 
hned. Začínal jsem jako mistr a pracoval jsem 
také jako reklamační technik. 
Na mé práci mě baví velká rozmanitost staveb-
ních zakázek. Žádná stavba ale není úplně  
jednoduchá, vždycky se během ní vyskytne 
spousta různých problémů, které je nutné  
operativně řešit. Konkrétně vždycky záleží na 
tom, na kolika a na jakých zakázkách zrovna  
pracuji. Většinou se jedná o více realizací na-
jednou, takže mám pracovní dny hodně různé. 
Obecně se dá říci, že pro mě pracovní den začíná 
už v autě, následuje kontrola stavby  
a plánování práce na další dny. V průběhu 
dne probíhají jednání s investorem, porady s 
parťákem nebo stavbyvedoucím subdodavatele, 
zároveň řeším zajištění dodávky materiálu a 
potřebných služeb. Práce stavbyvedoucího je 
dřina, výsledek ale vždycky stojí za to. Pro mě 
byla zatím nejzajímavější zakázkou rekonstrukce 
barokního mostu ve Žďáru nad Sázavou. Byla to 
moje vůbec první rekonstrukce mostu a hned 
historického. 

a zahajujeme práce na nosné konstrukci mostu. 
Tyto práce probíhají relativně rychle a most nám 
roste před očima. Úplně nakonec provádíme 
vybavení mostu jako např. římsy, svodidla a sa-
motnou vozovku. Před tím, než stavbu předáme 
investorovi, musí proběhnout zatěžovací zkouška 
a případné odstraňování vad a nedodělků. Sami 
zpětně vyhodnocujeme, zda realizace zakáz-
ky proběhla podle plánů. Jako stavbyvedoucí, 
zodpovídám za to, abychom zakázku odevzdali 
v potřebné kvalitě a plánovaném termínu. Běžný 
pracovní den pro mě začíná dispečinkem s 
technikem, kde vyhodnotíme stanovené cíle 
předchozího dne. Potom probíhá pětiminutovka 
s dělníky, kdy jim rozdělím jednotlivé pracovní 
úkoly. Následuje pochůzka po stavbě, kontrola 
dodržování BOZP a provádění prací. Pak mě 
čeká práce v kanceláři – vyřizování e-mailové 
pošty, sledování ekonomiky stavby, plánování 
a koordinace prací se subdodavateli, kontrola a 
aktualizace harmonogramu, vyřizování objedná-
vek, zápis do stavebního deníku, ….. Každý den 
se přitom vyskytne spousta úkolů, které musíme 
řešit na místě a ihned.
V posledních patnácti letech jsem se podílel 
na mnoha zakázkách, nejvíc ale vzpomínám na 
stavbu dálničního mostu v inundačním území 
Lužnice ve Veselí nad Lužnicí. Především pro 
velikost a délku objektu a s tím související délku 
trvání stavby. Výjimečné bylo také okolí, prostře-
dí krásné jihočeské přírody a mnoho příjemných 
lidí, se kterými jsem měl možnost na projektu 
spolupracovat. 
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bude dobře vařit, a nízkoprahové komunitní centrum.

V čem pracujete jinak?

Na bezdomovectví se snažíme nahlížet jinak. Vycházíme  
z toho, že lidé bez domova jsou sami experty, expertkami na 
svou situaci a jsou aktéry a aktérkami svého života. Věříme, 
že se správnou podporou dokáže každý člověk bez domova 
dosáhnout významných pozitivních změn. Spíše než „služby“ 
nabízíme partnerství. Projekt Kuchařky bez domova by se jednou 
měl stát sociálním podnikem, který nabídne ženám bez domova 
skutečnou práci a profesní rozvoj ve skutečném pracovním 
prostředí – tedy možnost, na niž běžně nedosáhnou.

Poslání organizace Jako doma se dá shrnout následovně: 
„prostřednictvím emancipace a posilování žen v sociální tísni 
usilujeme o ukončení bezdomovectví a odstranění sociálních  
a genderových nerovností“.

Existuje definice bezdomovectví?

Za lidi bez domova považujeme lidi, kteří jsou ohroženi ztrátou 
bydlení, bydlí v provizorních podmínkách nebo bydlení již 
nemají. 

Kolik lidí je dnes v České republice bez domova? 

Český statistický úřad, na základě sčítání z roku 2011, uvádí  
11 496 lidí bez domova v celé České republice, z toho pak  
21,5 % žen. Tento výzkum probíhal pouze mezi lidmi, kteří využí-
vají některé sociální služby nebo zařízení. Podle odhadu expertů 
byl však počet lidí bez domova ve zmíněném roce až třikrát vyšší.

Zejména u žen bez domova se objevuje tzv. skryté bezdomovectví. 
Ženy nejsou na ulici, nevyužívají sociální služby, ale fakticky svůj 
domov nemají, přebývají u známých, přátel, partnerů, často ve 
velmi nevyhovujících podmínkách. Ve strachu ze ztráty nejistého 

bydlení mnohdy snáší ekonomické vydírání, ponižování, násilí.

Jaký je vývoj bezdomovectví za posledních deset let a 
předpoklad do budoucích let? 

Předpokládá se, že počet lidí bez domova bude narůstat. Hlavní 
město Praha vypracovalo koncepci návrhů řešení problematiky 
bezdomovectví v Praze v letech 2013-2020. Dle informací v ní 
uváděných se počty lidí bez domova v Praze v roce 2014 odhadují 
na 6 600, v roce 2020 se pak dokonce odhaduje, že se bude jednat 
přibližně o 13 000 osob bez domova. Jde samozřejmě o odhady, 
které mohou být odlišné v nejrůznějších směrech, nicméně 
trend nárůstu počtu lidí bez domova v našem hlavním městě v 
nejbližších letech je nepochybný.

Co patří mezi jeho nejčastější příčiny?

V drtivé většině případů se jedná o kombinaci několika příčin, 
zejména nedostatek cenově dostupného bydlení. Ztráta 
zaměstnání. Zadlužení. Rozvod či rozpad rodiny. Domácí násilí. 
Nedostatečné sociální zázemí, nefunkční rodinné a jiné sociální 
vazby - mládež z dětských domovů, lidé propuštění z vězení. 
Fyzická, psychická nemoc. Závislosti.

Často se také obtížně určuje, co je příčinou a co následkem. Je 
člověk duševně nemocný proto, že skončil na ulici, nebo skončil 
na ulici proto, že je duševně nemocný? 

Lze obecně charakterizovat lidi bez domova? Která skupina 
je nejvíce ohrožena bezdomovectvím?

Pokud vycházíme z dat Českého statistického úřadu, typický 
bezdomovec je muž mezi 45-49 lety, vyučený, svobodný nebo 
rozvedený. Je ovšem potřeba brát v potaz fenomén skrytého 
bezdomovectví, které se mnohem častěji týká žen. Do oficiálních 
dat se tak velká skupina žen bez domova vůbec nedostane.

Je možný návrat z ulice do běžné společnosti? Kolika lidem 
se to podaří, případně co je dle Vás nejsilnější brzdou?

Návrat určitě možný je. Na základě zkušeností ze zahraničí se 
velice osvědčilo zajištění důstojného, bezpečného a finančně 
dostupného bydlení, tzv. housing first. Úspěšnost takového 
přístupu se uvádí kolem 80 %. Co se týče přístupu k tomuto typu 
bydlení v České republice, tak jsme teprve na začátku.

Co by dle Vás nejvíce pomohlo k vyřešení této problematiky?

Je to sociální bydlení, využití opuštěných nevyužívaných domů 
a bytů. V České republice je zatím vládou schválena koncepce 
sociálního bydlení. Na jejím základě by měl vzniknout zákon o 
sociálním bydlení. Podrobnější informace o sociálním bydlení lze 
najít na webových stránkách www.socialnibydleni.org/cs.  

„… počty lidí bez domova v Praze v roce 2014 se odhadují na  
6 600, v roce 2020 se pak bude jednat přibližně o 13 000…“

„Český statistický úřad uvádí 11 496 lidí bez domova v celé 
České republice…“

Inspirace43

PROŽIJTE S NÁMI ŽIVOT PLNÝ BAREV
Skupina SMP: Chceme, aby k zásadám našich společností 
patřila spravedlivá personální politika, která odpovídá 
platným zákonům a je prostá jakékoli diskriminace 
založené na pohlaví, věku, mravech, rasové, etnické či 
státní příslušnosti, hendikepu a náboženském, politickém 
či odborovém přesvědčení. Personální politika založená na 
respektu vůči ostatním.  
 
Naší snahou je, abychom naši firemní kulturu společně 
postavili na hodnotách, jakými jsou důvěra, respekt, 
solidarita a přesvědčení, že lidé mají přednost před systémy 
a že předpokladem každého úspěšného projektu je spojení 
individuální iniciativy s kolektivní prací.

Přicházíme proto s projektem VIGEO - Prožijte s námi život 
plný barev, který je nedílnou součástí kultury Skupiny VINCI. 
Projektem zaměřeným na témata diskriminací, rovných 
příležitostí a propagace kulturních rozmanitostí.  V rámci něj 
chceme vytvořit prostor k diskuzi, dát možnost vyjádřit se  
k různým sociálním a společenským tématům, seznámit se  
s touto problematikou. 

SUPERHRDINKY  
ANEB MŮJ SVĚT BEZ DOMOVA 
 
Patří svět někomu? Patří někdo sem a jiný někam jinam? 
Mění domov duši? Existuje bez-domov, anebo máme všichni 
papuče? Může být manžel vycpaný molitanem? Patří 
mušle domů? Mohou šneci cestovat? Čemu se smějeme, 
když nemáme kde? V rámci projektu Prožijte s námi život plný 
barev otevíráme téma extrémního sociálního vyloučení 
– bezdomovectví a zaostříme blíže na ženy bez domova. 
Chceme upozornit na fenomén ženského bezdomovectví, 
ukázat na stereotypy, předsudky a mylné představy ve 
společnosti, které se k ženám a obecně lidem bez domova 
váží.

Zima, samota, hlad, zoufalství, nádražní haly, lavičky v parcích, 
smutek… slova, pocity, které se nám vybaví při vyslovení 
bezdomovec, bezdomovkyně. Máme pocit, že tohle ne příliš 
voňavé téma se přece nás netýká, že se nám to nemůže stát?

Karolínu Panuškovou z organizace Jako doma jsme pozvali k 
rozhovoru a zeptali se:

Karolíno, organizace Jako doma se zabývá tématem 
bezdomovectví, respektive zaměřuje se hlavně na ženy bez 
domova. Co bylo hlavním impulsem k jejímu založení? Na 
čem aktuálně pracujete a jaké jsou Vaše cíle?

Nezisková organizace Jako doma - Homelike se jako první v České 
republice zabývá genderově-specifickým bezdomovectvím. 
Začali jsme s výzkumným projektem Zpátky ze dna: Zaostřeno na 
ženy, který zaznamenává osobní příběhy žen bez domova. Spustili 

jsme také kampaň, která měla za cíl přiblížit téma ženského 
bezdomovectví širší veřejnosti.

V létě 2013 jsme začali s projektem Kuchařky bez domova. Ženy 
bez domova nabízejí jídlo vlastní výroby na nejrůznějších 
farmářských trzích, festivalech a dalších akcích pro veřejnost v 
Praze a dalších místech České republiky, obvykle za dobrovolný 
příspěvek. Rozhovory s Kuchařkami nad skvělou polévkou, 
topinkou s pomazánkou či plněnou palačinkou pomáhají 
odstraňovat předsudky vůči lidem bez domova, které se ve 
společnosti objevují. Za dobu, co Kuchařky bez domova fungují, si 
už získaly renomé a začaly se věnovat i cateringu. Vznikla z nich 
však také vzájemně se podporující skupina, která si pomáhá řešit 
nejrůznější krizové situace.

Od založení Jako doma vidíme, že s ženským bezdomovectvím je 
úzce spjato násilí na ženách – ať už jako příčina nebo doprovodný 
jev anebo obojí. Proto jsme se na násilí na ženách v souvislosti s 
tísnivou sociální situací zaměřili v projektech - Ženy sobě, Společně 
pro ženy: pojďme o tom mluvit. Spolupracujeme s řadou českých i 
zahraničních partnerských organizací z neziskového sektoru 
(sociální kurátorky/-ři, sociální pracovnice/-i věnující se práci s 
lidmi bez domova, se sexuálně pracujícími, ženami z azylových 
domů, drogově závislými apod.) a usilujeme o vytvoření 
komplexního systému podpory, který by byl schopen reagovat 
na problémy související s tísnivou životní situací v celé jejich šíři. 
Kromě podpory žen bez domova v řešení otázek jako jsou dluhy, 
bydlení, sociální dávky či odebrání dítěte, nám jde o vytvoření 
bezpečného prostoru, kde se ženy bez domova mohou pravidelně 
potkávat, odpočívat a trávit čas společně. Organizujeme filmový 
klub a divadelní skupinu. Naším velkým plánem do budoucna je 
zřídit veganské bistro s prostornou kuchyní, kde se Kuchařkám 
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STUDENTI  
NA NAŠICH STAVBÁCH
PRŮMSTAV, SMP CZ: Studenti Technické univerzity, oboru 
pozemního stavitelství, ve Štrasburgu navštívili stavby 
rezidenčního domu Britská čtvrť a podzemního  
vodojemu Laurová, obě v Praze 5.

Cílem těchto pobytů, které si studenti organizují v rámci své 
výuky, je poznávat svět stavebnictví, jiné kultury a objevovat 
zvyklosti stavění v různých zemích. Věříme, že jejich průvodci 
Vladimír Hendrich, Ivana Hlochová, Jaromír Hotovec, Pavel  
Janda a Jan Klesa přispěli k naplnění jejich očekávání. 
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FINANČNÍ DAR NADAČNÍMU  
FONDU HOMOLKA 
SMP CZ: Na konci roku 2015 společnost SMP CZ darovala 
Nadačnímu fondu Homolka částku 100 000 Kč. 

Společnost SMP CZ pravidelně přispívá na pořízení různých zdravot-
nických potřeb, a pomáhá tak dětským i dospělým pacientům Nemoc-
nice Na Homolce. V uplynulých letech se jednalo například o robotický 
operační systém, vybudování Centra navigované srdeční katetrizace, 
nákup mamografu, přenosného ultrazvukového přístroje pro interní 
oddělení, moderních přístrojů pro kardiologické oddělení - jako jsou 
defibrilátory, pulzní oxymetry, atd.   

   

SETKÁNÍ 
S KLUBEM SENIORŮ 
PRŮMSTAV, SMP CZ: Rok 2015 byl pro naše seniory bohatý  
na společné akce a setkání. Tradiční podzimní setkání v rámci 
Klubu seniorů PRŮMSTAVU, které se uskutečnilo na zámku Kačina, 

 
 

 
 
bylo obohaceno o návštěvu stavby rekonstrukce Národního 
muzea. Prohlídku stavby, seznámení s historií a plánovanou 
rekonstrukcí pro seniory zorganizoval a připravil hlavní stavby-
vedoucí Milan Štefl. Bývalí zaměstnanci - senioři SMP CZ si pak  
v prosinci udělali radost společným předvánočním setkáním.      
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CHCEME BÝT DOBRÝMI SOUSEDY 
PRŮMSTAV, SMP CZ: Už několik let, pravidelně vždy v červ-
nu a v prosinci, vyhlašujeme sbírku Dobrý soused. Jejím 
hlavním smyslem a cílem je hmotná podpora neziskových 
organizací a současně osobní zapojení našich kolegů. 

Prostřednictvím této spolupráce naplňujeme princip „sousedské“ 
pomoci. Organizace, kterým pomáháme, totiž sídlí, stejně jako 
my, na Praze 8. Dlouhodobě podporujeme takové, o kterých víme, 
že pracují zodpovědně a svým klientům poskytují kvalitní  
péči – Azylový dům sv. Terezie a Útulek Bohnice.

Azylový dům sv. Terezie v Karlíně, který provozuje Arcidiecézní 
charita Praha, nabízí své služby a zázemí lidem, kteří se ocitli bez  

 
domova. U sv. Terezie nově funguje také speciální program MÁŘÍ, 
který se zaměřuje na ženy. Tuto službu často využívají maminky  
s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci. Útulek Bohnice sídlí 
v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích a stará se o zvířata 
pacientů, kteří to z důvodu své hospitalizace nemohou sami 
zvládnout.

Před Vánocemi jsme se znovu přesvědčili, že pomáhat druhým 
není těžké. Všechno, co potřebujete, jsou ti správní kolegové. Lidé, 
kteří věnují svůj čas tomu, aby vybrali nebo nakoupili věci, které 
poslouží někomu dalšímu, ale také gentlemani, kteří Vám pak 
pomohou tu obrovskou spoustu věcí přestěhovat. Ti naši,  
z PRŮMSTAVU a SMP CZ, znovu ukázali, že takoví jsou.  

PARTICIPATIVNÍ PF 2016 
PRŮMSTAV: Na přelomu roku 2015 jsme prostřednictvím 
participativního PF poskytli finanční podporu ve výši  
100 000 Kč sdružení HAIMA CZ. To pomáhá dětem, které 
se léčí na Klinice dětské hematologie a onkologie Fakultní 
nemocnice Motol v Praze s onemocněním krvetvorby a s 
onkologickým onemocněním. Náš dar byl využit na nákup 
rehabilitační pomůcky, která dětem usnadní návrat do 
běžného života.

K tomu, abychom pomohli druhým, jsme využili také tombolu 
na našem vánočním večírku. Dárky do tomboly jsme nakoupili 
v obchodě Borůvka, který byl, mimo jiné, v roce 2015 podpořen 
Nadací VINCI v České republice. V Borůvce prodávají zboží 
chráněných dílen z celé České republiky a jejich nákupem 
jsme přispěli k fungování tréninkových pracovišť pro lidi se 
zdravotním hendikepem. 

Za prodej lístků do vánoční tomboly jsme vybrali částku 16 222 
Kč. Vybrané peníze jsme opět věnovali sdružení HAIMA CZ, které 
je použije na rehabilitační pobyt pro děti po dokončení léčby.    

VÁNOČNÍ TRHY  
S NADACÍ VINCI 
PRŮMSTAV: Máte rádi předvánoční trhy, na kterých můžete 
nachytat tu správnou atmosféru, inspiraci a nakoupit 
drobnosti pro své nejbližší? My také! Proč se při tom ale 
mačkat na přeplněných náměstích, řekli jsme si a udělali 
jsme to po svém… Vybrali jsme to nejlepší od organizací, 
které byly v letošním roce podpořeny Nadací VINCI v ČR, 
a přivezli to do našich kanceláří.

Otevření trhů jsme spojili s ochutnávkou nakládaných sýrů z 
organizace PORTUS. V rámci projektu Dobroty s příběhem tam 

lidé se zdravotním hendikepem vyrábí vynikající nakládané 
hermelíny nebo romadury. A tyhle dobroty nejen chutnají, také 
skvěle vypadají. A to tak, že mnoho z nás neodolalo a pořídilo 
hned několik sklenic jako vánoční dárky.

Dárky na trhy jsme nakoupili v obchodu Borůvka. Sídlí na 
Vyšehradě a najdete v něm produkty chráněných dílen z celé 
České republiky. Nabídka byla pestrá a platilo pravidlo, že kdo 
dřív přijde, ten bere. A že některé kousky zmizely opravdu 
rychle…!

Nákupem výrobků z Borůvky jsme podpořili stejnojmenné 
sdružení, které obchod provozuje a jehož hlavní náplní je pomoc 
lidem s hendikepem v průběhu celého jejich života.  
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LYŽAŘSKÝ  
TEAMBUILDING
ARKO TECHNOLOGY: Zaměstnanci společnosti ARKO 
TECHNOLOGY se vydali do Rakouska, na sjezdovky  
v okolí středisek Bad Kleinkirchheim a ledovce  
Mölltal, na prodloužený lyžařský víkend. 

NOVOROČNÍ TURNAJ  
V BADMINTONU 
SMP CZ: Dne 31. 1. 2016 se uskutečnil novoroční turnaj v badmintonu, organizovaný vlastními zaměstnanci. Vítězným 
týmem turnaje smíšených dvojic se stal tým ve složení Irena Studená a Radim Cihlář. Vítězům gratulujeme, ostatním 
děkujeme za účast a slibujeme, že se takto určitě nevidíme naposledy!   

S ČERTY NEJSOU ŽERTY, 
ANI V PRŮMSTAVU
PRŮMSTAV: S čerty nejsou žerty… na vlastní kůži se o tom 
mohli přesvědčit nejen naši kolegové, ale především jejich 
děti. Ve čtvrtek 3. prosince totiž tahle nejmladší generace 
stavařů navštívila se svými rodiči naše kanceláře, aby se 
společně zúčastnili tradiční Mikulášské besídky.  
 
Stejně jako v minulých letech jsme chtěli připravit pro děti 
příjemné odpoledne, při kterém se pobaví, společně s rodiči 
si vyrobí dárky na památku a hlavně, bát se při něm budou 
opravdu jen trochu. Z kanceláří se na jedno odpoledne stala 
improvizovaná výtvarná dílna a malí šikulové si mohli vyrobit 
třeba originální svícen, ozdoby na vánoční stromek nebo 
namalovat perníčky. 
 
Hlavní bod programu byl ale jasný. Mikuláš, anděl a především 
čert i letos moc dobře věděli, za co si děti zaslouží pochvalu a jaké 
hříchy za uplynulý rok nasbíraly… Všechny si ale vedly moc dobře 
a pytel pro ty zlobivé nakonec zůstal prázdný. 
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ZIMNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ 
TŘICÍTKA
ARKO TECHNOLOGY:  O víkendu 22.-24. 1. 2016 se uskutečnil 
již 41. ročník běžeckého závodu Zimní vodohospodářská 
třicítka. Na závodníky čekalo 40 cm čerstvého prachového 
sněhu, mráz okolo -5 °C a 30km trať. 

Společnost ARKO TECHNOLOGY reprezentovalo 8 závodníků. 
Někteří z nich měli výbornou běžeckou formu, jiní stáli na 

běžkách po několika letech. Všichni si však závod užili a ve zdraví 
protnuli pomyslnou cílovou pásku. Za zmínku stojí výborné 
umístění kolegů Luďka Stehlíka a Radima Vlasáka, kteří v 
kategorii „mladší dorostenci“ (do 40 let) obsadili 7. a 9. místo.  
V kategorii „starší dorostenci“ (nad 40 let), kde byla téměř  
o čtvrtinu větší konkurence, náš kolega Martin Mikula obsadil 
rovněž krásné 11. místo.  Odměnou pro závodníky byla návštěva 
sauny a pravého ledového bazénku. Po příjemném zážitku 
nezbývá nic jiného, než si přát, aby počasí přálo i následujícímu 
42. ročníku, aby se závod mohl konat opět na sněhu a běžkách.  
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Britská čtvrť: Západní Město se rozprostírá na okraji pražských Stodůlek. Jedná se o nově vznikající pražskou městskou 
část, největší projekt tohoto typu v České republice, a to zejména díky rozloze 360 000 m2. Jde o zcela samostatnou měst-
skou část, ve které postupně vznikne několik tisíc nových bytů, řada obchodů a služeb, škol a nových administrativních 
center. Jednotlivé  čtvrti Západního Města ponesou jména evropských zemí. Jako první začala vznikat Britská čtvrť. 
Společnost PRŮMSTAV se na tomto projektu podílí od roku 2008. V prvních etapách postavila šest bytových objektů  
s 579 byty. Do konce roku 2017 vzniknou další tři bytové domy s 284 byty. 


